
HOE BRANCHES NAAR DE TOEKOMST VAN HUN BEDRIJVEN KIJKEN
Quickscan in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat



Als er één ding is, wat deze quickscan onder 13 grotere 
brancheorganisaties in het mkb bevestigde, is dat 'de 
ondernemer' of 'het mkb' niet bestaat. Uit de quickscan 
gesprekken is gebleken dat in het ‘kleine mkb’ een hele 
grote groep, met enorm veel passie voor hun vak of 
ambacht, dagelijks aan het ondernemen is. Niet in de 
context van: dagelijks bewust, volgens een vooropgezette 
strategie, bezig zijn met groei en innovatie van het bedrijf. 

Organisch vindt ontwikkeling desondanks toch gewoon 
plaats. Brancheorganisaties helpen daarbij, stimuleren, 
inspireren en zoeken naar wegen om ondernemers op 
nieuwe ideeën te brengen of organiseren ondersteunende 
diensten. Tegelijk signaleren zij ook belemmeringen die 
kleine ondernemers van het ‘ondernemen’ afhouden. Het 
wegnemen van grote en kleine obstakels zou wat hen 
betreft een ondernemender, productiever collectief 
opleveren; een sterkere economie. 

Deze quickscan laat zien hoe deze branches dagelijks bezig 
zijn om de branche ‘Aan’ te zetten. Brancheorganisaties 
kiezen voor een aanjagende rol op thema’s die nu en in de 
toekomst voor de sector en de maatschappij van belang zijn. 
Zij doen dit door samenwerkingen te starten, te adviseren, 
projecten uit te voeren en samenkomst te organiseren.  

De scan kan minimaal dienen als agenda voor de dialoog 
met deze branches individueel, of als groep. De behoefte is 
er in ieder geval naar. De suggesties zijn te lezen in de 
aanbevelingen. Ook is het raadzaam de (branche) sheets 
nog eens na te lezen. Ze vormen mogelijk inspiratie voor nog 
meer publiek/private samenwerking. 

 

Diversiteit typeert niet alleen de mens, maar ook de mkb-bedrijven. 
Ze zijn er in alle soorten en maten, en met verschillende 'Leit-
motieven'. Ze zijn gesticht en worden gerund door mensen die een 
vak of een ambacht hebben geleerd en daar goed in zijn. Een deel 
wordt gedreven door passie en liefde voor het vak. Anderen door 
groei, of zijn gewoon het ondernemerschap ingerold als opvolger.   

Iedereen is ‘in business’ met een ander doel voor ogen, met of 
zonder groei-ambitie bijvoorbeeld. Het levert een bonte groep van 
type ondernemers - dus ‘de’ ondernemer bestaat niet. 

Jaren geleden werden in deze context persona’s getypeerd 
door onderzoeksbureau Motivaction in het onderzoek 
‘Ondernemende types’. Toen werd al gesuggereerd om het MKB 
op basis van persona’s te segmenteren. 

Volgens Motivaction gelden er vier dimensies:   
• de mate van vernieuwend willen zijn  
• hoe sociaal de ondernemer georiënteerd is  
• hoe groot de geldingsdrang-status-van de ondernemer is,  
• en wat is iemands levensdoel -ondernemer in hart en nieren, 

iets doen dat ertoe doet, in alle vrijheid.  

Combinaties van deze dimensies, leverenden zes persona’s op: 
Einzelgängers, Experts, Jagers - drietal dat wat sterker 
op zichzelf is georiënteerd. Hoeders, Pragmatici en Ontplooiers op 
- drietal, meer gericht op de organisatie. Het reikt voor deze 
quickscan te ver om hier verder op in te gaan. De namen geven al 
enige richting. 

Moraal van het verhaal is; dat het benaderen, informeren of 
inspireren van ondernemers op een uniforme wijze minder succes 
zal opleveren. Rekening houden met de verschillen, levert meer op 
dan ‘one-size-fits-all’ benadering. Daar zijn de brancheorganisaties 
ook van bewust. 

MANAGEMENT	SUMMARY	



Over het ‘hoe’ ondernemers nog beter te bereiken voor 
ondernemende & regelgevingsthema’s, daar is men naar op zoek. Wel 
weet men dat de beschikbare tijd van de ondernemer uiterst beperkt 
is. Het moet vaak uit privétijd - want overdag oefent men het vak uit en 
vraagt de klant of opdrachtgever de aandacht. 

Met als praktisch gevolg dat:  
• Een fors deel van de ondernemers niet naar bijeenkomsten 

(onder werktijd) gaat  

• Zij niet ontvankelijk zijn voor ingewikkelde regelingen 
of subsidies. Daar heeft de ondernemer geen zicht op, geen tijd 
voor en zeker ook niet altijd de kennis voor in huis  

• Het steeds bondiger en korter moet om informatie, b.v. over 
nieuwe wetgeving verklaarbaar en begrijpelijk neer te zetten. 
Nu zijn de branches daar erg veel tijd mee kwijt zijn om alle 
regelingen te vertalen naar de praktische situatie,  

• Innovatie van ambacht/techniek is een vanzelfsprekende. Innovatie 
van de interne bedrijfsvoeringsprocessen niet (daar ligt niet van 
nature de interesse, de tijd en de vaardigheden)  

• Op de kleine ondernemer is dezelfde wetgeving van toepassing 
als op groot MKB, daar heeft klein MKB last van. 

Een belangrijk deel haalt het niveau van de ‘gemiddelde’ ondernemer 
niet. De lat - om ‘compliant’ met de wet te kunnen zijn - voor deze 
groep, ligt te hoog en brancheorganisaties vinden dat daar beter 
rekening mee moet worden gehouden. Dat zou de productiviteit voor 
de klein (micro)bedrijven ook ten goede komen. 

Ook als het gaat over de mens in het bedrijf, brengen 
brancheorganisaties een duidelijke nuance aan. Zij vinden het niet 
realistisch dat alle bedrijven langs dezelfde meetlat worden gelegd. 
Het levert een onevenredig hoge druk op voor kleine bedrijven. Het 
hele bedrijfsleven staven aan dezelfde wensbeelden - met 
bijbehorende regelgeving of verplichtingen - maakt het leven voor een 
groep klein, relatief moeilijker of kostbaarder.

