
 

 
 

FICHE - ONDERSTEUNING MKB 
 

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) vertegenwoordigt een belangrijk deel van de werkgelegenheid in de provincie 

Utrecht. Ze vormen het economisch fundament van ons bedrijfsleven: het verdienvermogen van MKB bedrijven 

beïnvloedt sterk de groeikracht van onze economie. Voor ondernemers in het MKB is het belangrijk dat zij hun 

verdienmodel toekomstbestendig maken. In recessies en economische transities kunnen mkb-ondernemers 

kwetsbaar zijn als ze blijven leunen op bestaande producten, diensten en verdienmodellen.  

Voor welke vraagstukken staat het MKB? 

Om beter uit een crisis te komen, moeten ondernemers zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dat 

vraagt dat ze aangehaakt blijven bij nieuwe ontwikkelingen in markt, samenleving en technologie. Ondernemers 

willen bijvoorbeeld inspelen op de mogelijkheden die digitalisering biedt, denk aan het ontwikkelen van een digitaal 

verkoopkanaal of het gebruik van big data. Ook staan bedrijven voor de vraag hoe verduurzaming kan worden ingezet 

in de eigen bedrijfsvoering. Wie groeiambities heeft of wil vernieuwen, kan rekenen op ondersteuning. Maar ze 

hebben niet altijd zicht op de ondersteuning die de overheid hen hierin biedt. 

Hoe ziet de dienstverlening voor het MKB eruit? 

Ondernemers in het MKB met een vraag of behoefte zijn vaak veel tijd kwijt aan het vinden van het juiste antwoord. 

Activiteiten en initiatieven gericht op ondernemers zijn regionaal versnipperd en vaak aanbodgestuurd. Ook hebben 

dienstverleners zelf een slecht overzicht van wat er aan dienstverlening (subsidies, regelingen, etc.) voor 

ondernemers beschikbaar is en verloopt de doorverwijzing tussen dienstverleners niet altijd goed. De provincie wil 

samen met partners de dienstverlening naar het MKB versterken, zodat die beter vindbaar en bereikbaar wordt voor 

de ondernemers. Tegelijkertijd wil de provincie haar eigen dienstverlening voor ondernemers beter voor het voetlicht 

brengen, denk aan ondersteuning op het gebied van energietransitie.  

Op dit moment lopen er diverse trajecten op het gebied van ondersteuning MKB, waaronder; 

 

- Marktplaats voor ondernemers Samen met partners, waaronder de Kamer van Koophandel, gemeenten, 

ROM regio Utrecht, onderwijsinstellingen en ondernemersnetwerken werkt de Provincie aan het bundelen 

en eenvoudig bereikbaar maken van dienstverlening aan ondernemers.  Doel is om de ondernemer zo goed 

en zo snel mogelijk met zijn vraag of behoefte te helpen.  

- Digitalisering MKB De provincie Utrecht, verschillende gemeenten, ROM Utrecht Region en diverse 

andere organisaties werken momenteel aan een visie gericht op digitalisering van het MKB. Dit document 

beantwoordt de vraag hoe provincie, ROM en andere partijen de digitalisering van het MKB in de regio 

kunnen faciliteren en bevorderen. De visie is gericht op de digitalisering van het ‘brede’ MKB – met 

aandacht voor niet alleen de koplopers maar ook het bredere peloton. 

- Bedrijfsopvolging Daarnaast werkt de Provincie aan het versterken van haar eigen aanbod. Zo werkt de 

Provincie aan een programma dat MKB ondernemers ondersteunt bij opvolging van hun bedrijf. 

Wat betekent dit voor u als raadslid? 

Het midden- en kleinbedrijf is het fundament van het regionale bedrijfsleven. Zowel provincie als gemeenten zien 

de meerwaarde van deze werkgevers en de grote uitdagingen waar zij voor staan. Provincie en gemeenten trekken 

samen op om het regionaal beleid op elkaar af te stemmen en waar nodig elkaar te versterken. Als u vragen heeft 

over het regionaal beleid gericht op het MKB, of suggesties heeft voor samenwerking dan gaan we graag het 

gesprek hierover met u aan.  
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