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1 Introductie
Aanleiding
Op 2 juli 2020 is door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Mona
Keijzer, steun toegekend aan negen individuele ‘MKB-Deals’. De deals vormen samen de
eerste ronde van regionale MKB-projecten die als doel hebben gesteld om het brede MKB te
ondersteunen om ook in de toekomst succesvol te blijven ondernemen. Deze investering van
EZK komt voort uit het MKB-Actieplan dat de staatssecretaris in 2018 presenteerde, en sluit
aan bij de doelstelling om het brede MKB te ondersteunen. In het nastreven van deze ambitie
treedt het Rijk gezamenlijk op met regionale overheden, aldus de staatssecretaris: “Om het
MKB bij te staan kan de rijksoverheid niet zonder provincies en gemeenten. Zij weten wat
hun ondernemers nodig hebben”.1 De regio wordt dus expliciet ingezet om de afstand tot de
ondernemer te verkleinen. Op deze manier kan er beter worden ingespeeld op de concrete
uitdagingen waar een ondernemer mee geconfronteerd wordt.
De MKB-Deals hebben als beleidsinstrument een experimenteel en open karakter; de regio
is zelf aan zet om projecten op te zetten om het eigen MKB te ondersteunen en krijgt hier
vanuit EZK steun voor in de vorm van kennis, netwerken en een financiële bijdrage. Vanwege
het open karakter van de deals, is er bij het ministerie vraag naar een analyse over de impact
van de deals en de mogelijkheden om de impact te monitoren. Dialogic is daarom gevraagd
om een verkennende analyse van de MKB-deals uit te voeren en om hierbij te kijken naar
een manier om een gemeenschappelijk monitoringskader te ontwikkelen. Daarnaast wordt
er in deze analyse gekeken naar verschillen en overeenkomsten tussen de deals, opdat de
regio’s op basis hiervan kunnen leren van elkaar en niet individueel het wiel opnieuw moeten
uitvinden. Het monitoren van de verschillende MKB-Deals gaat dus gepaard met de volgende
twee doelen:
1) Het onderbouwen en monitoren van impact. De analyse is bedoeld om meer
grip te krijgen op zowel de impact van individuele MKB-deals als de impact van de
MKB-deals als instrument op zichzelf. Bij het monitoren van individuele deals hoort
de ontwikkeling van een (beperkte) set aan proces- en outputindicatoren, die respectievelijk de implementatie van de beoogde activiteiten en de opbrengsten van
deze activiteiten kunnen meten. Voor de bredere impact van de MKB-Deals is het
instrument en haar bredere beleidsveld geanalyseerd.
2) Leren van elkaar. Deze analyse heeft als tweede doel om te leren over en van de
diverse MKB-Deals. Het experimentele en lerende karakter van de MKB-deals biedt
volop mogelijkheden om te leren over welke uitdagingen en bijbehorende oplossingen geadresseerd worden in verschillende regio’s. Zowel EZK als de regio’s zelf
kunnen van elkaar leren.

1

Rijkoverheid, https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/02/ruim-zeven-miljoen-euro-uitmkb-actieplan-voor-regionale-mkb-projecten
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Methodologie
Om tot een invulling te komen van de twee bovengenoemde doelen is allereerst een deskstudie uitgevoerd inzake de documentatie omtrent de eerste ronde van negen deals. Deze
documentatie betreft de convenanten waarin de afspraken per deal zijn vastgelegd, aangevuld met relevante rapporten, verslagen en websites met informatie over de deals. Het doel
van de deskstudie was het duiden van concrete activiteiten binnen de deals en daarbij ook
te kijken naar de doelstellingen per activiteit; op welke wijze proberen de deals de ondernemers in hun regio te ondersteunen? Deze duiding heeft plaatsgevonden aan de hand van een
conceptueel kader dat verder toegelicht zal worden in het tweede hoofdstuk van dit rapport.
De uitkomsten van de deskstudie hebben gediend als input voor de gesprekken die zijn
gevoerd met de vertegenwoordigers van de negen deals. Tijdens deze gesprekken zijn de
resultaten van de desk studie teruggekoppeld naar de dealpartners en op deze manier zijn
de uitkomsten ook gevalideerd en aangevuld. Op basis van de gesprekken was het mogelijk
een rijker beeld te vormen van de deals dan het geval was enkel op basis van documentatie.
Op basis van de verkregen informatie uit de deskstudie en de gesprekken met de dealpartners, is een analyse gemaakt van de uitdagingen en oplossingen die in de eerste ronde MKBDeals aan bod komen. Als logisch gevolg van de uitdagingen en oplossingen zijn suggesties
gegeven voor het monitoren van respectievelijk de output en het proces van de deals.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt beschreven met welke uitdagingen/problemen de verschillende MKBDeals aan de slag gaan. Daarbij is ook nadrukkelijk aandacht voor het signaleren van de
problemen bij het MKB, als randvoorwaarde voor een succesvolle aanpak. Er wordt vervolgens een conceptueel kader gepresenteerd, dat gebruikt wordt voor het typeren van de
uitdagingen waar de diverse activiteiten zich op richten, en worden er handvatten gegeven
voor de monitoring van de impact van de activiteiten.
Nadat in hoofdstuk 2 is besproken op welke uitdagingen de verschillende MKB-Deals zich
richten, gaat hoofdstuk 3 in op ‘hoe’ de verschillende deals deze uitdagingen aanvliegen. In
andere woorden: welke oplossingen worden er gekozen voor deze uitdagingen? In dit hoofdstuk worden tot slot handvatten gegeven voor de monitoring van het proces (het
implementeren van de activiteiten).
Tot slot gaat hoofdstuk 4 in op de bredere impact impact van de MKB-Deals en de positionering van het instrument op het snijvlak van nationaal en regionaal beleid. Hierbij worden
enkele aanknopingspunten voor toekomstig beleid met betrekking tot de MKB-Deals geformuleerd.

6
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2 Uitdagingen & monitoring van impact
Een groot deel van onze economie is gebouwd op het MKB. Het MKB zorgt voor circa 60%
van de toegevoegde waarde en ruim 70% van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven.2 Het
MKB staat daarbij voor een diversiteit aan uitdagingen om nu én in de toekomst succesvol
te blijven ondernemen. Sommige uitdagingen kunnen zelfstandig opgepakt worden, en voor
andere uitdagingen kan het MKB een zetje in de rug gebruiken. De MKB-Deals zijn gericht
op het ondersteunen van MKB’ers bij deze uitdagingen, en gesteld zou kunnen worden dat
de deals succesvol zijn wanneer deze uitdagingen bij MKB’ers succesvol aangepakt zijn.
Binnen deze verkennende analyse is gekeken naar de concrete uitdagingen op welke de
MKB-Deals zich in de praktijk daadwerkelijk richten. Voor het monitoren van de impact van
de MKB-Deals zijn deze concrete uitdagingen van essentieel belang, omdat impact het meest
valide gemonitord kan worden bij (het oplossen van) de uitdagingen waar de activiteiten van
de MKB-Deals concreet op aangrijpen.
In dit hoofdstuk wordt in 2.1 stilgestaan bij de allereerste generieke uitdaging: het signaleren
en identificeren van de daadwerkelijke concrete uitdagingen van individuele ondernemers.
Om een probleem op te lossen moet immers eerst bekend zijn wat het probleem exact is.
Vervolgens wordt er in 2.2 ingegaan op de diverse thema’s van uitdagingen die expliciet
benoemd worden binnen de scope van de MKB-Deals; thema’s die ook concreet opgepakt
worden binnen de MKB-Deals. In 2.3 wordt een conceptueel kader gepresenteerd, dat benoemde uitdagingen ontleedt in ‘deelproblemen’, en gebruikt kan worden om de logische
samenhang tussen de activiteiten binnen de MKB-Deals en de doelstellingen en impact van
de MKB-Deals te beschrijven. De negen MKB-Deals en hun beoogde impact zullen aan de
hand van dit conceptueel kader vervolgens beschreven worden in 2.4. Het conceptuele kader
biedt concrete handvatten voor de monitoring van impact, welke in 2.5 besproken zullen
worden.

Uitdaging #0: wat is nu exact de uitdaging van de MKB’er?
Er wordt veel geschreven over de uitdagingen waar ondernemers voor staan; in een snel
veranderende wereld zouden ze mee moeten transformeren op gebieden zoals digitalisering,
verduurzaming en internationalisering. Hoewel deze constateringen niet onjuist zijn, zijn ze
dermate abstract dat een individuele ondernemer daar nog niet concreet mee aan de slag
kan. Daarbij komt uit vele regio’s naar voren dat de meeste ondernemers niet denken in
termen van thematische realiteiten als ‘digitalisering’ en ‘duurzaamheid’, maar dat zij te
maken hebben met problemen als “mijn product wordt steeds minder afgenomen door mijn
klanten” of “er is te veel verlies binnen mijn productieproces”. Soms zullen deze concrete
problemen opgelost kunnen worden met behulp van bijvoorbeeld digitalisering, maar soms
zullen juist andere oplossingsrichtingen meer opportuun zijn. De oplossingsrichting staat niet
per definitie op voorhand vast.
Een belangrijke constatering is dat veel uitdagingen bij MKB’ers ‘latent’ zijn; ze zitten met
een uitdaging, maar zijn zich niet helemaal bewust van de aard van deze uitdaging. Als
buitenstaanders in een dergelijke situatie met een (abstracte) ‘oplossing’ komen, zal de

2

Comité voor Ondernemerschap, Jaarbericht Staat van het MKB, 2017.
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ondernemer niet gauw de waarde ervan inzien, omdat er geen (herkenbare) koppeling is
met zijn of haar probleem.
De kritiek die wij hierdoor regelmatig zijn tegengekomen is dat (beleids)instrumentaria niet
voldoende aansluiten bij de leefwereld van veel MKB’ers. Grof gezegd wordt er vanuit een
beleidsrealiteit bedacht waar ondernemers behoefte aan hebben, en wordt het bedachte
aanbod zo goed mogelijk naar de ondernemers gebracht. Het gevolg hiervan is dat met name
die ondernemingen aansluiting vinden bij beleids(ondersteuning), die hun eigen leefwereld
helder kunnen koppelen aan het instrumentarium. In de praktijk lijken dit relatief vaak de
‘koplopers’ te zijn en/of andere bedrijven die de ruimte, capaciteit en het bewustzijn hebben
om zich hier voldoende aan te verbinden.
De kracht van de MKB-deals is dat nadrukkelijk is gevraagd om de ondersteuning vraaggestuurd in te richten, wat is geïllustreerd in onderstaande figuur:

1

2

3

Expliciete én latente
uitdagingen MKB’er

Signaleren en
identificeren
uitdagingen

Aanpakken van en
ondersteunen bij
uitdagingen

Door eerst met een MKB’er in gesprek te gaan en te onderzoeken waar de behoefte nu echt
ligt, kan vervolgens een gericht en waardevol vervolgtraject ingezet worden. Daarbij hebben
we binnen de MKB-Deals geconstateerd dat het begrip ‘vraagsturing’ een flinke breedte kent.
Soms betekent vraagsturing dat er middels een vragenlijst bij een selectie van ondernemers
is opgehaald met welke thema’s zij aan de slag willen; soms betekent vraagsturing dat een
succesvolle gevestigde ondernemer in een 1-op-1-gesprek met de MKB’er ingaat op de situatie van de MKB’er, de vragen waar hij/zij voor staat, en wat eigenlijk de vraag achter de
vraag is. Vraagsturing kan plaatsvinden op het niveau van groepen ondernemers en op het
niveau van individuele ondernemers. In de praktijk zien wij dat hoe meer er wordt vertrokken
vanuit het oogpunt van een individuele ondernemer, hoe specifieker een oplossing aan een
probleem gekoppeld kan worden. En binnen de context van de individuele ondernemer geldt:
hoe specifieker een concreet probleem van een MKB’er ontleed wordt, hoe specifieker de
oplossing vormgegeven kan worden. Ter illustratie: het probleem ‘niet optimaal omgaan met
digitale technologie’ is een abstract probleem wat snel leidt tot abstracte oplossingen of
oplossingen die uiteindelijk geen echt knelpunt aanpakken. Uitgaande van een abstract probleem en een abstracte oplossing weet men daarbij doorgaans niet goed wat zij
morgenochtend concreet anders zouden moeten gaan doen. Neem echter het probleem “ik
weet niet exact wanneer ik mijn gewassen water zou moeten geven”, en het wordt duidelijk
dat dit al snel tot een concrete oplossing kan leiden (bijv. gebruik satellietdata voor monitoring gewassen). Een erkend nadeel van deze individuele benadering is dat het doorgaans
meer tijd en middelen kost, en minder eenvoudig schaalbaar is. Er worden daarom ook hybride vormen ingericht, waarbij er een combinatie van groepselementen en individuele
elementen zijn. In hoofdstuk 3 zal in meer detail uitgewerkt worden hoe verschillende MKBDeals deze vraagsturing vormgegeven hebben.