Want de klanten vragen om kwaliteit en dat vraagt alle aandacht en 
tijd. In sommige bedrijven werkt men dagelijks tegen de klippen op, 
waar anderen stabiel opereren en op volle capaciteit actief zijn. 
Waarbij groei niet altijd de slimste keuze is is omdat het aannemen 
van meer orders, nu niet direct beantwoord kan worden door te 
weinig vakmensen - van hovenier tot metaalbedrijf. 

Een deel is dus gewoon ‘goed’ bezig, hun vakmanschap maakt het 
verschil: iets goed doen werpt vruchten af en innovatie is iets dat 
van nature ‘gebeurt’. Daar zit in de meeste gevallen niet altijd 
een doorwrochte strategie achter. Wel een stip op de horizon. 

Wat zou helpen als brancheorganisaties, MKB-Nederland en EZK 
het ‘handelen bij de waan van de dag’ kunnen verleggen naar het 
hebben van deze ‘stip op die horizon’ - bij zo veel mogelijk 
ondernemers. Het niet hebben hiervan, zorgt in zeer snel 
veranderende sector zoals retail, voor een acuut probleem. Want 
markten veranderen, spelregels, de technologische en digitale 
eisen en er komen soms nieuwe toetreders. Te veel ‘afleiding’ van 
randzaken houden kleine ondernemers af van het verbeteren 
van het bedrijf, nadenken over een nieuw business model, het 
verwerven van nieuwe klanten of het bedenken van een 
marketingcampagne.  

Door alle branches heen is te zien dat de jongere garde zaken 
anders is: zakelijker, betere focus op specifieke klantgroep en op 
verkoopkanalen of markten, sturend op cijfers, digitaler, niet 
gebonden aan vastgoed, personeel etc. Zij hebben nagedacht over 
een duidelijker stip op de horizon, een visie op lokale of regionale 
groei. Bovendien zijn ze onbevangen en schakelen netwerk in om 
hulp en advies van buiten te betrekken. 

Dit gaat dus niet op voor alle ondernemers. In de interviews kwam 
naar voren dat beschaamd zijn om tekortkomingen te uiten en 
hulp te zoeken, speelt bij ondernemers. Vooral bij hen die in het 
verleden ‘heer en meester’ op hun vakgebied maar zich weinig 
raad weten met grote veranderingen in de markt.
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Toch blijken er ook brancheorganisaties te zijn die ervaren dat 
hun ondernemers meestal niet schromen om hulp in te schakelen, 
b.v. Horeca - KHN. Of waar bijscholing vrij normaal is - b.v. 
Automotive - Bovag. Ook zijn er branches waar dit geldt voor 
innoveren. Zoals Metaal en Techniek - waarin bedrijven in ketens voor 
elkaar en na elkaar waarde leveren in een groter proces richting 
een eindproduct (van onderdeeltjes tot een machine). Schakels in de 
keten gaan mee met de ingezette verbeteringen en vernieuwing 
die de eindklant vraagt. Mogelijk dat hier nog van branche tot 
branche lering uit kan worden getrokken. 

MKB voelt zich een motor van de Nederlandse economie maar heeft 
niet het gevoel dat dit zo wordt uitgedragen door EZK. Men ervaart 
dat er veel focus is op innovatieve start-ups en dat dit geen recht 
doet aan de succesvolle bestaande (familie) bedrijven. Dit 
heeft effect op het imago van Rijksoverheid. Ook iets om rekening 
mee te houden. 

Stroomlijnen van de randzaken kan veel van de ondernemers en 
vakmensen al erg helpen. Het past bij hun missie om samen 
met andere stakeholders maatschappelijke economische 
vraagstukken op te lossen. Brancheorganisaties hebben 
een scherpe waarneming waarmee ze zowel grote strategische 
als praktische verbeteringen kunnen aanreiken. 

Ze verwachten dan ook van EZK meer regie dan nu, om samen – en 
met andere stakeholders - over de verbeteringen na te denken.  

 o | o

OVER	DE	QUICKSCAN	
13 interviews   
Aan de hand van 13 interviews met brancheorganisaties is de 
Quickscan tot stand gekomen. De Quickscan is opgedeeld in: 

Branche-sheets. Ze geven inzicht in huidige situatie en toekomst 
per branche, welke ontwikkeling de sector maakt en moet maken 
en wat daarvoor nodig is. De onderdelen zijn: 
• Huidige situatie 
• Wat doet de brancheorganisatie 
• Belangrijk in de toekomst 
• De belemmeringen 
• Andere aanbod van de brancheorganisatie 
• Mogelijke rol van EZK 

Deze onderdelen zijn uitgevraagd aan de hand van enkele 
thema's. Deze zijn afzonderlijk ook uitgewerkt om het 
algemene beeld van brancheorganisaties te schetsen aan de hand 
van: 

Thema-Sheets. Ze geven inzicht in de mate van belangrijkheid en 
de vordering op het specifieke thema, wat branches op dit thema 
over het algemeen al doen en de rol die zij gezamenlijk zien voor 
EZK en enkele conclusies. De thema's zijn: 

• Ondernemerschap 
• Managementvaardigheden 
• Human Capital 
• Productinnovatie 
• Procesinnovatie 
• Sales & Marketing 
• Online Platforms 

Aanbevelingen. Aan de hand van alle uitkomsten is een serie van 
aanbevelingen geformuleerd door VerenigingsMakelaar, waarmee 
de Quickscan wordt afgesloten.



ANKO Wijnand van Unen
directeur Ondernemende kappers

Bouwend Nederland Joep Rats
directeur beleid en vereniging Bouw- en infrabedrijven

BOVAG

Peter Niesink
directeur 
Hannie Stappers
Manager Public Affairs

Bedrijven in personen-, bedrijfsauto’s en trucks, 
tweewielers, caravans, aanhangwagens, 
motorenrevisie, autoverhuur en -delen, autowassen 
en -poetsen, verkeersopleidingen, 
schadeherstelbedrijven en tankstations

INretail Jan Meerman
directeur

(web)retailers in non-food 

KHN Hans van der Kooij
Key Account Management Horeca

KNS
Marian Lemsom
directeur  
Hans Hulshof
hoofd Beleid

Ambachtelijke slagers

Metaalunie Jos Kleiboer
directeur Midden- en kleinbedrijf in de Metaal.

