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1. Samenvatting: het effect van de Digitale Werkplaats 

Inleiding 

In het kader van de Digitale Werkplaats zijn er in 2016 
voor het eerst, in heel Nederland bijeenkomsten 
georganiseerd waar ondernemers workshops en 
lezingen konden volgen. Tijdens deze bijeenkomsten 
werd uitgelegd hoe ondernemers de online 
zichtbaarheid van hun bedrijven kunnen vergroten. 
Dialogic heeft het effect gemeten dat deelname aan 
deze bijeenkomsten heeft op de prestaties van de 
deelnemende bedrijven. Hiervoor zijn honderden 
bedrijven gedurende het gehele jaar door middel 
van vragenlijsten gevolgd. De belangrijkste conclusie 
is dat de meeste deelnemers na deelname 
enthousiast aan het verbeteren van hun online 
zichtbaarheid zijn gaan werken, en dat dit uiteindelijk 
ook tot een zichtbare verbetering in bedrijfsprestaties 
heeft geleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdconclusies 

In de vier maanden na hun deelname aan de Digitale 
Werkplaats heeft 10% van de deelnemende bedrijven 
nieuwe medewerkers in dienst genomen. Een derde 
(30%) van die extra banen kunnen worden 
toegeschreven aan de deelname aan de Digitale 
Werkplaats. Meer dan de helft van alle bedrijven heeft 
nieuwe klanten gekregen (gemiddeld 9% meer) en 
42% van de bedrijven heeft een stijging in omzet 
waargenomen (gemiddeld 8% meer). Circa een kwart 
van beide verbeteringen kan worden toegeschreven 
aan de deelname aan de Digitale Werkplaats. 

Na hun deelname aan de Digitale Werkplaats heeft 
99% van alle deelnemers tenminste aan één online 
kanaal wijzigingen doorgevoerd. 69% van de 
bedrijven is beter gebruik gaan maken van social 
media. 63% heeft de inhoud van zijn website 
verbeterd en meer dan de helft heeft zijn website 
geoptimaliseerd voor gebruik op mobiele apparaten. 
Circa een derde van deze verbeteringen kan worden 
toegeschreven aan de Digitale Werkplaats. Het effect 
op bedrijven is deels afhankelijk van de grootte: het 
gebruik van online mogelijkheden neemt bij zzp’ers 
minder toe dan bij grotere bedrijven.  De toename in 
het gebruik van social media is groter bij jonge 
bedrijven (minder dan twee jaar oud) dan oudere 
bedrijven, maar verder heeft de leeftijd van het bedrijf 
nauwelijks invloed. De grootte van het bedrijf heeft 
wel een sterk effect: zzp’ers scoren op elk type gebruik 
lager dan grotere bedrijven.  

 

.  
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2. Onderzoeksverantwoording

Doel van de Digitale Werkplaats 

Het doel van het programma is om de digitale 
vaardigheden van ondernemers te verbeteren. Dat is 
gebeurd door bijeenkomsten te organiseren op acht 
plaatsen door heel Nederland waar ondernemers 
workshops en lezingen volgden. 

  

Onderzoeksontwerp 

Om het effect van deelname aan de Digitale 
Werkplaats door de tijd te kunnen meten, hebben we 
gebruik gemaakt van een panelontwerp. Dat 

betekent dat we de groep respondenten gedurende 
langere tijd hebben gevolgd. De respondenten zijn op 
drie momenten met behulp van een online vragenlijst 
bevraagd:  

1. binnen een week na de deelname 
2. zes weken na de deelname 
3. twintig weken (vier maanden) na de 

deelname 

In totaal hebben 3.346 deelnemers de eerste 
vragenlijst volledig ingevuld. Van deze groep hebben 
uiteindelijk 360 (11%) ook de derde vragenlijst 
ingevuld. Het profiel van de respondenten van de 
eerste en de derde vragenlijst is vrijwel identiek.  

Privacy 

Alle respondenten hebben toestemming gegeven 
voor het gebruik van hun gegevens in dit onderzoek. 
Het opgegeven e-mailadres is gebruikt om 
antwoorden over de verschillende vragenlijsten te 
koppelen. 

Respondenten konden er ook voor kiezen om de 
eerste vragenlijst anoniem in te vullen. Dat maakt het 
uiteraard niet langer mogelijk om latere vragenlijsten 
te koppelen.  