8
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Belangrijk is in ieder geval dat er een duidelijke signalering en identificatie van (latente)
uitdagingen is, aangezien dit een voorwaarde is voor het concreet en gericht kunnen ondersteunen van de MKB’ers en hun desbetreffende uitdagingen. Deze eerste signalering en
identificatie wordt vaak thuisgebracht in de zogenaamde ‘eerstelijn’ voor ondernemers. Afhankelijk van de behoeften van de ondernemer wordt deze doorgeleid naar gerichte
instrumenten of activiteiten (tweedelijn). De eerstelijn zou niet op voorhand al thematisch
ingericht moeten zijn, maar open moeten staan voor de rijkheid van behoeften van ondernemers. De analogie met de zorg gaat hier goed op: als burger ga je eerst naar de huisarts
bij klachten (uitdagingen), waarna de huisarts je eventueel kan doorverwijzen naar een ander persoon met de benodigde expertise. Zodra je weet welk ziektebeeld je hebt, kun je hier
gericht wat aan doen, zoals het nemen van specifieke medicatie of het ondergaan van een
gerichte medische ingreep. Op een vergelijkbare manier kunnen ondernemers ondersteund
worden bij het helpen identificeren van hun uitdagingen, om er vervolgens gericht mee aan
de slag te gaan.

Thema’s waar MKB-Deals mee aan de slag gaan
Binnen de MKB-Deals worden doorgaans één of meerdere thema’s benoemd, waarop de
initiatiefnemers de MKB’ers in de regio vooruit willen helpen. Deze thema’s zijn doorgaans
gekozen vanwege de ingeschatte problematiek in de regio, de behoeften van de ondernemers in de regio en het verwachte belang voor de regio. Voor deze thema’s is als het ware
een stuk ‘tweedelijn’ ingericht. Daarbij geven regio’s aan dat andersoortige problemen niet
irrelevant zijn, maar dat ze tegelijkertijd ook focus dienen aan te brengen in waar ze de
ondernemers wel en niet mee kunnen gaan helpen.
Binnen de eerste negen deals hebben wij de volgende overkoepelende thema’s geïdentificeerd:
1. Digitale innovatie / digitalisering, waarbij het helpen van ondernemers bij het
maken van een digitale transformatie centraal staat.
2. Niet-digitale innovatie of innovatie in brede zin, waarbij het helpen van ondernemers bij vernieuwing van hun producten, diensten, processen en verdienmodellen
centraal staat.
3. Verduurzaming, waarbij het helpen van ondernemers bij het maken van een transformatie naar duurzame producten, diensten, processen en verdienmodellen centraal
staat.
4. Internationalisering, waarbij internationaal zakendoen en export centraal staan.
5. Opvolging, waarbij de opvolging binnen familiebedrijven centraal staat.
6. Opschaling, waarbij opschaling van ondernemingen centraal staat.
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Digitalisering

Innovatie

Opvolging

MKB-Deals

Internationalisering

Opschaling

Verduurzaming

Conceptueel kader
Ondernemers kunnen zoals gezegd een enorme variëteit aan knelpunten ondervinden. Hoewel iedere situatie uniek is in zijn eigen recht, is het wel degelijk mogelijk om de knelpunten
te categoriseren aan de hand van ‘typen’ knelpunten. In deze analyse hebben wij een benadering genomen, geïnspireerd door gedragstheorieën, om de oorzaak van geïdentificeerde
knelpunten verder te ontleden in drie typen deelproblemen:
1. Niet weten: de MKB’er is zich niet bewust hoe hij de uitdaging (succesvol) aan zou
kunnen pakken.
2. Niet willen: de MKB’er is niet bereid om de uitdaging (succesvol) aan te pakken.
3. Niet kunnen: de MKB’er is niet in staat om de uitdaging (succesvol) aan te pakken.
Ter illustratie kunnen we kijken naar een voorbeeld bij een agrarisch ondernemer met betrekking tot een precisielandbouwtoepassing. De ondernemer kan onbewust zijn van wat
precisielandbouw voor zijn bedrijf zou kunnen betekenen, en derhalve kan hij het ook niet
succesvol implementeren. In de situatie dat de ondernemer zich wel bewust is van de mogelijkheden, kan hij/zij nog steeds niet bereid zijn om ermee aan de slag te gaan,
bijvoorbeeld doordat de verwachte opbrengsten te laag zijn om het te nemen risico voor
zichzelf te legitimeren. Ten derde kan het zo zijn dat zelfs als de ondernemer bewust is van
de mogelijkheden én graag met de nieuwe technologie aan de slag wil, hij/zij niet in staat is
om dat succesvol te doen (bijv. vanwege een gebrek aan kennis en kunde of een gebrek aan
financieringsmogelijkheden om te kunnen investeren in de nieuwe technologie). Deze drie

10
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‘deelproblemen’ van niet weten, niet willen en niet kunnen, zijn vervolgens weer verder uit
te splitsen in deel-deelproblemen.
De deelproblemen en deel-deelproblemen zijn zo geformuleerd dat ze in theorie alle mogelijke uitdagingen voor een ondernemer zouden moeten afdekken. De opzet helpt ook bij
scherpstellen van de problematiek bij een ondernemer. Vaak zal een ondernemer namelijk
aandragen dat hij bijvoorbeeld geen ‘tijd’ heeft om te innoveren, maar verdere analyse zal
in deze gevallen vaak uitwijzen dat het meer een kwestie is van geen ‘prioriteit’. Als de
ondernemer bijvoorbeeld zelf te druk bezig is met de korte termijn van zijn bedrijf om zich
te richten op innovatie dan kan hij in theorie iemand aannemen die dit voor hem of haar kan
doen. Wanneer de ondernemer vervolgens aangeeft dat er geen financiële ruimte is om meer
personeel aan te nemen, blijkt dus dat niet het gebrek aan tijd maar ontoereikende financiën
het daadwerkelijke probleem was.
Op de volgende pagina wordt een kader gepresenteerd dat aan de linkerkant start met de
uiteindelijke hoofdprobleemstelling ten aanzien van economische en maatschappelijke opbrengsten die door het MKB opgebracht (kunnen) worden. Des te verder we naar rechts gaan
in het schema, des te verder wordt het probleem ontleed in deelproblemen.
Voor de negen MKB-deals hebben we concreet gekeken naar welke activiteiten ontplooid
worden binnen de deals. Wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan bewustwording door ondernemers bloot te stellen aan inspiratiesessies of door het laten invullen van een self-assessment,
worden er vouchers ingezet om het argument “het is te duur om mee te experimenteren” te
mitigeren, of worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd om benodigde externe expertise te vinden? Zoals eerder benoemd stellen wij dat het voor de monitoring van de deals
zinvol is om te kijken naar de knelpunten die concrete activiteiten behoren op te lossen. Ter
illustratie: richt een activiteit zich op relevante kennisontwikkeling van een MKB’er, monitor
dan of deze MKB’er inderdaad relevante kennis heeft opgedaan binnen het kader van de
MKB-Deal.
In de volgende sectie plotten we alle geïdentificeerde activiteiten van de verschillende MKBDeals op de gepresenteerde categorieën deelproblemen.
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A. Niet weten:
Onbewust van kansen
(en risico’s)

MKB gaat suboptimaal
om met de kansen (en
risico’s) van digitale
innovatie

(Toekomstige)
productiviteit en
werkgelegenheid
van het MKB is
suboptimaal

B. Niet willen

Te duur om mee
aan de slag te gaan

Te veel nadelen –
men ziet te veel
belemmeringen
Andere nadelen

MKB gaat suboptimaal
om met kansen (en
risico’s) van
internationalisering

Te weinig interne
kennis en kunde

MKB gaat suboptimaal
om met kansen (en
risico’s) van
verduurzaming

MKB gaat suboptimaal
om met kansen (en
risico’s) van
opschaling

Beschikbare
technologie / data
(nog) niet
toereikend
C. Niet kunnen

Gebrek aan
benodigde kennis
en kunde

Niet-technologische
belemmeringen
Belemmerende wet- en
regelgeving

Andere oorzaken
suboptimale
productiviteit en
bijdragen

Overig

(economische en maatschappelijke relevantie)

Te weinig
(toegankelijke) externe
kennis en kunde

Ontoereikende
financieringsmogelijkheden

MKB gaat suboptimaal
om met kansen (en
risico’s) van
opvolging

Waarvoor is dit een probleem?
12

Niet (succesvol)
mee in aanraking
gekomen
Te weinig voordelen
– men ziet
onvoldoende
meerwaarde

MKB gaat suboptimaal
om met kansen (en
risico’s) van nietdigitale innovatie

Bijdrage van
MKB aan
maatschappelijke
uitdagingen in
suboptimaal

Niet zelf bedacht
wat de
mogelijkheden zijn

Waarom is dit probleem er?