NBA
Erik Kolthof
projectleider Innovatie 
Fred de Vries 
hoofd communicatie

Publiekrechtelijke organisatie die de belangen van 
de maatschappij en het beroep dient als de 
vertegenwoordiger van het gehele 
accountantsberoep.

NBBU Marco Bastian
directeur

uitzendbureaus, payroll-bedrijven en andere 
flexorganisaties

Techniek Nederland Peter Zwakhals
digitalisering en Informatisering

technische dienstverleners, installatiebedrijven en de 
technische detailhandel

TLN Wendy van Hamburg
Manager business development wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners

Vakcentrum Theo Urselmann
hoofd Beleid

Zelfstandige detaillisten in food, non-food, fmcg 
en franchisenemers

VHG Egbert Roozen
directeur

hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- 
en gevelbegroeners en interieurbeplanters.

GEÏNTERVIEWDEN	QUICKSCAN	



QUICKSCAN UITKOMSTEN:

BRANCHE-SHEETS
ANKO 
Bouwend Nederland 
BOVAG 
INretail 
KHN 
KNS 
Metaalunie 
NBA 
NBBU 
Techniek Nederland 
TLN 
Vakcentrum 
VHG



Wat	laat	de	toekomst	zien?	

Bedrijfsvoering
- Verschuiving klein naar kleiner en groot naar groter. 

Middensegment neemt af. 
- Toename belang herkenbare formules/concepten 
- Nieuwe verdienmodellen voor ander culturen 
Digitalisering
- Toename inzet social media: haar is altijd ‘hot’ 
- Platform-economie beperkt. Consument kiest voor 

‘bekend’ en ‘in de buurt’. Wel voor producten. 
Innovatie
- Innovatie producten ligt bij leveranciers 
- Innovatie wel door digitalisering en toepassen data 

om bezettingsgraad te optimaliseren. 
- Blurring (gaat niet de grote gamechanger worden) 
Duurzaamheid
Vooral belangrijker om rol van kappers voor 
samenleving en problemen in maatschappij te duiden. 
Sociale ontmoetingsplaats, mooie arbeidsmarkt, 
aantrekker voor centrum. 
Vakmanschap
Branche zal vanaf de mbo-opleiding zorgen voor 
continue ontwikkeling - ‘grip op kwaliteit’.

Rol	voor	EZK	weggelegd?	
Reguleren level playing field
- Verplichte pensioenregeling en arbeidsongeschiktheid 
- Locatie beleid op decentraal niveau geeft veel ongelijkheid 
- Sectorale middelen 
Verminderen regeldruk
- Vereenvoudigen toepassen regels voor klein bedrijf + zorgen voor capaciteit om daar invulling aan te geven. 
- Leesbare en begrijpelijke teksten overheid voor de ondernemer (eenvoudige whitepapers voor branches) 
- Regels komen vaak gesegmenteerd, zorg dat ondernemer samenhang snapt: energieakkoord en vergroening vs ‘Ik sta gewoon te 

knippen’. 
- Projectmatig uitventen van nieuwe wetten en regels 
- Zo draagvlak houden voor wet en regels bij kleinbedrijf 
Stimuleren
- Aanjaagfunctie begint bij beeldvorming.  
- Lijkt veel aandacht EZK voor kenniseconomie.  
- Publieke campagne voor echte ambachten is gewenst.  
- Inzichtelijk maken welke regelingen en subsidies er zijn en vergemakkelijken van het gebruik. 
Kennis
Sectorkennis klein bedrijf wordt gemist - Geld en middelen beschikbaar stellen om zicht op de ontwikkeling met kleinbedrijf te houden. SCP 
achtige duiding. 
Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek naar data. Rol van voormalige bedrijfschap wordt daarin ook gemist)

Belemmeringen?	

Ondernemer
- Schaamte om hulp in te roepen, ‘keeping up 

appearances’. 
- Kapper knipt tot 18:00, half 8 thuis. Soms 

papierwerk te doen nog. Bereiken met info en 
projecten amper mogelijk. Grotere bedrijven maken 
er vaak wel gebruik van. Werkt verschil van groot en 
klein in de hand. 

Personeel 
Disruptie op arbeidsmarkt:  
- de kapper leidt zijn/haar eigen concurrent op 
- Zzp’ers leiden geen nieuwe kappers op 
- Afname bereidwilligheid om nieuwe kappers op te 

leiden 
- Imago van het vak neemt af 
- Uitstroom is niet direct inzetbaar 
- Zzp’ers dragen niet bij aan sectorale middelen 

(sociaal vangnet/opleidingen): op termijn systeem 
niet houdbaar. 

Wet- en regelgeving
- Aanvraag en voorwaarden subsidies zijn 

ingewikkeld. Grote bedrijven hebben de kennis in 
huis. Kloof tussen grote en kleine bedrijven wordt 
hiermee vergroot. 

-

Uitbreiding	aanbod	ANKO?	
Data
Benchmark; o.a.  omzetgegevens, markt, arbeidsmarkt, 
ziektepercentage, in- en uitstroom, leeftijd waarop men 
de branche verlaat 

Milieu en Klimaat
Relevant maar wel gedoseerd en herkenbaar 
neerzetten.

Wat	biedt	ANKO	aan?	
Scholing
- Gericht op starters na afronding van de 

opleiding. 
- Levenslange beroepsontwikkeling, ontwikkelen  

van meestertitel. 
Ondernemerschap
voorlichten - trainingen - Data (eigen + CBS) 
Werkgeverschap
• Alle vragen van leden op te lossen - helpdesk 
• Trots op je vak campagne 
• Informatie: Hoe maak je teams zelfsturend? Meer 

verantwoordelijkheden? 
• Veilig Werken  - arboconvenant 
Onderzoek 
- Naar andere 
verdienmodellen, o.m. gericht op groeiende 
doelgroepen 
Innovatie
Inspiratiesessies 

Huidige	situatie	
De ondernemer
• Hart ligt in de 1e plaats bij het vak  
• Veel jonge, praktische mensen, werken graag met handen, creatief.  
• Werkgever is tevens kapper, sterke binding met personeel - zij aan zij.  
• Van groot naar groter, van klein naar kleiner. Middensegment neemt af 

Strategie
• Dé ondernemer bestaat niet (van klein, zzp tot miljoenen-

bedrijven met franchise en holdingstructuren). Kern zijn de familiebedrijven.  
• Urgentie wordt pas gevoeld als de omzet daalt.  
• Ondernemers/werkgeversinfo wordt in 30 seconden beoordeeld.  
• Nederland over de grens beperkt. Wel overnames in Nederland.  