Het profiel van de respondenten met en zonder e-
mailadres (anoniem) is vrijwel identiek. Ook naar type 
branche zijn nauwelijks verschillen tussen profielen 
van de respondenten.   
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Profiel van anonieme en niet-anomieme respondenten  

Naar aantal medewerkers 
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3. Kenmerken van de deelnemers 

De voornaamste redenen om deel te nemen aan de 
Digitale Werkplaats zijn het verbeteren van het 
huidige gebruik van (77%) en het opdoen van 
algemene kennis over digitale toepassingen (75%). 
De directe link met het verhogen van de 
bedrijfsprestaties wordt veel minder vaak genoemd 
(22%). 

Aan de Digitale Werkplaats namen bijna evenveel 
vrouwen als mannen deel. Over alle acht 
bijeenkomsten heen is de verdeling naar geslacht 
vrijwel gelijk. In vergelijking met het landelijke 

                                                                 

1 CBS Nederland 2015 

gemiddelde zijn mensen tussen de 45 en 65 
oververtegenwoordigd1.  

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is, met 44 
jaar, relatief hoog. De leeftijd van de deelnemer is een 
belangrijk gegeven omdat er een direct verband 
bestaat tussen leeftijd en de manier waarop online 
toepassingen worden gebruikt. Oudere deelnemers 
maken minder intensief gebruik van tools om de 
online zichtbaarheid van hun bedrijf te evalueren, 
met uitzondering van het online zoeken naar de 
bedrijfsnaam. 

Redenen om deel te nemen aan de Digitale Werkplaats 
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4. Kenmerken van de bedrijven

Iets meer dan de helft van de deelnemende 
ondernemers is zzp’er (53%), en 86% van alle 
deelnemers werkt bij bedrijven met minder dan tien 
werknemers. Dat lijken hoge percentages maar 
landelijk gezien is de asymmetrie nog veel sterker. 
78% van alle bedrijven in Nederland 2  is een 
eenpersoonsbedrijf en 96% heeft minder dan tien 
werknemers.  

De deelnemende bedrijven zijn afkomstig uit veel 
verschillende branches. Het aandeel IT-gerelateerde 
bedrijven is vier keer zo groot als het landelijk 
gemiddelde.  

 

De sector waar bedrijven actief zijn is van belang 
omdat dit, net als de leeftijd van de ondernemer, een 

                                                                 

2 CBS Nederland 2015 

sterk effect heeft op het gebruik van online kanalen. 
Social media en vooral websites worden door 
deelnemende bedrijven uit alle branches gebruikt, 
maar bij e-commerce en elektronische nieuwsbrieven 
is de spreiding veel groter. Elektronische 
nieuwsbrieven worden bijvoorbeeld door 65% van 
alle goede doelen gebruikt, tegen slechts 22% van de 
bedrijven in de bouw. Het gebruik van e-commerce, 
het online verkopen van goederen of diensten en 
online advertenties hangt met elkaar samen, maar 
het verband is niet erg sterk. Tussen het gebruik van 
websites en online advertenties bestaat zelfs 
helemaal geen verband. 

 

 

 

(Bron CBS) 

Welke sectoren waren 
vertegenwoordigd? 

Hoe verschilt het gebruik van online 
toepassingen per  sector? 

Gemiddelde 
sectoren 
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5. Effect op het gebruik van digitale toepassingen 

Van plan naar actie 

De Digitale Werkplaats heeft tot doel ondernemers 
kennis en inzichten aan te reiken waarmee ze de 
online zichtbaarheid van hun bedrijf kunnen 
verbeteren. Er bestaan verschillende manieren om 
deze zichtbaarheid te verhogen, zoals het verbeteren 
van de website of het effectiever inzetten van social 
media. Na afloop van de deelname aan de Digitale 
Werkplaats hebben deelnemers plannen voor de 
toekomst gemaakt. Zo was 88% van plan om hun 
website te verbeteren. Vaak zijn deze plannen ook 
uitgevoerd, na twintig weken heeft 63% van de 
deelnemers aangegeven hun website te hebben 
verbeterd. In totaal heeft 99% van alle deelnemers 
na twintig weken tenminste één verbetering 
doorgevoerd.  