(probleemsignalering en -identificatie)
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Beoogde impact van de MKB-Deals
Het conceptueel kader dat in de vorige sectie is gepresenteerd is binnen deze verkennende
analyse gebruikt om de negen MKB-Deals systematisch te analyseren en rubriceren. Daarbij
geldt wel, zoals uitvoerig besproken in 2.1, dat het in de praktijk eerst zaak is om goed grip
te krijgen op wat het probleem bij de ondernemer nu daadwerkelijk is. Gegeven dat dat
probleem goed in kaart is gebracht, kan dat probleem op één of meerdere plekken in dit
kader geplot worden, en kunnen er concrete suggesties gegeven worden voor de inhoudelijke
monitoring.
In bijlage X hebben we voor iedere MKB-Deal de activiteiten geplot in dit conceptuele kader.
Deze exercitie hebben we gebaseerd op het bestuderen van de dossiers van de verschillende
deals, alsmede een gesprek met representanten van de diverse deals. Hoewel er mogelijk
nog wat verfijnd en verdiept zou kunnen worden, geeft de exercitie een goed beeld van de
knelpunten waar de verschillende deals zich op richten. In de tabel op de volgende pagina
hebben we een samenvatting gegeven van alle MKB-Deals en hun activiteiten. Deze tabel
geeft een overzicht van de activiteiten binnen de Deals en de thema's en type knelpunten
waar de activiteiten zich op richten. De tabel is tot stand gekomen uit de analyse van de
documentatie omtrent de Deals en de gesprekken die zijn gevoerd met elke individuele Deal.
Dit betekent dat de invulling van de tabel onderhevig is aan onze interpretatie van
de Deals. Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat het aantal 'vinkjes' per Deal in
geen geval iets zegt over de kwaliteit van de Deal. Het doel van deze tabel is een overzicht
geven over waar de activiteiten zich op richten en op basis hiervan richtlijnen te geven over
waar er het best gemonitord kan worden op impact.
Deze exercitie is dus op in ieder geval twee manieren van waarde:
1. Inspiratie en kennisuitwisseling. Door de systematische rubricering kunnen initiatiefnemers van MKB-Deals gericht bekijken welke andere regio’s dezelfde
knelpunten beogen aan te pakken. Vervolgens kan bekeken worden hoe die andere
regio’s dat aanpakken, en kan men elkaar mogelijk inspireren en gericht ideeën en
kennis uitwisselen.
2. Monitoring. Door de activiteiten aan concrete deelproblemen te koppelen, kan snel
inzicht verkregen worden in wat er idealiter gemonitord zou worden.
In de volgende sectie wordt nader ingegaan op concrete handvatten voor het monitoren van
de MKB-Deals en hun betreffende activiteiten.
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v

11. Overig

10. Belemmerende wet- en
regelgeving

v
v

6. Beschikbare technologie
/ data (nog) niet
toereikend
7. Te weinig interne kennis
en kunde
8. Te weinig
(toegankelijke) externe
kennis en kunde
9. Ontoereikende
financieringsmogelijkheden

v

Kunnen

5. Andere nadelen

v

Willen

2. Niet (succesvol) mee in
aanraking gekomen
3. Te weinig voordelen –
men ziet onvoldoende
meerwaarde
4. Te duur om mee aan de
slag te gaan

Opschaling

v

1. Niet zelf bedacht wat de
mogelijkheden zijn

Opvolging

v
v
v

0. Probleemsignalering

Internationalisering

v
v
v

Verduurzaming

Activiteit
Pilot Creating Smart Business
Groei Focus (voorheen Pilot Crossminds)
Ondernemers Café
Stimuleren van en innovatie: concrete sleutelprojecten
Kennis- en leercentrum metaal en onderhoud
Doeners Academie
Pilot Online Leren
Coaching-trajecten
Leren van Elkaar Kringen
Inspiratiebijeenkomsten
Aanmoedigingsvouchers
Bedrijfsopvolgingvouchers
Intakes + maatwerk-ondersteuningstrajecten
Passende ondersteuning zetten van eerste stappen
Benchmarking + thematafels
Gerichte ondersteuning volgende stap
Intakes + intensieve trajecten
Transitietrajecten
Keukentafelgesprekken + sensibiliseringsevents
Kennissessies in groepen
Tool zelf-evaluatie en monitoring familiebedrijven
Online kennisbank innovatie en opvolging
Opzetten matching studenten aan familiebedrijven
Realiseren van het Vakcentrum voor de Maakindustrie
Realiseren van de TechnoHUB
Realiseren van de Makerspace
Innovatie-assesment-tool
MKB innovatie kennislab en MKB innovatie community
Vakopleiding MBO-2 + inzet digitale technologie
Versterking ecosysteem - ‘De weg kwijt’
Scouting & Screening
Versterking accountmanagers
Financieringstafel
Individuele gesprekken en peer-to-peergroepen
Onderzoeken financieringsmogelijkheden en voucherregelingen
Innovatiedenktank en activiteiten met onderwijs
Stimuleren innovatie: concrete sleutelprojecten
Verbeteren gastvrijheid / klantgerichtheid MKB
Behoefteonderzoek, bijeenkomsten, mogelijk voucherregeling
Inkomende en uitgaande handelsmissies

Bewustzijn

(Niet-digitale) innovatie

Regio
West-Brabant
West-Brabant
West-Brabant
West-Brabant
West-Brabant
West-Brabant
West-Brabant
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Drenthe
Drenthe
Drenthe
Drenthe
Drenthe
Drenthe
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Zuid-Limburg
Zuid-Limburg
Zuid-Limburg
Zuid-Limburg
Achterhoek
Achterhoek
Achterhoek
BAR
BAR
BAR
BAR
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven

Digitale innovatie

Thema's

Handvatten voor monitoring van impact
In deze slotsectie van dit hoofdstuk zal worden stilgestaan bij verschillende handvatten voor
het monitoren van impact. Eerst zullen er een aantal handvatten besproken worden, die
betrekking hebben op de inhoud van de monitoring. Daarna zullen enkele procesmatige suggesties gedaan worden voor het realiseren van de monitoring.

2.5.1 Handvatten voor de inhoud van de monitoring
Om de impact van de MKB-Deal te monitoren, adviseren wij in beginsel om zo dicht mogelijk
te meten bij de concrete punten waar de activiteiten op aangrijpen. Ter illustratie: richt een
activiteit zich op het verhogen van bewustwording bij ondernemers, monitor dan of de bewustwording inderdaad verhoogd is. Uiteindelijk kan dit, zoals wordt beschreven in het
conceptueel kader (2.3), leiden tot hoger gelegen doelen zoals productiviteitsgroei. Er zijn
echter veel factoren buiten de MKB-Deal en haar activiteiten die óók impact hebben op de
productiviteit. Zouden we enkel de productiviteit van de deelnemers monitoren, dan staan
we daarmee alweer wat verder af van de daadwerkelijke concrete bijdrage die de Deal levert.
Dit wil niet zeggen dat de hoger gelegen doelen bij de deelnemers niet gemonitord zouden
kunnen worden, maar het is belangrijk om vast te stellen dat het steeds lastiger wordt om
te kunnen spreken van een causale relatie. Om op hoger gelegen doelen de impact te meten,
dient al snel een uitvoerige analyse ingericht te worden met bijvoorbeeld experimentele en
controlegroepen, en worden ook de inspanningen voor het meten van impact substantieel
groter. Om die reden richten wij ons hier primair op het monitoren van (het oplossen van)
de deelproblemen waar de inspanningen zich concreet op richten.
In 2.4 is de beoogde impact van de Deals inzichtelijk gemaakt door concreet te benoemen
welke ‘deelproblemen’ van MKB’ers in de Deal worden aangepakt. Deze deelproblemen, en
het hopelijk oplossen ervan, kunnen direct gebruikt worden voor de monitoring van de impact. Het ligt voor de hand om deelnemende MKB’ers te bevragen voor de monitoring, omdat
er in principe geen secundaire databronnen (bijv. registraties) bestaan die de ontwikkeling
van ondernemers binnen en door de activiteiten bijhouden. Voor ieder deelprobleem, en
hopelijk het oplossen ervan door de activiteiten in de MKB-Deal, kunnen één of meerdere
gerichte vragen gesteld worden aan de MKB’er. In Tabel 1 wordt voor ieder deelprobleem
een voorbeeldvraag gegeven, die als inspiratie kan dienen voor het bevragen van de deelnemende MKB’ers.
Iedere MKB-Deal kan voor zichzelf bepalen op welke deelproblemen de activiteiten (mogelijk) aangrijpen. Deelproblemen die niet aan bod komen hoeven ook niet gemonitord te
worden. Ter illustratie: wanneer een bedrijf een voucher ontvangt om met een bepaalde
oplossing aan de slag te gaan, is het waarschijnlijk niet nodig om hem/haar te vragen naar
belemmerende wet- en regelgeving die al dan niet aangepakt is. In de tabel in 2.4 is hier
door ons een voorstel voor gedaan; voordat MKB-Deals aanvullende inspanningen op het
gebied van monitoring willen doorvoeren is het verstandig dat zij zelf ook kritisch naar deze
rubricering kijken.
Daarnaast hebben een aantal Deals zelf al stappen gezet op het gebied van monitoring, en
de voorbeeldvragen in Tabel 1 zijn uiteraard niet de enige manier om tot een adequate
monitoring van impact te komen. Ook bieden de voorbeeldvragen in de tabel de ruimte aan
de Dealpartners om op verschillende niveaus hun activiteiten te monitoren: de vragen kunnen worden ingestoken op een specifieke deelactiviteit, maar ook voor het totaalpakket aan
activiteiten in een MKB-Deal. De monitoring van de Deals is dus niet in beton gegoten, maar
onderstaande tabel geeft wel concrete handvatten.
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# Categorie Vraag
1
Weten
In welke mate heeft [deelname/activiteit] voor u bijgedragen aan het
zelf bedenken van oplossingen voor de uitdagingen waar uw
onderneming voor staat?
2
Weten
In welke mate bent u door [deelname/activiteit] in aanraking
gekomen met mogelijke oplossingen voor de uitdagingen waar uw
onderneming voor staat?
3
Willen
In welke mate bent u door [deelname/activiteit] gemotiveerd
geraakt om met bepaalde oplossingen aan de slag te gaan?
4
Willen
In welke mate heeft [deelname/activiteit] de financiële drempel
verlaagd om met een bepaalde oplossing aan de slag te gaan?
5
Willen
In welke mate heeft [deelname/activiteit] andere drempels
weggenomen om met een bepaalde oplossing aan de slag te gaan?
6
Kunnen In welke mate heeft [deelname/activiteit] voor uw onderneming
benodigde technologie en/of data beschikbaar of toegankelijk
gemaakt?
7
Kunnen In welke mate heeft [deelname/activiteit] bijgedragen aan het
ontwikkelen van relevante kennis en kunde binnen uw
onderneming?
8
Kunnen In welke mate heeft [deelname/activiteit] externe kennis en kunde
voor u toegankelijk gemaakt? (bijv. nieuwe
contacten/samenwerkingspartners)
9
Kunnen In welke mate heeft [deelname/activiteit] u geholpen bij toegang tot
(voor u relevante) financiering?
10 Kunnen In welke mate heeft [deelname/activiteit] bijgedragen aan het
verhelpen van knelpunten met betrekking tot wet- en
regelgeving?
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Tabel 1 Suggesties voor vragen die aan deelnemende MKB'ers gesteld kunnen worden
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Het oplossen van de deelproblemen kan als ‘output’ van de MKB-Deal gezien worden. De
hoger gelegen doelen, zoals het verhogen van de productiviteit, kunnen gezien als ‘outcome’ van de MKB-Deals. Het monitoren hiervan is zoals gezegd ook mogelijk, maar er dient
dan wel rekening gehouden te worden met de attributie van eventuele ontwikkelen aan de
activiteiten. Daarbij is het monitoren van indicatoren als productiviteit moeilijk te organiseren door het bevragen van ondernemers. Voor dergelijke facetten ligt het meer voor de hand
om met registraties van economische kencijfers te werken. De meest volledige registraties
zijn aanwezig bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waar cijfers aanwezig zijn
over zaken als omzet, toegevoegde waarde, export en het aantal werkzame personen binnen
een bedrijf. Om de MKB-Deals te kunnen koppelen aan de cijfers van het CBS is het wel
noodzakelijk dat geregistreerd wordt welke bedrijven deelnemen in de vorm van KVK-nummers. Indien er binnen de MKB-Deal interesse is om (in een later stadium) de meerjarige
ontwikkeling van deelnemende bedrijven te kunnen bekijken, is het aan te raden om daar
nu al in de registratie rekening mee te houden. In dat geval dient voorafgaand aan deze
registratie ook onderzocht te worden of er mogelijke maatregelen getroffen moeten worden
om te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving (bijv. rondom de AVG).
Merk wel op dat de databestanden die bij het CBS beschikbaar zijn een zekere time-lag
kennen; de meest actuele data loopt vaak één of twee jaar achter. Dit maakt het gebruik
van deze (rijke) informatie eerder geschikt voor het ex-post evalueren van de MKB-Deals
dan voor het (quasi)real-time monitoren van de Deals.