Duurzaamheid
Zodra duurzaamheid de winstgevendheid onder druk zet zijn de leden niet  
geïnteresseerd.  

Innovatie
• Grote bedrijven: digitalisering (online reserveringssystemen) linken met 

businessmodel en prijzen.   
• Inzet data analisten voor proces efficiëntie.  
• Levensvatbaarheid van algemene salons neemt af. Klant wil bij herkenbare for

mules voor specifieke groepen.  

Arbeidsmarkt / Vakmanschap / Opleiden 
• Leveranciers nemen steeds groter aandeel in kennisoverdracht.Ook bij scholen 
• Startkwalificatie :basale kwaliteit, verdere ontwikkeling in praktijk noodzaak.  
     Weinig invloed om dat te veranderen in beroepsonderwijs. 
• Meer mensen nodig. Alle zzp’ers als werknemer, dan is het opgelost.  
• Zzp is een separate keten in sector - 

andere dynamiek dan sectoren waarin zzp wordt ingehuurd 

https://www.anko.nl/dekrachtvankappers
https://www.anko.nl/actueel/anko-stimuleert-erkenning-specialisatie-black-en-mixed-hair
https://www.anko.nl/actueel/anko-stimuleert-erkenning-specialisatie-black-en-mixed-hair


Huidige	situatie	

Ontwikkeling van de ondernemer:
- Kleine directies waardoor relatief eenzame 

posities. Aanscherping wordt vaak gemist. 
(Nemen) te weinig tijd voor eigen ontwikkeling 

Strategie?
- Hoe kleiner het bedrijf hoe korter de horizon 
- Het ontbreken van een strategie is niet per 

definitie belemmerend. Het is geen volledig 
vrije markt. De opdracht is binnengehaald of 
niet, geen sprake van marktaandeel verwerven. 

- Bedrijven die toekomstgericht zijn - hebben 
‘huis op orde’: personeel is top, website, bedrijf 
systemen, mate van digitaal. Orderlijk. 

Duurzaamheid
- Wordt voornamelijk met de mond beleden, nog 

niet terug te zien in aanbestedingsaanvragen 

Wat	biedt	Bouwend	Nederland	aan?	
‘Stimuleren bedrijven om over projecten heen te 
kijken’ 
Aankaarten strategische ontwikkeling via hot topics. 
Ontwikkeling ondernemer (opleiding|training|
workshop)
- BNL Academy 
- Veiligheid 
- Wet- & regelgeving 
- Contracten en aanbesteding 
- Bedrijfsvoering en vaardigheden 
- managementleergangen 
- Collegiale uitwisseling (intervisie) 
- Review-Platform ‘BouwNu’ over aannemers 
Data
- Dataset Bouw Actueel  
- Digideal Go 
Personeel
Campagne jongeren en zij-instromers: ‘Je gaat het 
maken’  
Meeliften op Techniek Pact campagne 
Platform Talent voor Technologie - jongeren de 
techniek laten ontdekken (bo - vo – mbo)

Wat	laat	de	toekomst	zien?	

Bedrijfsvoering
- Squeeze tussen: Diversifiëren in ontwikkeling en Behouden focus 
- Efficiencywinsten (vermindering van transportkosten!) 
- Opvolging blijft een zorg. 
- Kwaliteit op orde: nog veiliger werken (verantwoord ondernemen) 
- Soft skills: Eindklant sterker in het vizier krijgen  
- Kwaliteit op orde: Risico’s beter kunnen managen (minder fouten, hogere winst). 
- Meegaan met BIM 
Digitalisering
- Ontwikkelen van standaarden (architectuur van de digitalisering) 
- Soft skills: Interactie met de markt vergroten (platform, website, reviews) 
- Soft skills: Klein mkb extra alert en actief zijn in (lokale) netwerken 
- Toepassing 3D tekeningen, 3D brillen. 
- Moderniseren websites: portal is ‘spiegel van je dienstverlening’. 
Personeel
- Groot personeelstekort 
- Productiever worden is noodzakelijk 
Innovatie
- Productinnovatie: stimuleren vanuit vraagkant (bovensectoraal stimuleren nodig) 
- Procesinnovatie: optimaliseren toelevering op projectniveau. 
Duurzaamheid
- Hergebruik materialen, demontabel maken van gebouwen en materialen 
- Bouw-logistiek: veel mogelijk, bijvoorbeeld ook bevoorrading via Hubs maken.

Rol	voor	EZK	weggelegd?	

Kennis
- Sector kennis opbouwen, informatie actief uitwisselen met branche. Ook bij actuele thema’s - vragende, 

initiërende rol - ophalen - stakeholders bij elkaar - projectmatige benadering - weten wat speelt, 
consequenties van beleid beter kennen; 

- Weten waar economische groei vandaan komt en waar ondernemerschap zit. Hier op sturen. 

Stimulerende rol 
- Meer sturing op grote (internationale) ‘verdienmogelijkheden’. EZK kan aanjager zijn. 
- Nederlandse overheid als grootste afnemer in de markt (65%) kan economische groei direct nastreven. 

Via behalen van maatschappelijke doelen (digital / duurzaam bouwen / energie). Via 
aanbestedingsbeleid aanwakkeren van innovatie- en ondernemingsbeleid 

- Anti cyclisch bouwbeleid overheid 
- Inter-departementaal aanvliegen van ruimtelijk beleid in NL. Regie rol. Bemiddelend en stimulerend naar 

andere ministeries toe. 
- Innovatie geld naar Doorbraak - Onderzoek doen naar beter materiaalgebruik, mate van hergebruik, 

maar ook aandacht voor ontwerp en demontabel.  
- Afname regeldruk; heeft nieuwe impuls nodig. 
- Nieuwe omgevingswet vraagt om digitalisering 
- Snelheid - Wat kan er nog worden gedaan om de publieke besluitvorming te versnellen?  Niet bouwen 

vooral door bestuurlijke traagheid. Maatschappelijke discussie hierover voeren. 
- Wetenschappelijk onderzoek voor innovatie. Te beperkte LT scope.

Belemmeringen?	