Ongeveer de helft van de deelnemers schrijft de 
verbeteringen die zijn doorgevoerd toe aan deelname 
aan de Digitale Werkplaats. 

Gebrek aan kennis (41%), tijd (36%) en budget (30%) 
zijn de voornaamste redenen om geen veranderingen 
door te voeren in de online aanwezigheid van een 
bedrijf. Ondanks dat veel ondernemers van tevoren 
budget als belemmering zien, blijkt dit voor relatief 
weinig ondernemers de bepalende factor. In de 
praktijk blijken gebrek aan kennis en tijd een 
hogere drempel te zijn voor het verbeteren van de 
online aanwezigheid van een bedrijf dan gebrek aan 
budget.  

 

  

Kloppen de verwachtingen over benodigde inspanningen? 

Wat bedrijven doen na deelname aan de  Digitale Werkplaats 
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Deelname aan de online Digitale  
Werkplaats 

De Digitale Werkplaats heeft ook een online 
platform3 . Op deze website kunnen mensen lessen 
volgen over meer dan twintig onderwerpen om hun 
digitale vaardigheden te verbeteren.  

Een logisch vervolg van deelname aan één van de 
bijeenkomsten is dat de kennis die is opgedaan 
verder wordt verdiept op de online Digitale 
Werkplaats. 52% van alle deelnemers heeft 
aangegeven dat ook van plan te zijn. Het percentage 
deelnemers dat gebruik heeft gemaakt van de  

online Digitale Werkplaats is 54%, en dus nog hoger 
dan de intentie.  

De meeste deelnemers haken na een paar lessen af, 
de helft van de deelnemers volgt tussen de 1 en 4 
lessen, 3% volgt uiteindelijk alle 23 lessen. Uit een 
vergelijkbare evaluatie in het Verenigd Koninkrijk 
blijkt waarom dat zo is. Mkb’ers blijken heel 
doelgericht gebruik te maken van de online Digitale 
Werkplaats en alleen naar die onderwerpen te kijken 
die ze op dat moment als relevant zien. 

  

                                                                 

3 g.co/onlinedigitalewerkplaats 

Aantal online lessen dat wordt gevolgd na deelname aan de  Digitale Werkplaats 
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Investeringen in online ondernemen 

Het uiteindelijke doel van de Digitale Werkplaats is 
om bedrijven in Nederland, door middel van 
verbetering van hun digitale vaardigheden, beter te 
laten presteren en zo te helpen groeien. Om hun 
digitale vaardigheden te verbeteren zullen bedrijven 
eerst moeten investeren. In het onderzoek is gevraagd 
welke investeringen bedrijven in de maanden na hun 
deelname hebben gedaan. Er zijn meerdere keuzes 
mogelijk dus het ene type investering sluit het andere 
niet uit. Verreweg de meest voorkomende investering 
is de meest vrijblijvende optie: het vrijmaken van meer 
tijd om over online toepassingen te leren.  10% van de 
onderzochte bedrijven heeft na de digitale 
werkplaats nieuw personeel aangenomen, waarvan 
4% specifiek voor online toepassingen. Daarnaast 
geeft 10% van de ondervraagden aan in de toekomst 
te overwegen extra personeel voor online 
toepassingen aan te nemen. 

Effect op nieuwe ondernemings-
activiteiten 

Welk soort activiteiten bedrijven ondernemen hangt 
sterk af van de kenmerken van een bedrijf. Zo zullen 
bedrijven zonder personeel over het algemeen veel 
minder snel extra personeel aannemen. In de analyse 
van de effecten van deelname aan de Digitale 
Werkplaats op het ondernemen van nieuwe 
activiteiten is daarom een onderscheid gemaakt naar 
leeftijd en grootte van het bedrijf, zie voor deze 
analyse de grafieken op de pagina hiernaast. 

Bij jongere bedrijven (minder dan twee jaar oud) is er 
voor alle soorten investeringen een sterk verband 

met het uitbreiden van de ondernemersactiviteiten. 
Enige uitzondering is het volgen van cursussen. Dat 
heeft op geen enkel type activiteit een effect. Het 
effect van investeringen op het uitbreiden van het 
aantal producten is relatief zwak. Jonge bedrijven 
zullen echter over het algemeen veel minder vaak 
hun productportfolio uitbreiden dan gevestigde 
bedrijven, ongeacht of ze wel of niet investeren in hun 
digitale vaardigheden.  