2.5.2 Handvatten voor de procesgang van de monitoring
De inhoudelijke vormgeving van de monitoring is stap één; het praktisch implementeren van
de monitoring is een tweede. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met de balans
tussen enerzijds [1] de meerwaarde van het monitoren, en anderzijds [2] de kosten en
inspanningen die nodig zijn om de monitoring in te richten en uit te voeren. Zo zien we in
alle regio’s terug dat er een (logische) wens is om de administratieve lasten tot een minimum
te beperken. De beschikbare tijd en mankracht wil men doorgaans graag zoveel mogelijk
steken in het helpen van de MKB’ers, en niet in bijkomende overhead.
Om zoveel mogelijk waarde te creëren met relatief weinig inspanning is het in onze ogen
nuttig om het monitoren op impact klein én gericht in te steken. We zouden kunnen spreken
van een basisvariant: voor iedere MKB-Deal en haar onderliggende activiteiten kan bekeken worden op welke deelproblemen het aangrijpt (zie 2.4), en kan vervolgens één item per
deelprobleem na afronding van het traject voorgelegd worden aan de MKB’er (zie Tabel 1 ter
inspiratie). Gezien de compactheid van Tabel 1 kan ook overwogen worden om alle items
standaard uit te vragen.
Indien men meer wil monitoren kunnen aanvullende inspanningen gedaan worden. Hierbij
valt te denken aan het gebruik van zowel een 0-meting (vooraf) als 1-meting (achteraf), het
uitbreiden van het aantal items dat aan de MKB’er wordt voorgelegd, of het gebruiken van
aanvullende databronnen.
Het benaderen van de MKB’ers kan door verschillende partijen gebeuren. In de praktijk is
het doorgaans logisch om de bevraging te beleggen bij de partij die met de MKB’ers werkt
en hen ook registreert. Een gangbare manier om de bevraging vorm te geven is door het
uitsturen van een online vragenlijst en/of het samen doorlopen van de vragenlijst met de
ondernemer.

Dialogic innovatie ● interactie

17

3 Oplossingen & monitoring van proces
In hoofdstuk 2 is beschreven op welke uitdagingen de verschillende MKB-Deals zich richten.
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op hoe de verschillende MKB-Deals deze uitdagingen
aanvliegen. Waar het in het vorige hoofdstuk ging om de uitdagingen en problemen van
MKB’ers, gaat het nu om de oplossingen voor deze problemen. De negen geanalyseerde
MKB-Deals tonen zowel overeenkomsten als verschillen in hun aanpak. Deze zullen in dit
hoofdstuk nadrukkelijk aan bod komen. Ten aanzien van monitoring hebben de oplossingen
betrekking op het monitoren van het proces en de implementatie van de oplossingen: lukt
het om ondernemers te bereiken, en zijn de voorgenomen activiteiten georganiseerd?
De activiteiten binnen de verschillende MKB-Deals hebben we geclusterd aan de hand van
zes categorieën uitdagingen waar ze op aangrijpen, die vaak terugkomen binnen de MKBDeals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bereiken van MKB’ers en probleemsignalering (3.1)
Niet weten (3.2)
Niet willen (3.3)
Niet kunnen – gebrek aan interne kennis en kunde (3.4)
Niet kunnen – gebrek aan toegang tot externe kennis en kunde (3.5)
Niet kunnen – gebrek aan toegang tot financiering (3.6)

In paragraaf 3.7 geven we een overzicht van de geïdentificeerde activiteiten die in de MKBdeals zijn ingezet als oplossing voor de problemen waar ze op aangrijpen. In 3.8 worden tot
slot handvatten gegeven voor de monitoring van het proces (implementatie van de oplossingen). De actoren die betrokken zijn bij de onderzochte MKB-deals worden beschreven in
Bijlage 2.

Bereiken van MKB’ers en probleemsignalering
In het vorige hoofdstuk is meermaals het belang van probleemsignalering bij ondernemers
onderschreven; voordat een beleidsinstrument kan worden ingezet om een ondernemer te
helpen, moet het probleem van de ondernemer eerst helder in kaart worden gebracht. De
Deals hebben op verschillende manieren invulling gegeven aan het ophalen van concrete
knelpunten bij ondernemers, maar voordat men hiermee aan de slag kan, speelt eerst nog
de kwestie van de bereikbaarheid van MKB. Traditiegetrouw zijn de koplopers van het MKB
goed in beeld bij overheidsinstellingen, maar het brede MKB is daarentegen vaak lastig te
bereiken vanwege het feit deze groep bestaat uit ondernemers die, vanuit het perspectief
van de overheid, in relatief isolement opereren en daardoor vaak niet op de radar van de
overheid verschijnen. Dit vormt een uitdaging voor de Deals, omdat de insteek van de Deals
is om juist deze groep ondernemers te ondersteunen. Dit is enkel mogelijk als er ook contact
kan worden gelegd met dit type ondernemer en daarvoor hebben de Deals diverse strategieën gehanteerd.
De meeste Deals kunnen voor contactlegging met het brede MKB gebruikmaken van reeds
bestaande structuren. De Drenthese deal, bijvoorbeeld, heeft bij het bereiken van de ondernemers gebruik gemaakt van het platform “ikbendrentsondernemer.nl” waarbij ondernemers
zich konden aanmelden voor de activiteiten. Daarnaast wordt het dataverkeer (wie welke
pagina bezoekt) op het platform bijgehouden waardoor men een beter beeld heeft kunnen
vormen van de concrete vraagstukken die spelen bij de ondernemers. Ook andere Deals

18

Dialogic innovatie ● interactie

benadrukten het voordeel van een dergelijk platform, omdat een dergelijke structuur enerzijds de gelegenheid biedt voor de ondernemer om laagdrempelig contact te zoeken met een
overheidsinstelling en anderzijds de mogelijkheid biedt om analyses uit te voeren over het
aantal en type ondernemers dat bereikt wordt door de Deal.
Meerdere Deals hebben gebruikt gemaakt van bedrijven(netwerken) voor de contactlegging
met het MKB. Zo is uit meerdere gesprekken met de Dealpartners naar voren gekomen dat
een ondernemer graag benaderd wordt door en spreekt met een andere ondernemer. Een
aantal deals, waaronder Samen d’ran in de Achterhoek, maakt daarom expliciet gebruik van
toonaangevende ondernemers om het brede MKB in de regio te bereiken. Het grote voordeel
hiervan is dat deze topondernemers een groot MKB-netwerk hebben en hierdoor makkelijker
in contact komen met de soms moeilijker bereikbare ondernemers. Daarnaast zijn ondernemers sneller geneigd om te luisteren naar een gelijkgestemde, dan dat ze zouden doen als
ze door een publieke organisatie worden benaderd. In het geval van Drenthe is de uitvoering
van het programma ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ aanbesteed, en wordt dit uitgevoerd door
een consortium van marktpartijen. De netwerken en programma’s die ingezet worden verschillen dus wel in termen van governance-structuur.
Andere Deals onderschrijven het belang van een goede aansluiting met de ondernemer,
maar kiezen er juist daarom voor om specifiek de eerstelijnsfunctie van de overheidsinstellingen te verbeteren om met ondernemers in contact te komen. Uit de gesprekken met de
Deals is namelijk gebleken dat een ondernemer soms suboptimaal wordt geholpen, doordat
de ‘eerstelijn’ suboptimaal functioneert of onvoldoende aansluit bij de leefwereld van de ondernemer. Dit heeft aan de ene kant te maken met het gebrek aan slagvaardigheid die de
ondernemer kan ondervinden als hij met een concrete vraag bij de eerstelijn komt, maar
soms spelen ook ecosysteembrede knelpunten een rol. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat verschillende partijen in hetzelfde ecosysteem soms prikkels (vaak via KPI’s)
kennen om ‘ondernemers’ voor zichzelf te houden, en soms zijn de verbindingen tussen
verschillende (publieke) spelers nog niet optimaal gelegd.
Samengevat resulteert dit in de onderstaande tabel, waarin de meest voorkomende strategieën om het brede MKB te bereiken staan vermeld.
Tabel 2 Strategieën bereiken MKB

Strategie

Baten

Uitdagingen

Gebruik van bestaande netwerken / platformen

Vergroten beschikbaarheid
data over ondernemers

Bereiken van het brede
MKB

Makkelijk bereikbaar voor
het MKB
Aanbesteding uitvoering
programma voor MKB

Professionele uitvoering en
mogelijkheid tot inzetten
van specialistische kennis
en kunde

Kan kostbaar zijn

Inzetten van ondernemers
voor ondernemers

Geeft toegang tot het netwerk van de ondernemers

Uitvoerbaarheid en opschaalbaarheid

Kwaliteit van de aanbesteding kan bepalend zijn

Dicht bij leefwereld ondernemer
Verbeteren ‘eerstelijnsfunctie’ overheid
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Vergroten slagvaardigheid
en effectiviteit van de overheid

Brug slaan tussen leefwereld overheid en leefwereld
ondernemer
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Het tweede facet van de probleemsignalering is het ophalen van concrete vraagstukken bij
de ondernemers en ook hier wordt door de Deals op verschillende manieren invulling aan
gegeven. Zo wordt door o.a. Drenthe en Overijssel middels een intake met de ondernemer
aan het begin van het traject het knelpunt vastgesteld en dit zorgt ervoor dat er maatwerk
kan plaatsvinden om tot een concrete oplossing van het probleem te komen. Ook de Limburgse MKB-Deal organiseert keukentafelgesprekken om samen met de ondernemers te
bepalen waar de activiteiten van de Deal op zouden moeten aangrijpen. Het voordeel van
deze strategie is ruim aan bod gekomen in het tweede hoofdstuk: wanneer er een concrete
uitdaging bij een ondernemer is geconstateerd, kan hierop worden ingespeeld middels een
concrete oplossing.
Er zijn ook Deals die voor de aanvang van het project zelf een concrete invulling hebben
gegeven aan een uitdaging waar het MKB in de regio mee te kampen heeft. De Limburgse
en de Overijsselse Deal richten zich bijvoorbeeld specifiek op de familiebedrijven binnen het
MKB, omdat de regio’s hebben geconstateerd dat juist dit type ondernemer ondersteuning
nodig heeft. Vervolgens zijn de regio’s met de familiebedrijven in gesprek gegaan om deze
specifieke uitdaging verder te concretiseren.
Het ophalen van concrete vraagstukken vindt dus grofweg plaats via twee verschillende wegen en deze tweedeling is weergegeven in de onderstaande tabel.
Strategie

Baten

Uitdagingen

Vraagsturing op individueel
niveau: vraag vanuit de ondernemer

Ondernemer staat centraal
en kan met maatwerk geholpen worden

Gebrek aan overkoepelende
structuur
Opschaalbaarheid
Kosten

Vraagsturing op groepsniveau: thema vanuit de
regio

Makkelijker om aanbod
voor ondernemer te creëren
en op te schalen

Voldoende aansluiting bij
leefwereld en behoeften
van individuele ondernemers

Wanneer de uitdagingen van de ondernemers in kaart zijn gebracht, is het de taak van de
Deals om activiteiten te ontwikkelen die aangrijpen op deze knelpunten en de ondernemer
verder helpen. In de volgende sectie, 3.2, zullen de activiteiten worden besproken die bedoeld zijn om het bewustzijn van een ondernemer rondom een bepaalde uitdaging te
vergroten.