Ondernemer
- Bereiken: ‘over zwakke punten praat je niet’ 
- Hun sterkte ‘het oplossen van problemen’ is tevens hun zwakte. Uitdaging is het 

gelijk goed doen. 
- Onvoldoende klantgericht / gericht op consumentisme. 
Personeel
- Te kort aan personeel remt de productiviteit. Van 1 op 5 naar 1 op 4 werknemers 

uit buitenland. Maar wordt steeds moeilijker gemaakt. 
- In bouw veel projectmatig werk. Flexibele inzet nodig - nu weer lastiger gemaakt. 
Wet-& regelgeving
- Huidige wetgeving staat economische groei in de weg. 
- Professionalisering opdrachtgevers - Nog steeds een betere kwaliteit 

aanbesteding nodig. 
Digitalisering
- Investeringen om productiever te worden (ICT) staan op te laag pitje. Wel 

noodzaak 
- Sprake van 2D omgeving terwijl 3D omgeving noodzakelijk is (Kadaster is 2D). 
Innovatie
- Individuele ondernemers hebben onvoldoende prikkel tot innovatie, 

bovensectorale impuls is nodig. Geen project hetzelfde - geen enkele 
uniformering van vraag - meer uniform meer innovatie mogelijk. 

- Van projectontwikkeling naar sleutel is ambtelijke molen die 7 jaar duurt. Weinig 
interessant voor platform-economie / data / digitalisering. 

- Dakkapel kan het wel anders. Andere kant is dat er al wel kant en klare woningen 
kunnen worden geleverd.  

Onderzoek
- Wetenschappelijk onderzoek innovatie staat niet op de kaart. 

Uitbreiding	aanbod	Bouwend	Nederland?	
Data
Meer maatwerk aanbieden en drempel verlagen gebruik data

https://www.bouwendnederland.nl/service/trainingen-bnl-academy
https://bouwnu.nl/
https://www.bouwactueel.nl/
https://www.bouwactueel.nl/
https://www.digidealgo.nl/
https://jegaathetmaken.nl/
https://jegaathetmaken.nl/
https://jegaathetmaken.nl/
https://ptvt.nl/


Wat	biedt	BOVAG	aan?	
Ondernemerschap
• ‘Stimuleren bedrijven om over projecten heen te 

Buitendienst BOVAG - spreken leden en signaleren 
(hulp)behoeften. 

• Bedrijfsadvies  
• Vastgoedadvies 
• ‘Business plan in 1 dag’ - ism Pink Elephant - Business 

Model Canvassing 
• Programma ‘ Stoppen of Doorgaan’ - gericht op mkb 50/60 

jaar oud: stoppen, doorgaan of overdragen aan kinderen? 
• Financierbaarheid van ondernemers - rondje banken 

BOVAG 
• Sectoronderzoek wordt uitgewerkt tot sessies met 

ondernemers - grote en kleine events rondom rake thema’s. 
• Human Capital 
• Innovam - hr consulting en dienstverlening, alle bij-

 en nascholing, voor apk en ondersteunen roc’s 
en ondernemers. 

• Vacature monitor 
• Edgemobility - keurmerk werken aan elektrische auto’s. 
• Truckacademy 
Digitalisering
• AI / machine learning - pilot. Op basis van analyse van data 

universele autobedrijven ontvangen deelnemers predictie 
modellen.  

• Denk vooruit Denk digitaal: google analytics , optimaliseren 
klantervaring, ontwikkelen digitale marketingstrategie, lead 
verrijking etc..  

Platform
• ViaBOVAG.nl occasionplatform tevens kennisbron (meer 

grip op de klant en invloed in platformeconomie). 
• Fietslease.nl 

Wat	laat	de	toekomst	zien?	
Ondernemerschap
• Schaalvergroting neemt toe, marges verder onder druk, multimerk strategie 
• Afname klantloyaliteit zowel naar het merk als naar het bedrijf. 
• Aanbieden onderhoudsabonnementen  
• Niet meekunnen met de veranderende techniek. Vele vakmensen niet 

bereikbaar en/of benaderbaar.  
• Universele kanaal (schadeherstel) veel faillissementen - nu al. Weinig studies 

naar gedaan. Studie doen naar hoe anders. ‘Generiek heeft geen zin’. 
Specifiek wel - Nichemarkt blijft over (focus op kernkwaliteit).  

• Dealer verliest regie en moet uitvoeren. Merkauto’s communiceren met berijder 
over onderhoud, nood en schade. Minder zeggenschap over 
werkplaatsplanning, inkoop.  

• Transitie van de (fysieke) retail. Meer aandacht voor diverse benadering 
landelijk of stedelijk (incrementele innovatie of disruptieve ontwikkelingen). 
Nieuwe verdienmodellen: mobility as a service. 

• Toename brancheverrijking.  
Management
Toename belang Identiteit - kweken teamgevoel - waardering en gevoel is goed - 
bedrijfsherkenning  
Human Capital
• Vak ondernemerschap mist op MBO niveau, wel geborgd op HBO/WO.  
• Toename tekorten personeel op MBO niveau. 
• Intensievere samenwerking BOVAG met de ROC;s. 
Digitalisering
• Wel  beeld dat kanaal verandert, maar hoe daar mee om te gaan, niet.  
• Machine learning’  veelbelovend - onzekere uitkomst - hoge kosten. 
• Toename belang data-analyse: 
• Eigen CRM data. ‘Verzamel je eigen data. CRM data. Bouwen van eigen 

klantenportefeuille. Blijf onafhankelijk. 
• Predictive maintenance: voorspellen data voor onderhoud auto’s 
• WESB - bedrijfsvergelijking eerder cijfers niet op orde. Nu vaak veel beter waar 

ze op in kunnen grijpen. Data center - landelijke wel gericht op CRM graag op 
ERP.

Belemmeringen?	
Ondernemer
• Het vak ’Ondernemerschap’  ontbreekt in de opleidingen. 
• Brancheorganisaties steeds meer te maken met calculatieve leden. 

Grote bedrijven blijven, kleinbedrijf haakt af mogelijk. Nog minder 
bereikbaar / benaderbaar. 

Ongelijk speelveld 
• Vakmensen ervaren dat er meer verantwoordelijkheid op hun bord ligt. 