Bij gevestigde bedrijven (twee jaar of ouder) bestaat 
er een zeer sterk positief verband tussen het 
investeren in digitale vaardigheden en het 
ontplooien van nieuwe ondernemingsactiviteiten.  

Met betrekking tot bedrijfsgrootte zijn de onderlinge 
verschillen groter. Over het algemeen geldt, 
logischerwijs, dat het effect van investeringen groter 
is naarmate het bedrijf kleiner is. Wel is het zo dat ook 
hier het volgen van cursussen voor geen van de typen 
bedrijven effect heeft. Een opvallend verschil is dat 
het vrijmaken van meer tijd wel effect heeft bij 
middelgrote bedrijven (2-10 fte) maar niet bij kleine 
bedrijven (1 fte). Een logische verklaring is dat voor een 
zzp’er het vrijmaken van tijd direct ten koste gaat van 
de productiviteit.  

Eenzelfde soort verklaring geldt voor het ontbreken 
van een verband tussen het aannemen van meer 
personeel voor online toepassingen (rij) en het 
aannemen van nieuw personeel in het algemeen 
(kolom) bij grote bedrijven. Dat effect valt weg tegen 
het grotere aantal personeelsleden. 
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Samenhang tussen investeringen en ondernemingsactiviteiten 

Digitale vaardigheden naar leeftijd bedrijf  
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Verband online toepassingen en 
bedrijfsprestaties 

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om of de 
investeringen in online ondernemen leiden tot een 
verhoging van de prestaties van het bedrijf. Dat laatste 
is gemeten aan de hand van een toename van het 
aantal klanten en van de omzet in de vier maanden 
na deelname aan de Digitale Werkplaats.4  

In de twee tabellen hiernaast is de extra toename in 
bedrijfsprestaties weergegeven die wordt veroorzaakt 
door een toename in het gebruik van online 
toepassingen. Deze toename leidt tot een duidelijke 
verbetering in de online zichtbaarheid en 
uiteindelijk in de bedrijfsprestaties. De gemiddelde 
toename van 1 à 2% lijkt bescheiden, maar bedacht 
moet worden dat deze veranderingen al binnen een 
relatief korte periode (vier maanden) zijn opgetreden. 
Hier speelt tijd een rol: betere online zichtbaarheid 
vertaalt zich pas na enige tijd in een toename van het 
aantal klanten en meer omzet.  

Webanalyse en zoekmachine-optimalisatie hebben 
een relatief sterk effect op een toename van de 
omzet.  Er is logischerwijs een sterk verband tussen 
het beter gebruik maken van social media en een 
toename van het aantal volgers op social media. Het 
effect op de verbetering van de bedrijfsprestaties is 
echter relatief laag. Over het algemeen hebben het 
verbeteren van de website en het optimaliseren van 
de website voor mobiel gebruik, en het verhogen 
van de vindbaarheid van de website op 
zoekmachines (SEO) individueel het sterkste effect. 
Die leiden gemiddeld tot een toename van de online 
zichtbaarheid met 5 à 6%, en een toename van de 
omzet met ruim 2%. Het gelijktijdig verbeteren van de 
website en het optimaliseren van de website voor 
mobiel gebruik zorgt voor het grootste effect op de 
omzet, een stijging van 5%. De helft van alle bedrijven 
(52%) heeft deze combinatie ook daadwerkelijk 
toegepast. 

  

                                                                 

4  Toename van het aantal bezoekers aan de fysieke winkel (en het aantal ontvangen telefoongesprekken) is later tijdens het 
onderzoek toegevoegd. Het aantal respondenten voor dit item is daarom lager dan bij de andere items. 
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*  Gebaseerd op een kleinere steekproefgrootte, n=136 

*  Gebaseerd op een kleinere steekproefgrootte, n=136 

Investeringen in online ondernemen 
ondksdjkasdondernemenondernemo
ndernemen  

Gebruik online toepassingen 

Website verbeteren 

conversiedoelen 

conversiedoelen 
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www.dialogic.nl 
 

Dialogic innovatie & interactie is een 
onafhankelijk onderzoeksbureau.  

Het heeft de afgelopen twintig jaar 
tientallen innovatiebeleidsprogramma’s 

en -regelingen geëvalueerd.  
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