Bewustzijn
In 2.3 is, met het voorbeeld van de agrarisch ondernemer, de uitdaging besproken wanneer
een ondernemer niet bewust is van een bepaalde kans of knelpunt. De Deals hanteren grofweg drie strategieën om ondernemers bij deze uitdaging te helpen door ze laagdrempelig
kennis te laten maken met mogelijkheden, technologieën en struikelblokken. De eerste strategie is geïdentificeerd als ‘self-assessment’, en dit betreft activiteiten waarbij de
ondernemer zelfstandig aan de slag gaat met een analyse inzake de context van zijn/haar
bedrijf, om op deze manier bewustzijn van kansen en obstakels te bevorderen. De ZuidLimburgse Deal, bijvoorbeeld, maakt gebruik van een ‘Brede MKB Innovatie assessment’ tool
als hulpmiddel om ondernemers zelf aan de slag te laten gaan met het thema bewustzijn.
Naast self-assessments zijn inspiratiesessies ook een veelgebruikte activiteit om bewustzijn
te vergroten bij het brede MKB. Deze sessies zijn bedoeld om, door middel van het inzetten
van experts op een specifiek gebied, het brede MKB te laten zien wat de mogelijkheden zijn
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rondom een bepaald thema. Zo zet de Eindhovense Deal sterk in om met dit soort sessies
de gastvrijheid en klantvriendelijkheid bij diverse winkelcentra in Eindhoven te versterken.
Ook in West-Brabant wordt door het inzetten van de creatieve industrie gepoogd om traditionele bedrijven te inspireren en uiteindelijk ook te laten innoveren.
Tenslotte betreft de derde type activiteit omtrent bewustzijn het inzetten van (groeps)gesprekken om op deze manier ondernemers op de hoogte te brengen van de kansen en
uitdagingen die voor hen van belang zijn. Bij de Achterhoekse Deal worden ondernemers
bijvoorbeeld ingedeeld in groepen waarbij ondernemers met vergelijkbare problematieken
worden geclusterd om vervolgens met elkaar aan de slag te gaan. Op deze manier kunnen
de ondernemers leren van elkaar en worden ze zich beter bewust van de context waarin hun
bedrijf zich bevindt.
De onderstaande tabel geeft de verschillende strategieën weer, alsook de specifieke vooren nadelen voor de drie type activiteiten.
Strategie

Baten

Uitdagingen

Self-assessment

Toegesneden op specifieke
context ondernemer

Ontwikkeling of aanschaf
van tool

Eigen kracht en autonomie

Mate waarin de ondernemer
met de tool voldoende bewust kan worden

Bewustzijn creëren rondom
specifiek thema

Ondernemer geboeid krijgen voor de sessie, zeker
wanneer hij voorafgaand
het nut niet kan zien
(unknown unknowns)

Inspiratiesessies

Wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden
Schaalvoordeel
(Groeps)gesprekken met
peers/experts

Ondernemers leren van elkaar

Kennis en kunde van deelnemers en groepsdynamiek
kan bepalend zijn voor de
kwaliteit van de gesprekken

Willen
De derde categorie activiteiten haakt aan op knelpunten rondom ‘willen’: de ondernemer is
mogelijk wel bewust van de mogelijkheden, maar is niet bereid om ermee aan de slag te
gaan. De Deals hanteren twee verschillende strategieën om de bereidheid tot verandering
bij de ondernemers te vergroten. Enerzijds trachten de Deals barrières voor de ondernemers
weg te nemen, anderzijds proberen zij de ondernemer te enthousiasmeren en juist nadruk
te leggen op de positieve kant van de verandering.
Bij het wegnemen van barrières gaat het vaak om het verkleinen van financiële obstakels.
Het inzetten van een verandering brengt kosten met zich mee, terwijl de opbrengsten vaak
onduidelijk zijn. Hierdoor is een ondernemer minder snel geneigd om over te gaan tot een
bepaalde actie of innovatie. Een aantal Deals trachten dit probleem te overkomen door de
kosten voor de ondernemer te verkleinen en dit gebeurt langs verschillende wegen. Zo maakt
de Overijsselse Deal bijvoorbeeld gebruik van ‘Aanmoedigingsvouchers’ waarmee een ondernemer een financieel zetje in de rug krijgt om aan de slag te gaan met een concrete
verandering. Een tweede aspect dat vaker terugkomt zijn de hoge kosten voor het inhuren
van (benodigde) externe expertise. Een oplossingsrichting die vaker gekozen wordt is het
inzetten van studenten om ondernemers te helpen bij het realiseren van een verandering.
Studenten hebben weliswaar nog niet het expertiseniveau van specialistische marktpartijen,
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maar vaak is dat ook nog niet nodig om een verandering bij een ondernemer in gang te
brengen. Daarbij is het werken met studenten substantieel goedkoper. In die zin wordt er
met dergelijke initiatieven een nieuwe ‘markt’ ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de Limburgse deal, die een matchingsmechanisme ontwikkelt dat kan worden gebruikt om
studenten aan familiebedrijven te koppelen om daar stage te lopen of een praktijkopdracht
op te zetten.
Naast het wegnemen van obstakels kiezen sommige Deals voor een ‘positieve’ insteek door
de focus te leggen op het enthousiasmeren van ondernemers voor innovaties. De Utrechtse
Deal is hier een goed voorbeeld van; met het realiseren van de ‘Makerspace’ zet Utrecht in
op het creëren van een open laboratorium waar ondernemers ervaring kunnen opdoen met
techniek en kunnen experimenteren met de nieuwste mogelijkheden op dit gebied. Het doel
hiervan is om ondernemers warm te krijgen voor innovatie door ze uit de eerste hand te
laten ervaren wat de mogelijkheden zijn. Doordat ondernemers tegen lage kosten kunnen
experimenteren met bepaalde faciliteiten worden de drempels voor innovatie verkleind.
De tweedeling in activiteiten om de bereidheid tot verandering bij ondernemers te vergroten
staat uitgesplitst in de onderstaande tabel.
Strategie

Baten

Uitdagingen

Barrières wegnemen (financieel, kennis)

Concrete oplossing voor de
ondernemer

Vrijmaken van financiële
middelen bij de regionale
overheden

Maatwerk

Studenten hebben niet de
expertise die een expert
wel heeft
Enthousiasmeren
(laten ervaren)

Beschikbaar maken van
technologie waar de ondernemer normaliter geen
toegang tot heeft

Kosten van opzetten centra

De volgende secties gaan in op de activiteiten in de verschillende Deals die inhaken op het
thema ‘Kunnen’. Vanwege het feit dat de activiteiten rondom dit thema erg divers zijn, delen
we deze activiteiten op in drie veelvoorkomende sub-thema’s: 1) het vergroten van interne
kennis bij het MKB, 2) het verbeteren van de toegang tot externe kennis voor het MKB en
3) het creëren van financieringsmogelijkheden voor het MKB.

Kunnen – interne kennis en kunde
Uit de gesprekken met de verschillende Deals kwam duidelijk naar voren dat het brede MKB
vaak worstelt met het feit dat ze wel willen innoveren, maar dat ze hiervoor niet de juiste
kennis in huis hebben. In de praktijk komt dit enerzijds door de beperkte aanwas van nieuwe
studenten en professionals (instroom) en/of de beperkte doorontwikkeling van zittende
werknemers (ontwikkeling) en/of het ongewenste vertrek van gekwalificeerde personen uit
de organisatie of zelfs de regio (uitstroom). Veel Deals zetten daarom sterk in op het vergroten van dit soort kennis bij de ondernemers en hiervoor hanteren ze verschillende
strategieën.
De strategie gericht op ‘instroom’ is het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van geschoold personeel dat aan de slag kan voor het brede MKB. West-Brabant zet bijvoorbeeld
in op het realiseren van een regionaal kennis- en leercentrum voor metaal en onderhoud.
Het MKB in de regio heeft aangegeven een gemis te ervaren op het gebied van human capital
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op dit vlak en daarom is er, samen met het ROC, een nieuwe opleiding gestart. De opleiding
vormt het begin van dit project en wordt daarna aangevuld met een kenniscentrum waar
ook bedrijven kennis kunnen opdoen.
De tweede strategie rondom ‘ontwikkeling’ richt zich op mensen die al werkzaam zijn voor
het brede MKB; zij kunnen worden op- of bijgeschoold. Dit gebeurt onder andere in Utrecht
waar door middel van het realiseren van de TechnoHUB wordt gestreefd om zittend personeel
opleidingen aan te bieden op het gebied van techniek. Daarnaast wordt in dit centrum ook
ingezet op het opleiden van zij-instromers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
scholieren. Het kenniscentrum in West-Brabant is een voorbeeld van een initiatief, waar het
opleiden van zittend en toekomstig personeel op dezelfde locatie plaatsvindt.
De derde strategie richt zich op het voorkomen van onwenselijke uitstroom van gekwalificeerd personeel. Vooral voor regio’s waar studenten na de opleiding weggaan uit het gebied
is dit een groot probleem. Zo kwam naar voren dat de studentenpopulatie in de regio Limburg
redelijk internationaal is en dat een groot deel hiervan na het afronden van de studie weer
verdwijnt uit de regio. De Deal in Limburg is derhalve een manier om de studenten in contact
te laten komen met regionale bedrijven, bijvoorbeeld middels het reeds besproken matchingsmechanisme voor het koppelen van studenten aan familiebedrijven, zodat de student
beter ziet wat de mogelijkheden zijn qua werk in de regio. De hoop is dat studenten hierdoor
minder snel wegtrekken, maar werkzaam worden in het brede MKB en met hun kennis de
sector versterken.
Strategie

Baten

Uitdagingen

Verbeteren instroom: kwaliteit en kwantiteit
instromend personeel

Versterken van human capital in de regio

Opleidingen moeten aansluiten op concrete
behoeften van het MKB

Ontwikkeling: op- en bijscholing zittende
werknemers

Versterken van human capital in de regio

Opleidingen moeten aansluiten op concrete
behoefte van het MKB
MKB bereid krijgen om
werknemers op- en bij te
laten scholen