Het zet hen op achterstand. Risico’s onevenredig groot voor klein MKB 
- b.v. bij langdurige ziekte. Schaamte over onwetendheid wet en 
regelgeving 

• Tussen franchisenemer en franchisegever. Bespoediging invoer 
Franchisewet is gewenst. 

• Machtspositie van de banken, lastige financieringsmogelijkheden. 
• Wettelijk verbod op financiering uit rekening courant. 
• Tech-bedrijven omzeilen/herschrijven de regels van het spel. 
• Toegang tot voertuigdata, noodzaak voor herstel van auto 

Digitalisering
• Tech & retail ontwikkelingen zetten de verhoudingen tussen universele 

garages en Dealers met merkfabrikant op spanning. Bijv. universele 
garages krijgen lastig toegang tot de IT van merkauto.  

• Platforms domineren. Eigen platform noodzakelijk om afhankelijkheid te 
breken. Nu meer zeggenschap en meer gesprekspartner 

Onderzoek 
Product- en bedrijfschappen - verdwenen en ook de taken die zij deden 
(branchestimulering / sectoronderzoek) 

Uitbreiding	aanbod	BOVAG?	

Data & Platform
Doorontwikkelen ViaBOVAG.nl 

Huidige	situatie	
Ontwikkeling van de ondernemer
Retail (scooter/fiets) 
• Zeer wendbaar (bedrijf en hun mensen klaarmaken voor nieuw assortiment (bv elektrische 

scooters).  
• Snel anticiperen, adoptief-niet altijd strategisch. 
Automotive  
• Door schaalvergroting dunt middengroep uit. 
• Reparatie en herstel (aftersales) 
Klein mkb., vaak papa /mamabedrijven met 1 a 2 monteurs  
• Vooral Vakmanschap en liefde voor het vak. Bieden van service is normaal. Klanten zijn loyaal.  
Management 
Reparatie en herstel / deel retail:  
• Niet gericht op ondernemerschap en werkgeverschap. Werken niet voor de klant of met het 

idee om rijk te worden, maar voor liefde voor het vak. 
• Weinig zicht op financiën - rol van boekhouder belangrijk 
• Secundaire dingen interesseert ondernemer vaak niet. Last van werkgevers wetgeving.  
Technologie
• Electrificering - fiets en auto’s. Snel anticiperen op productinnovatie. 
• Nieuwe alternatieve brandstoffen: waterstof, ENG en lNG, elektrische trucks 
Digitaal
Automotive: retail-experimenten - auto.nl online kopen. Bynco - online 2e hands kopen. 
• Er wordt voorwaarts en achterwaarts geïntegreerd. 
• Bedrijfsautomatisering gaat nog steeds moeizaam. Nog steeds zelfbouw-systemen.  
• Kleinere ondernemers willen graag volledige ontzorging. Betere automatisering nodig. 
• Mkb-automatiseerders zelf klein. Maken te weinig doorontwikkeling. 
• Klant reviews nog heel eng. Moeite om het tot voordeel te keren. 
• Connected car: door moderne voertuigen gegenereerde data wordt verzameld waarbij alleen 

de fabrikant van het voertuig toegang heeft en daarmee tussenliggende schakels buiten spel 
zet en keuzevrijheid consument beperkt. Level playing field? 

Human Capital
• APK zorgt voor verplichte na-/ bijscholing. Grote opleidingsbereidheid.  ‘Dan ben je beter 

betaalde monteur’. 
• Veel openstaande vacatures, te weinig voor techniek gekozen.  
• Go Flex - experiment jongeren & baangarantie - Op ROC, goede begeleiding en bedrijven. 
• Veel nadruk op BOL, minder nog op BBL - terwijl praktijkleren aantrekkelijker is. Slimmer 

organiseren. 
• Terughoudend met groei nastreven, want risico toekomstig overschot. 
Succesvolle bedrijven
• Weet waar je goed in bent en onderhoud een eigen groep consumenten. 
• Toekomst gericht kleinbedrijf gericht rondom klant en een merk / local heroes. 70% kiest voor 

universele herstel en onderhoud. Vooral klant - andere klant beleving. Oprecht.

Rol	voor	EZK	weggelegd?	
Wet – en regelgeving/ beleid NL
Maak in regelgeving, toezicht en handhaving onderscheid in groot & klein MKB. Bv.WAB. Kleine bedrijven kunnen niet risico’s dragen zoals grote bedrijven.  
• Maatwerk: beleidsmatig mogelijk andere aanpak nodig bij landelijk dan bij stedelijke gebieden. 
• Meer aandacht voor toepassing MKB toets bij regelgeving en meer ruimte voor zelfregulering. 
Wet- en regelgeving / EU
• EZK als dominantere speler op het EU toneel m.b.t. transparantie van en toegang tot data (level playing field) 
Beeldvorming
• Ontbreken reel beeld over klein MKB. (meer dan alleen de ‘pareltjes’ / koplopers). 
• Beeldvorming is dat hele economie (MKB)  het goed doet. Heb oog voor de verschillen in het MKB (van groot tor klein MKB) 
• Bijv. voor klein MKB dient ieder project of dienst specifiek te  zijn om te kunnen slagen. 
Stimuleren
• Innovatiebudgetten van EZK  zijn steeds toegankelijker en zijn goed. Ondernemers moeten daar wel beter bij geholpen worden. Consistent beleid nodig met een 

meerjarig handelingsperspectief. 
Kennis 
Meer branchekennis gewenst. Studie is nodig.Daarom ook dringend appèl om periodiek overleg (kennisdeling, agendering) tussen EZK en BOVAG. 
Regie 
EZK als Rijks Accountmanager om zonder oordeel issues te agenderen - VPB en minder financiering RC - privé uit rekening courant bedrijf financiering. 
Communicatie
Over regelgeving & subsidies communicatie op MBO3 niveau gewenst met ‘call to action’. BOVAG verricht veel werk om wet- en regelgeving te vertalen naar de 
leden. 
Onderzoek
Opvolging geven aan Onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam naar maatschappelijke meerwaarde van ondernemers. 