Voorkomen onwenselijke
uitstroom

Vasthouden van human capital in de regio

Veel factoren die uitstroom
kunnen beïnvloeden

Kunnen – toegang tot externe kennis en kunde
De benodigde kennis en kunde om te innoveren hoeft niet per definitie aanwezig te zijn
binnen het bedrijf; de toegankelijkheid van kennis en kunde bij externe partijen is voor het
MKB ook van groot belang. De Deals hanteren daarom verschillende aanpakken om ervoor
te zorgen dat een MKB’er terecht kan bij meerdere partijen met een concrete vraag om zijn
of haar bedrijf verder te helpen.
Eén aanpak die naar voren komt is het ondersteunen van het MKB door de ‘makelaarsfunctie’
van de overheid te versterken. Wanneer een ondernemer met de overheid in contact komt
is het wenselijk dat deze persoon de ondernemer goed door kan verwijzen, indien daar behoefte aan is. In de gesprekken met de Deals kwam meermaals naar voren dat een dergelijk
centraal punt vaak wordt gemist door het MKB. En als er wel een centraal aanspreekpunt is,
betekent dat niet automatisch dat alle ondernemers daar bewust van zijn. Om de makelaarsfunctie van de overheid te verbeteren is de Achterhoek gestart met een programma om de
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accountmanagers van verschillende gemeenten samen te brengen. Op deze manier kunnen
de accountmanagers van elkaar leren en wordt samenwerking gestimuleerd, zodat het MKB
optimaler ondersteund en doorverwezen kan worden door de lokale overheden.
Het ontwikkelen van kennisbanken is een tweede strategie om de toegang tot externe kennis
te verbeteren. Zo wordt er in Limburg gewerkt aan het ontwikkelen van een online kennisbank waar een ondernemer terecht kan voor informatie over de thema’s innovatie en
opvolging in de context van familiebedrijven, een belangrijk onderwerp in de regio. Bij dit
platform zijn inmiddels 600 ondernemingen aangesloten en hierdoor is het mogelijk om informatie-uitwisseling tussen ondernemers mogelijk te maken. Het bereik van het platform
blijkt verder te reiken dan het netwerk van de werkgeversorganisaties; een kennisbank kan
dus ook de bereikbaarheid van het brede MKB vergroten.
Tenslotte richten een aantal Deals zich op het faciliteren van netwerkvorming om informatieuitwisseling tussen ondernemers te bevorderen. Het project in Eindhoven omtrent gastvrijheid en klantgerichtheid bij het brede MKB is hiervan een goed voorbeeld; de Deal brengt
verschillende soorten ondernemers samen om via netwerkbijeenkomsten informatie-uitwisseling te stimuleren. Op deze manier hebben ondernemers toegang tot de kennis bij andere
partijen en kunnen ze deze inzitten om hun eigen bedrijfsvoering te verbeteren.
Strategie

Baten

Uitdagingen

Makelaarsfunctie versterken

Centraal aanspreekpunt

Brug slaan tussen leefwereld overheid en leefwereld
ondernemer

Betere doorverwijzing na
probleemsignalering

Complex ecosysteem dat
men door en door moet
kennen
Kennisbanken oprichten

Meer heterogene informatie-uitwisseling vergeleken
met traditionele werkgeversorganisaties

Opzetten van kennisbank

Netwerken faciliteren

Versterken netwerk van ondernemers

Bijeenbrengen van mensen
(zeker ten tijde van Corona)

Ondernemers leren van elkaar

Kunnen – toegang tot financiering
Een gebrek aan kennis is niet het enige struikelblok voor een ondernemer in het MKB. Een
ander facet dat vaak genoemd wordt is het gebrek aan financieringsmogelijkheden; er zijn
genoeg voorbeelden van ondernemers die precies weten wat ze willen veranderen, maar hier
simpelweg niet de financiële ruimte voor hebben. Ook hier kunnen de Deals de ondernemers
in hun regio ondersteunen en uit de documentatie en de gesprekken met de Deals blijkt dat
dit via twee typen activiteiten gebeurt.
Door een aantal regio’s wordt gestreefd naar het samenbrengen van ondernemers en potentiële investeerders. Dit gebeurt in West-Brabant bijvoorbeeld via het initiatief
‘Ondernemerscafé’ waarbij ondernemers de mogelijkheid hebben om in contact te komen
met een investeerder die op zoek is naar innovatieve ideeën. De Achterhoek kent een gelijksoortig programma waarbij particulieren en banken samen optrekken om financiering
voor een ondernemer mogelijk te maken.
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Daarnaast is het ook mogelijk dat de regio zelf de taak van financiering op zich neemt. Dit
gebeurt bijvoorbeeld in de BAR-regio waar de Innovation Board de financiële middelen van
de MKB-Deal inzet voor het ondersteunen van een ondernemer met een concreet financieringsvraagstuk. Opvallend is dat er bij het moment van spreken met de Deal nog geen
financiële middelen waren vrijgegeven voor het MKB, omdat in de praktijk gebleken is dat
obstakels vaak ook opgelost konden worden door de ondernemer in contact te brengen met
de juiste partijen.
Strategie

Baten

Uitdagingen

Ondernemers en investeerders samenbrengen

Markt kan knelpunten zelf
oplossen

Overgang tot daadwerkelijke investeringen

De overheid als financier

Ondersteuning van ondernemer op concreet punt

Vrijmaken van financiële
middelen bij (regionale)
overheden

Overzicht van geïdentificeerde oplossingen in MKB-deals
In de vorige paragrafen zijn de verschillende type activiteiten en de bijkomstige doelen besproken om een beeld te schetsen van de impact die Deals trachten te realiseren door het
brede MKB te ondersteunen bij de concrete uitdagingen die ze in de praktijk tegenkomen.
Op de volgende pagina is een samenvattend overzicht gegeven van de huidige MKB-Deals
en de aanvliegroutes die wij per categorie uitdagingen hebben aangetroffen.
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Gebruik bestaande
netwerken/platformen
Bereiken van MKB

Aanbesteding uitvoering
programma
Inzetten van ondernemers
voor ondernemers
Verbeteren ‘eerstelijnsfunctie’ overheid

Probleemsignalering

Identificatie
uitdagingen

Vraagsturing op individueel
niveau
Vraagsturing op
groepsniveau

Self-assessment
Inspiratiesessies
(Groeps)gesprekken met
peers/experts

Bewustzijn

Barrières wegnemen

Enthousiasmeren

MKB-Deals

Willen

Kunnen –
interne kennis en
kunde

Verbeteren instroom

Bij- en omscholing zittende
werknemers
Voorkomen onwenselijke
uitstroom
Kunnen –
toegang tot externe
kennis en kunde

Makelaarsfunctie versterken
Kennisbanken oprichten
Netwerken faciliteren

Kunnen

Kunnen –
toegang tot
financiering

Samenbrengen ondernemers
en investeerders
Overheid als financier
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Handvatten voor monitoring van proces
Het monitoren van het proces is vele malen minder complex dan het monitoren van de impact. Bij het monitoren van het proces gaat het puur om de vraag of de beoogde
activiteiten/oplossingen ook daadwerkelijk zijn geïmplementeerd.
Voor zinvolle reflectie op monitoringsgegevens ten aanzien van het proces is het wel van
belang dat de procesdoelen ook concreet benoemd zijn. Ter illustratie: een concreet procesdoel kan zijn “60 ondernemers nemen deel aan een thematische groepssessie”. Voor de
monitoring dient vervolgens simpelweg bijgehouden te worden hoeveel ondernemers aan de
thematische groepssessies hebben deelgenomen.
Veelvoorkomende procesdoelen die binnen de MKB-Deals terugkomen zijn:
•
•
•
•

Bereik van ondernemers: x ondernemers moeten bereikt worden
Intake-gesprekken: x intake-gesprekken moeten plaatsgevonden hebben
Groepssessies: x groepssessies moeten plaatsgevonden hebben
…

Hoewel het monitoren van het proces inhoudelijk niet complex is, dient het wel georganiseerd te worden. In de praktijk betekent dit dat er wel een registratie aanwezig moet zijn
ten aanzien van wie er bereikt is, en wie waaraan heeft deelgenomen.
In de toekomst kan het waardevol zijn om de verschillende vormen van oplossingen (en hun
bijbehorende procesmonitoring) te relateren aan de mate waarin het daarmee lukt om de
verschillende knelpunten aan te pakken (en de bijbehorende impactmonitoring). Op die manier kunnen EZK, de regio’s en andere geïnteresseerden leren over welke oplossingen beter
blijken te werken, en kunnen zij vervolgens samen in gesprek gaan om te duiden waarom
bepaalde zaken wel of niet werken (in een bepaalde regio).
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4 Bredere impact & positionering
In de vorige hoofdstukken is een overzicht gegeven van de uitdagingen en oplossingsrichtingen die binnen de MKB-Deals aan bod komen. In dit slothoofdstuk staan we stil bij de
bredere impact van het instrument (4.1) en de positionering van het instrument op het snijvlak van nationaal en regionaal beleid (4.2). We eindigen met een aantal aanknopingspunten
voor toekomstig beleid (4.3).

Bredere impact MKB-Deals
Binnen de MKB-Deals worden verschillende activiteiten opgezet om ‘het brede MKB’ te ondersteunen. Naast de opbrengsten die deze activiteiten op zichzelf kunnen leveren, voor
individuele ondernemingen, constateren we twee aanvullende opbrengsten van de MKBDeals: [1] agendering van het brede MKB in de regio en [2] netwerk-/ecosysteemontwikkeling.
De landelijke politieke wens om het brede MKB beter te bedienen is (mede) door dit landelijk
instrument in toenemende mate op de regionale agenda’s beland. Doordat de MKB-Deals
niet enkel een inhoudelijk doel communiceren, maar ook financiële middelen beschikbaar
stellen om dit doel te realiseren, blijken ze ook in staat om de regio’s mee te laten bewegen
in deze landelijke ambitie.
De tweede aanvullende opbrengst, het versterken van regionale netwerken/ecosystemen
gericht op het brede MKB, wordt hieronder in meer detail beschreven.
Netwerk-/ecosysteemontwikkeling
De MKB-Deals nodigen de regio’s uit om het brede MKB op een vraaggestuurde manier te
ondersteunen. Om het MKB te helpen zijn netwerken en structuren vereist. Dit kunnen netwerken en structuren zijn voor het bereiken van het MKB, het signaleren van uitdagingen bij
het MKB, en het aanpakken van deze uitdagingen op het gebied van ‘weten, willen en kunnen’ (zie ook hoofdstuk 2 en 3). De MKB-Deals geven een impuls aan het verder opbouwen
en/of doorontwikkelen van deze netwerken. In sommige deals worden compleet nieuwe netwerkonderdelen ingericht; in andere deals worden bestaande netwerken verder
geïntensiveerd. De in de MKB-Deals opgebouwde infrastructuur voor het MKB is ook relevant
buiten de specifieke activiteiten die binnen de MKB-Deals opgezet worden.
In plaats van netwerkontwikkeling kan ook gesproken worden over ecosysteemontwikkeling.
De term ecosysteem heeft recentelijk aan populariteit gewonnen, mede doordat het kabinet
een strategie rondom ecosysteemversterking heeft gepubliceerd op 30 oktober 2020.3 Hoewel het concept ecosysteem ook in de context van het brede MKB waardevol is, merken wij
wel op dat de term ecosysteem vaak een connotatie kent van ‘spelers in de kopgroep’. De kabinetsstrategie gaat specifiek over onderzoeks- en innovatie-ecosystemen, en
hoewel het MKB hier ook deel van uitmaakt, zijn veel spelers in het brede MKB minder substantieel bezig met onderzoek (en innovatie). Ook uit de gesprekken met dealhouders
constateren wij dat het brede MKB weliswaar onderdeel is van ecosystemen, maar dat deze
ecosystemen er anders uitzien dan de ecosystemen van de kopgroep.4 Ter illustratie: voor

3

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/30/kamerbrief-over-kabinetsstrategie-versterken-van-onderzoeks-en-innovatie-ecosystemen

4

Netwerken die versterkt worden door de onderzochte MKB-Deals richten zich primair op partijen binnen
de triple helix: ondernemers, overheden en onderwijs-/kennisinstellingen. De groep burgers, de vierde
component in het concept ‘quadruple helix’, wordt zelden meegenomen. Een uitzondering is
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het brede MKB lijkt een proactieve eerstelijnsorganisatie vele malen relevanter dan voor
koploperbedrijven, die zich vaak al bewust zijn van de (on)mogelijkheden in het (beleids)speelveld, en vaker capaciteit hebben om hier actief mee aan de slag te gaan.
Ecosysteemversterking gericht op het brede MKB zal dus andere accenten moeten krijgen.
Het gebruik van het begrip ecosysteem kan waardevol zijn, maar er is enige voorzichtigheid
geboden om het brede MKB niet als ondergeschoven kindje te laten eindigen in beleidsdiscussies – en strategieën rondom ecosysteemontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk om
een ‘goed functionerend ecosysteem’ voor specifiek het brede MKB (of met in ieder
geval geruime aandacht voor het brede MKB) nader te beschrijven en te operationaliseren; kritiek op de term ‘ecosysteem’ is namelijk dat het een zodanig breed en ambigu
begrip is (‘Barbapapa-begrip’) dat alle uitdagingen ondergebracht kunnen worden in dit ecosysteemdenken. Met andere woorden: de huidige brede belangstelling voor ecosystemen
biedt kansen (doordat het een integraal perspectief biedt op innovatie en ondernemerschap,
met daarin ook een rol voor vernieuwing en adoptie bij MKB’ers), maar doordat het zwaartepunt van actuele beleidsdiscussies bij kennis-gebaseerde ecosystemen ligt is er ook een
risico dat er onvoldoende gekeken wordt naar de combinatie van factoren die belangrijk zijn
om juist het brede MKB een stap verder te helpen. Het is dus zaak om te bewaken dat
regionale MKB-versterking niet dermate sterk in een (multiregionaal) onderzoeks- en innovatie-ecosysteem wordt geïntegreerd dat de specifieke lokale MKB-behoeften uiteindelijk uit
beeld raken. Idealiter worden er wel strategische koppelingen gelegd (met onderzoeks- en
innovatie-ecosystemen) die MKB’ers in een regio toegang geven tot nieuwe kennis of markten, maar blijft de aandacht voor de lokale uitdagingen behouden.
De MKB-Deals zijn een waardevol instrument voor het versterken van regionale ecosystemen
voor het MKB. Het instrument nodigt uit om per regio te kijken waar MKB’ers behoefte aan
hebben, en hoe daarin kan worden voorzien. Vanuit het ministerie van EZK zijn er verschillende aanknopingspunten te benoemen, indien zij de samenwerking met regio (op een
vergelijkbare manier) wil voortzetten. Voor het versterken van ecosystemen binnen de MKBDeals hebben wij een aantal relevante ‘ontwerpdimensies’ geïdentificeerd:
1. Generiek versus thematisch. Sommige deals richten zich meer op netwerkontwikkeling die behulpzaam zou moeten zijn bij thematische uitdagingen, bijvoorbeeld
op het gebied van digitalisering. Andere deals werken met een generieke aanpak,
waarbij het thema van het probleem niet centraal staat. Een groot voordeel van de
generieke aanpak is dat op voorhand geen problemen van MKB’ers worden uitgesloten (‘breedte’). Een groot voordeel van de thematische aanpak is dat oplossingen
voor specifieke uitdagingen meer uitgewerkt kunnen worden (‘diepte’).
2. Eerstelijn versus tweedelijn. Sommige activiteiten hebben betrekking op het inrichten van een goede eerstelijn, die MKB’ers kan bereiken en hun problemen kan
signaleren. Andere activiteiten hebben het karakter van een tweedelijn, waarbij specifieke oplossingen voor specifieke uitdagingen ingericht worden. Waar de eerstelijn
primair gaat om het contact met het MKB en het ophalen van de vraag (knelpunten),
is de tweedelijn primair gericht op het aanbod (bieden van oplossingen). De eerstelijn en tweedelijn betreffen vaak ook andere onderdelen van het netwerk /
ecosysteem.
3. Proactief versus reactief contact met MKB. Soms wordt gewerkt aan het proactief benaderen van MKB’ers, zonder dat deze per se zelf contact gezocht hebben. In
andere gevallen worden activiteiten opgezet waar MKB’ers zich voor kunnen

bijvoorbeeld de MKB-Deal in Eindhoven, waarbij bezoekers van de stad Eindhoven bevraagd worden
over de gastvrijheid van de stad.
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aanmelden. Proactief individueel contact lijkt effectief te zijn voor het brede MKB,
maar is zeer kostbaar en vraagt veel van de persoon die de MKB’er benadert. De
reactieve vorm is makkelijker te organiseren en beter schaalbaar, maar hier is het
moeilijker om het brede MKB te bereiken en te activeren; de activiteit kan immers
[1] niet aansluiten bij de concrete behoefte van de MKB’er of [2] de behoefte sluit
wél aan, maar deze is nog latent (de MKB’er ziet geen relatie tussen de ‘oplossing’
en zijn/haar problemen).
4. Detailniveau van vraagsturing. Soms wordt vraagsturing ingericht op het niveau
van individuele ondernemers, soms op het niveau van groepen ondernemers. Qua
benodigd netwerk verschillen deze twee benaderingen. Voor vraagsturing op individueel niveau zijn personen en/of organisaties nodig die goed in contact kunnen
treden met MKB’ers en goed kunnen helpen bij het boven water krijgen van de oorsprong van de problematiek bij de MKB’er (de vraag achter de vraag). Hiervoor heb
je bijvoorbeeld kundige innovatiemakelaars of mede-ondernemers nodig die mee
kunnen en willen denken. Voor vraagsturing op groepsniveau kan makkelijker een
brede groep bereikt worden, bijvoorbeeld middels een uitvraag over de mail of het
polsen van behoeften bij een congres of andere evenement. Hiervoor ligt het meer
voor de hand om netwerkorganisaties en branche-organisaties een rol te geven.
Welk ontwerp van het netwerk/ecosysteem en bijbehorende activiteiten het meest doeltreffend is hangt uiteindelijk af van de concrete behoeften van ‘het MKB’. Deze concrete
behoeften zijn vaak maar ten dele bekend, waardoor het lastig is om een ‘optimale’ vorm te
kiezen. Uit de gesprekken met de dealhouders hebben wij wel geconstateerd dat het brede
MKB zich niet of nauwelijks bezighoudt met het ‘beleidsveld’, en dat het beleidsveld tevens
niet transparant is voor hen. Ondersteuning moet laagdrempelig zijn en het moet voor een
ondernemer snel duidelijk zijn waarom het nuttig is voor hem of haar. Dit lijkt erop te
duiden dat voor het bedienen van de doelgroep ‘het brede MKB’ voldoende aandacht moet zijn voor een slagvaardige generieke eerstelijn met vraagsturing op
individueel ondernemerschapsniveau.
Daarnaast is het relevant om meer grip te krijgen op de aard van de knelpunten bij het MKB,
omdat deze ook direct impact hebben de tijd en middelen die benodigd zijn om hen op te
lossen. Dit is relevant in het licht van de doelmatigheid van beleid. Sommige knelpunten
kunnen opgelost worden met weinig tijd en middelen. Denk bijvoorbeeld aan een goed coachingsgesprek met een ervaren ondernemer, die de MKB’er bewust kan maken van zijn/haar
vraag achter de vraag, en hem/haar in de goede richting kan sturen. De MKB’er kan flink
geholpen zijn met een gesprek van een uur. Andere knelpunten vereisen veel meer tijd en
middelen om op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van bepaalde kennis en
kunde bij MBO-4-gediplomeerden; hiervoor dient een curriculum aangepast te worden of
dient zelfs een compleet nieuwe opleiding ontwikkeld te worden. Dit zijn (tweedelijns) oplossingen die meer voorbereiding vragen. In het gepresenteerde conceptuele schema zou als
vuistregel gesteld kunnen worden dat de knelpunten met betrekking tot ‘niet kunnen’ doorgaans de meeste inspanningen vereisen, terwijl problemen ten aanzien van ‘niet weten’ en
‘niet willen’ met minder tijd en middelen ondervangen kunnen worden.
Samengevat zien we dat de MKB-deals netwerken/ecosystemen kunnen versterken, maar
dat er enige variatie bestaat in de onderdelen en functies die ze versterken. Afhankelijk van
de behoeften van MKB’ers en de dynamiek in de regio is een andere strategie ten aanzien
van ecosysteemversterking gewenst. Vanuit het ministerie van EZK kan overwogen worden
om in de toekomst anders en/of actiever te sturen op de invulling van de vraagsturing, de
ontwikkeling van de eerste- en/of tweedelijn, de wijze waarop MKB’ers bereikt en/of betrokken moeten worden, en de mate waarin activiteiten thematisch en/of generiek ingestoken
moeten worden.
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Positionering - nationaal & regionaal
Karakteriserend voor de MKB-Deals is dat het een landelijk instrument is dat regionaal een
beweging in gang zet. Beleidsmatig gezien hebben landelijk beleid en regionaal beleid beide
hun voor- en nadelen. De meerwaarde van de MKB-Deals zit in het bundelen van de krachten
van landelijk beleid en regionaal beleid. Ook vanuit het IPO is het pleidooi gekomen richting
het Rijk om meer aandacht te hebben voor het brede MKB; provincies en het Rijk gaan
samen kijken naar vervolgstappen.
Binnen de context van de MKB-Deals komen de onderstaande krachten van respectievelijk
nationaal en regionaal beleid het sterkste naar voren:

1. Coördinatie &
agendering

Landelijk
2. Schaalvoordelen
(kennis en organisatie)