https://mijn.bovag.nl/actueel/evenementen/bovag/2018/pilot-start-je-businessplan-in-1-dag-voor-tankst
https://mijn.bovag.nl/dossiers/stoppen-of-doorgaan/stoppen-of-doorgaan
https://www.innovam.nl/
https://www.edgemobility.nl/
https://truckacademy.nl/
https://denkvooruitdenkdigitaal.nl/
https://www.viabovag.nl/
https://www.leasefiets.nl/
https://www.viabovag.nl/
http://auto.nl/
https://bynco.com/nl/
https://www.goflex.nl/mbo-opleidingen/automotive-opleidingen-bbl/


Huidige	situatie	
Ontwikkeling van de ondernemer:
• Veranderingsgezind |gericht op doelgroep & 

omgeving 
• Inhuur van externe deskundigheid 
• Informatie wordt met elkaar gedeeld, geen gevoel 

van concurrentieverlies 
• deelname aan branche opleidingen 

Strategie?
Branche laat wisselend beeld zien 
• Groot MKB duidelijke strategie 
• Klein MKB: strategie ontbreekt, zijn gericht op 

overleven. Externe ontwikkelingen (bijv. rookverbod) 
dwingen tot strategiewijzing 

Duurzaamheid
• Lijst erkende maatregelen 
• Profilering van duurzaamheid en gezondheid 

Kenmerken succesvol bedrijf
• Het hebben van een strategie/duidelijke formule/

goede marketing 
• Risico durven nemen, durven te falen 
• Op basis van managementrapportages sturen op 

cijfers 
• Autonomie, minder afhankelijk van de platforms 
• Doelgroepenbeleid

Wat	biedt	KHN	aan?	

Innovatie/inspiratie
• Innovatie HUB 
• Inspiratietours 
• celth.nl 

Bedrijfsvoering
• Consultancy inhuur 
• Administratie inhuur 
• Inkoopvoordeel creëren 
• Begeleiding bij het stoppen van de onderneming 
• Diverse e-learnings 
• WAB scholing 

Platform
Bookdinners

Duurzaamheid
Preventieakkoord getekend en samenwerking gestart met Dutch 
cuisine 

Financiering
Samenwerking met crowdfunding-organisaties gestart

Wat	laat	de	toekomst	zien?	

Marktomstandigheden
• Toename groei horecamomenten 
• Toename franchising, ketenvorming, dark kitchen 
• Transitie van gas naar andere kooktechnieken  
• Verkoop van data door online platforms 

Bedrijfsvoering
• Toename belang inzet van revenue/yieldmanagement voor 

optimale bezettingsgraad 
• Verdere profilering van duurzaamheid en gezondheid 
• Kortere en meer onvoorspelbare duur van horeca concepten 

Arbeidsmarkt;
• Millennials willen flexibiliteit 
• Gevolgen WAB dienen meegenomen te worden in de 

strategie van de onderneming 
• Veel tijdelijke medewerkers (tussenjaar of bijbaan 
• Door werkgevers wordt meer en meer naar BOL en BBL 

gekeken voor nieuwe aanwas. Aantal leerlingen echter 
dalende 

• Creatieve middelen inzetten voor vinden en binden van 
medewerkers

Rol	voor	EZK	weggelegd?	

Nationale regie op decentrale thema’s
• Toeristenbelasting (decentrale verschillen+ opbrengsten komen niet ten goede aan de horeca) 
• Milieukosten (decentrale verschillen) 

Gelijk speelveld wet- & regelgeving
Randvoorwaarden scheppen: wetgeving marktregulering, pariteitseis, reviews , toeristenbelasting etc. 

(financiële) Bijdrage
• Innovatievouchers voor leden KHN 
• Participatie innovatie HUB

Belemmeringen?	

Ongelijk speelveld
• Wet- & regelgeving 
• Blurring eenzijdig door niet horecazaken (zoals 

supermarkten en detailhandel) 
• Sterke macht online platforms 

Financiering
Slecht imago horeca bij banken 

Data
• MKB beschikt over onvoldoende eigen data 
• Data in handen van online platforms  
• Impact anonieme reviews 

Arbeidsmarkt
• Zeer gespannen arbeidsmarkt 
• Daling aantal leerlingen BOL en BBL 
• Negatief imago van horeca als werkgever 
• WAB regelgeving 

Scholing personeel
Vanwege gespannen arbeidsmarkt staat scholing onder druk 
(leid ik de medewerker niet op voor de buurman?) 

Uitbreiding	aanbod	KHN?	

Data
- Eigen HUB opstarten 

Arbeidsmarkt
- Opnieuw starten campagne ‘ uit goed voor u’

http://celth.nl
https://www.bookdinners.nl/voor-restaurants/
http://dutch-cuisine.nl/
http://dutch-cuisine.nl/
https://horecacrowdfunding.nl/


Huidige	situatie	
Ontwikkeling van de ondernemer
• Bereidheid om te investeren in eigen ontwikkeling is laag. 
• Ondernemer geworden omwille van het primaire proces van inkoop en 

verkoop van producten. Reclame en 
• Marketing wordt gezien als hobby. Al het andere, financiën, P&O, 

management, is ballast. 
• ‘Oude’ ondernemers zijn loonslaaf van hun eigen bedrijf, ballast eigen pand 

op verkeerde plek en personeel in loondienst. 
Strategie?
• Bij groot en klein MKB is waan van de dag leidend. Overleven is hoofddoel 

geworden (‘97% vandaag - 3% morgen’ regel) 
• Onvoorspelbaarheid regeert, omgeving bepaalt wat er gebeurt. 
• Urgentie wordt gevoeld op onderwerpen als: Hoe haal ik mijn omzet? Hoe 

houd ik controle over mijn bedrijf? Hoe trek ik de juiste medewerkers aan? 
Hoe deal ik met de gemeente? 

Duurzaamheid
• Groot MKB: onder druk van publieke opinie (vervoer, productie). 
• Klein MKB: geen invloed op duurzaamheid van producten. Geen focus op 

milieu aspecten. Alleen gericht op kleine energiebesparende maatregelen 
die direct financiële besparing opleveren. 

Online
• Slechts 5% van de ondernemers verkoopt daadwerkelijk met enige omvang 

en omzet online. 
Personeel
• Groot MKB: gestructureerd werving en selectiebeleid. 
• Klein MKB: werving en selectie beleid ontbreekt. 
Data
Wordt gebruikt voor vandaag & gisteren. Voorspellende data niet gebruikt. 