1. Bekend met
regionale/lokale context
2. Dichter bij de ondernemer
(o.a. geografisch en
sociaal)

Figuur 1 Krachten nationaal en regionaal beleid in de context van de MKB-Deals

De vraag is wat de meest optimale rolverdeling is binnen het vraagstuk van het ondersteunen
van het brede MKB. De kracht van de regio is niet te vervangen door een puur landelijke
aanpak. Tegelijkertijd blijven kansen onbenut wanneer alles regionaal opgepakt wordt. Een
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‘hybride’ model, waarbij gebruik gemaakt wordt van de verschillende krachten, lijkt het
meest voor de hand te liggen. In de regio staat men het dichtste bij de ondernemer. Niet
alleen in geografische zin, maar ook in sociale zin, institutionele zin en culturele zin. In de
praktijk is het concreet bereiken van MKB’ers moeilijk of soms zelfs onmogelijk op landelijk
niveau.
Het regionaal/lokaal ‘aftappen’ van de actuele situatie, en waar mogelijk oplossingen naar
een hoger aggregatieniveau tillen, lijkt een verstandige route. Wanneer er bijvoorbeeld een
generieke oplossing is die voor meerdere regio’s waardevol is, is het zonde als iedere regio
dit voor zichzelf gaat ontwikkelen. Dit betekent ook dat het zinvol is om op landelijk niveau
te monitoren of er geen ‘dubbelingen’ in beleid ontstaan, en dat er over regio’s heen op
slimme wijze van elkaars inspanningen gebruik gemaakt kan worden. We hebben gezien dat,
hoewel iedere regio uniek is, er veel gelijkenissen bestaan in de uitdagingen waar MKB’ers
door het land mee te maken hebben. De verschillende regio’s kunnen dus ook van elkaar
leren en door elkaar geïnspireerd worden in termen van de oplossingsroutes die zij kiezen.
In essentie is het landelijke niveau bij uitstek het niveau dat zich bezig zou moeten houden
met uitdagingen waar meerdere regio’s mee kampen; het zijn exact deze uitdagingen waar
het Rijk kan zorgen voor schaalvoordelen in het aanpakken ervan. Het kan hierbij gaan om
uitdagingen van de MKB’ers zelf, maar het kan ook gaan om beleidsmatige uitdagingen waar
de regionale partners zelf mee zitten (bijv. ‘het goed bereiken van het MKB’). Om een goede
rolverdeling tussen Rijk en regio te maken moet dus scherp zijn op welke gebieden regio’s
‘overlap’ hebben met elkaar, en waar het landelijk niveau waarde kan toevoegen.
Als de analyses in dit rapport hadden uitgewezen dat veel regio’s met dezelfde problemen
kampen, dat er veel overlap zit in de geselecteerde oplossingen (activiteiten) hiervoor, én
als die problemen relatief statisch van aard waren, dan lag het voor de hand om de MKBDeals vooral te zien als een goed instrument om lokaal polshoogte te nemen en in het vervolg
vanuit nationale initiatieven door te pakken op de meest kansrijke ondersteuningsactiviteiten. De inventarisatie heeft echter laten zien dat er op veel facetten variatie bestaat;
bovendien is het aannemelijk dat dit zo blijft doordat de centrale thema’s (digitalisering,
verduurzaming) domeinen zijn waarin de relevante technologische en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Dit impliceert dat er op centraal niveau behoefte
zal blijven bestaan om op continue basis vanuit de regio’s te vernemen wat de actuele uitdagingen van het MKB aldaar is. In dat opzicht is het MKB Deals een geschikt instrument om
informatie te verzamelen, om steeds op nationaal niveau te kunnen bepalen welke interventies het beste opgeschaald kunnen worden of wat er juist regionaal belegd kan blijven.
Samengevat zien wij op basis van onze analyses in ieder geval meerwaarde voor de betrokkenheid van het ministerie van EZK op het gebied van:
1. Het eenduidig uitdragen van landelijke ambities ten aanzien van het ondersteunen
van het brede MKB naar de regio.
2. Het aanwenden van nationaal beschikbare financiële middelen ten behoeve van een
landelijke strategie gericht op de versterking van regionale ecosystemen.
3. Het faciliteren van (relevante) kennisuitwisseling tussen regio’s.
4. Het vertalen van uitdagingen die in meerdere regio’s spelen naar een landelijke aanpak/oplossing, indien opportuun (wanneer er duidelijke schaalvoordelen bestaan).
5. Het monitoren en voorkomen van ‘dubbelingen’ in beleid, c.q. zorgen dat over regio’s
heen slim van elkaars inspanningen gebruik gemaakt kan worden.
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Conclusie
Het instrument MKB-Deals kan op verschillende manieren meerwaarde bieden voor het MKB.
Het kan op een directe wijze impact hebben door de activiteiten die binnen de deals ontplooid
worden. Daarbij kan het op een indirecte wijze impact hebben doordat het instrument een
bijdrage levert aan het agenderen van ‘het brede MKB’ in de regio, en doordat regionale
netwerken/ecosystemen, relevant voor het brede MKB, versterkt worden.
Voor het ministerie van EZK blijken uit onze analyse de volgende aanknopingspunten voor
de toekomst van de MKB-Deals te zitten:
1. Inhoudelijke scope van de MKB-Deals met betrekking tot het versterken van
regionale netwerken/ecosystemen
a. Balans generiek versus thematisch
b. Balans eerstelijn versus tweedelijn
c. Balans proactief versus reactief contact met MKB
d. Balans vraagsturing op individueel niveau versus vraagsturing op groepsniveau
2. Positionering en vormgeving van het instrument MKB-Deals: nationaal versus regionaal
a. Het eenduidig uitdragen van landelijke ambities ten aanzien van het ondersteunen van het brede MKB naar de regio.
b. Het aanwenden van nationaal beschikbare financiële middelen ten behoeve
van een landelijke strategie gericht op de versterking van regionale ecosystemen.
c. Het faciliteren van (relevante) kennisuitwisseling tussen regio’s.
d. Het vertalen van uitdagingen die in meerdere regio’s spelen naar een landelijke aanpak/oplossing, indien opportuun (wanneer er duidelijke
schaalvoordelen bestaan).
e. Het monitoren en voorkomen van ‘dubbelingen’ in beleid, c.q. zorgen dat
over regio’s heen slim van elkaars inspanningen gebruik gemaakt kan worden.
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Bijlage 1. Overzicht interviewrespondenten
MKB-Deal

Representanten van de Deal

Organisatie van representant

Achterhoek

René Buiting

8RHK

Zuid-Limburg

Dorothé van den Bosch

Economische Samenwerking Zuid-Limburg

BAR

Gertjan Verstoep

BAR Innovation Board

West-Brabant

Mylène Hodzelmans

Gemeente Breda

Yvette Estourgie

REWIN

Janneke Gardeniers

Provincie Limburg

Karin van der Ven

MKB Limburg

Roy Broersma

Maastricht University

Klaas Korterink

Provincie Overijssel

Judith van Helvert

Hogeschool Windesheim

Marielle Konings

Gemeente Eindhoven

Inge Bussem

Verbindend Projectmanager

Drenthe

Mimoent Benali

Provincie Drenthe

Utrecht

Rianne Overeem

Provincie Utrecht

Marlous Birkhoff

TechnoHUB

Inge Schwartz

Sterk Techniek Onderwijs Eemland

Jan van Walraven

MAKE Center

Limburg

Overijssel
Eindhoven
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Bijlage 2. Overzicht knelpunten en
5 acties per MKB-Deal
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de kaders, per individuele Deal, waarin de
activiteiten geplot zijn op de deelproblemen waar de activiteiten een bijdrage aan (zouden
kunnen) leveren. De activiteiten zijn weergeven als een cirkel met een bepaalde kleur en
een cijfer erin. De kleur verwijst naar het type thema waaraan de activiteit is verwant en
deze kleuren zijn ook terug te vinden bij de 7 thema’s aan de linkerkant van het conceptuele
kader. Als een activiteit aan meerdere thema’s is verbonden, dan heeft de cirkel derhalve
ook meerdere kleuren. Het cijfer verwijst op diens beurt naar een specifieke activiteit binnen
een deal.
Neem
kader
West-Brabant
op de volgende pagina als voorbeeld. De blauwe cirkel
Niet
zelf van
bedacht
Tehetduur
om
mee
bij het vakjewat
(succesvol) mee in aanraking gekomen” verwijst naar de eerste activiteit
aan de “Niet
slagde
te gaan
van de West-Brabantse Deal, namelijk “Pilot Creating Smart Business” (wat terug te vinden
mogelijkheden zijn
is het omkaderde overzicht van de activiteiten binnen de Deal rechtsboven in de afbeelding):

4

5
2

4

6

5

7

Aangezien het thema van deze activiteit niet-digitale innovatie betreft, is de kleur van de
Te weinig voordelen
cirkel blauw. De andere twee cirkels verwijzen respectievelijk naar de vierde activiteit die
Te weinig interne
– men
ziet
gerelateerd
is aan het
thema digitale innovatie en de vijfde activiteit die wederom inspeelt
kennis en kunde
onvoldoende
op niet-digitale
innovatie.

meerwaarde
Gebrek aan

Het is dus ook mogelijk dat een activiteit aan meerdere thema’s is verbonden en de cirkel
Te duur om mee
benodigde
kennis
heeft
in deze gevallen
dus de kleuren van die thema’s waarop de activiteit invloed heeft. De
aan de slag
te gaan
regenboogen
cirkel
bij “Ontoereikende financieringsmogelijkheden”
betekent
dat de activiteit,
kunde
in dit geval het Ondernemers Café, inspeelt op alle thema’s.
Te weinig

Te veel nadelen –
men ziet te veel
belemmeringen
Ontoereikende
financieringsmogelijkheden

che
en

n

1

Niet (succesvol)
Andere
nadelen
mee
in aanraking
gekomen

(toegankelijke) externe
kennis en kunde

3

1Andere
2 nadelen
3 4
5

6

2

7

Te wei
kennis

Belemmerende wet- en
regelgeving

Beschikbare
technologie
Overig / data
(nog) niet
36
toereikend

4

Gebrek aan
benodigde kennis
en kunde

Ontoereikende
financierings-

Te
(toegank
kenni

3

1

2

Activiteiten:
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1

Pilot Creating Smart Business

2

Groei Focus (voorheen Pilot Crossminds)

3

Ondernemers Café

4

Stimuleren van Innovatie: concrete sleutelprojecten

5

Kennis- en leercentrum metaal en onderhoud

6

Doeners Academie

7

Pilot Online Leren

Activiteiten:
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1

Coaching-trajecten

2

Leren van Elkaar Kringen

3

Inspiratiebijeenkomsten

4

Aanmoedigingsvouchers

5

Bedrijfsopvolgingsvouchers

39

Activiteiten:

40

1

Intakes + maatwerk-ondersteuningstrajecten

2

Passende ondersteuning bij eerste stappen

3

Benchmarking + thematafels

4

Gerichte ondersteuning volgende stap

5

Intakes + intensieve trajecten

6

Transitietrajecten

Activiteiten:
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1

Keukentafelgesprekken + sensibiliseringsevents

2

Kennissessies in groepen

3

Tool zelf-evaluatie en monitoring familiebedrijven

4

Online kennisbank innovatie en opvolging

5

Opzetten matching studenten aan familiebedrijven
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Activiteiten:

42

1

Realiseren van het Vakcentrum voor de Maakindustrie

2

Realiseren van de TechnoHUB

3

Realiseren van de Makerspace

Activiteiten:
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1

Innovatie-assessment-tool

2

MKB innovatie kennislab en MKB innovatie community

3

Vakopleiding MBO-2 + inzet digitale technologie

4

Versterking ecosysteem – ‘De weg kwijt’

43

Activiteiten:

44

1

Scouting & Screening

2

Versterking accountsmanagers

3

Financieringstafel

Activiteiten:
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1

Individuele gesprekken en peer-to-peergroepen

2

Financieringsmogelijkheden en voucherregelingen

3

Innovatiedenktank en activiteiten met onderwijs

4

Stimuleren innovatie: concrete sleutelprojecten

45

Activiteiten:

46

1

Verbeteren gastvrijheid / klantgerichtheid MKB

2

Behoefteonderzoek, bijeenkomsten, mogelijk voucherregeling

3

Inkomende en uitgaande handelsmissies

Contact:
Dialogic innovatie & interactie
Hooghiemstraplein 33-36
3514 AX Utrecht
Tel. +31 (0)30 215 05 80
www.dialogic.nl