Wat	biedt	INRETAIL	aan?	
Ondernemer
Hoogste doel van INretail is transitie: hoe krijgen we de ondernemer in 
beweging? Van 97%-3% regel naar 70% vandaag, 20% morgen en 10% 
overmorgen. Grote thema’s slaan niet aan, hoe concreter hoe beter. 

Retail transitie (workshops, bijeenkomsten, consultancy)
• Identiteit (workshop DNA) 
• Duurzaamheid 
• Personeel o.a. ‘open je blik’ 
• Ondernemen (pilot met gratis aanbieden consultancy) 
• Inkopen 
• Online verbinden (student HS Tilburg voert in ruil voor studiepunten 

opdracht uit). 
• Online processen 

Adviestakken
Juridisch advies, bedrijfsadvies, personeelsadvies, RI&E, social media 
advies, consumenten zaken 

Data
Data hub ‘retail in cijfers’ in opbouw 

Innovatie
Living labs
Duurzaamheid
- Founder Fair Wear Foundation 
- Kledingconvenant met overheid 
- EPR (producten-aansprakelijkheid)

Wat	laat	de	toekomst	zien?	
Bedrijfsvoering
• Oude retail model is passé, alleen goed genoeg je best doen is niet 

voldoende meer, veranderend consumentengedrag. Regie ligt bij de 
klant. Klant is niet meer afhankelijk van winkelier. 

• Shake out voor de ondernemers die niet in staat zijn het roer om te 
gooien. Wordt niet gecompenseerd door het aantal nieuwkomers. 

Transitie: nodig is
• Visie op de markt, focus op eigen specialiteit 
• Durf en lef, keuzes durven maken 
• Toename belang gebruik (voorspellende) data en eigenaarschap v.data 
• Financiën, P&O en online zichtbaarheid op orde 

Innovatie
Procesinnovatie in de bedrijfskolom, bijv, ICT standaardisatie uniform 
systeem barcodes. 

Digitalisering
• Online platforms worden gedomineerd door retailreuzen. 
• Digitalisering verkoopkanaal, louter een fysieke winkel wordt uitzondering. 

Duurzaamheid
Toename ontwikkeling producten-aansprakelijkeid, keten ook 
verantwoordelijk voor terugnemen producten. 

Financiën
- Andere vormen van financiering, crowdfunding. 

Rol	voor	EZK	weggelegd?	
Kennis
• Sectorbeleid/branchekennis wordt gemist 
Stimulerende rol
• Fiscaal stimulerende maatregelen Procesinnovatie. Nu alleen subsidie voor productinnovatie. (bijv. Stimuleren ontwikkeling uniform systeem 

barcodes) 
• Beschikbaar stellen Vouchers (studenten in ruil voor studiepunten opdrachten laten uitvoeren) 
Regierol
• Faciliteren multidisciplinaire aanpak, verbinding herstellen met andere ministeries (b.v. loondoorbetaling bij ziekte, vastgoed, Retailagenda is RO 

overstijgend. Wat zijn de effecten op de ondernemer? 
• Landelijke regie op decentrale thema’s. 
Wet- en regelgeving
• Duidelijke en heldere communicatie over wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden 
• regelgeving is belemmerend 
• Ongelijk speelveld toetreders 
• Ontslag personeel 
• Ziekte personeel 
• Parkeerbeleid gemeente 
Duurzaamheid
Integraal thema waarop EZK ook op aanhaakt vanuit ondernemersrol (verduurzaming is innovatie)

Belemmeringen?	
Personeel
• Geen grote bevoegdheden, relatief lage lonen 
• Bereidheid tot scholing is laag bij zowel werkgever als werknemer. ‘Ik leer 

het hen zelf wel’, ‘ik neem de medewerker wel mee naar de leverancier’. 
Overdag is de winkel geopend en ‘s avonds moet er overuren betaald 
worden. Buiten werktijd scholen is geen gemeengoed. 

• Lange dienstverbanden, lastig om van personeel af te komen. 
Wet- en regelgeving
• Ongelijk speelveld ten aanzien van veiligheid en controle producten (vb 
• Europese veiligheidsnorm CE gebruikt als (Chinese Export’ term ) 
• WAB & ziekte personeel 
• Parkeerbeleid gemeenten 
• Concurrentienadeel met buitenlandse bedrijven (belastingafdracht) 
• Subsidies te ingewikkeld geformuleerd. 
Ondernemer
• Slim koopmanschap is niet meer voldoende. De ondernemer weet niet 

meer hoe je de klant kan binden. 
• Zoekt in de traditionele hoek naar hulp (collega’s, accountant). Inhuur 

adviseur/consultant wordt te duur bevonden. De waan van de dag staat 
transitie in de weg. 

• Schaamte, gevoel van falen, is de grootste belemmering. 
• Geen flexibiliteit locatiebehoefte door ballast eigen pand. Door 

veranderende marktomstandigheden waarde pand gedaald en of 
verkeerde locatie. 

• Idee dat de overheid invloed heeft op het ongelijke speelveld op online 
platforms als Amazon of Bol.com 

• Verouderd traditioneel inkoopproces met cyclus van half jaar 
Financiering
• Moeizaam, ook bij succesvolle formules. 
• Slechte reputatie bij banken.

Uitbreiding	aanbod	INRETAIL?	
Transitie
Pilot aanbod transitie consultants continueren. Slechten van persoonlijke barrières in het ondernemerschap (gedragseconomen om tij te keren). 
Data
Data Hub ‘retail in cijfers’ verder uitbouwen. Koppeling met voorspellende data als weer en passantenstromen. 
Projecten op thema’s
• Veranderend consumentengedrag en nieuwe businessmodellen voor retail 
• Circulaire concepten en duurzaamheid in retail 
• Toekomstbestendige winkelgebieden 
• Data driven retail en a-commerce 
• Customer experience en technologie in de winkel 
• Skills en competenties voor bestaand en nieuw talent

https://www.inretail.nl/ledenwinkel/product/open-je-blik/
https://www.inretail.nl/Uploaded_files/Zelf/36-37-bc-inretail.97f60e.pdf
https://fairwear.org/


Huidige	situatie	
Ontwikkeling van de ondernemer:
• Slagers meer vakman dan ondernemer. Vooral passie product en 

vakmanschap. 
• Complex vak: inkoop / voorbereiding / bereiding, keuken / verkoop 

administratief / organisatorisch. 
• Vaak voortzetting familiebedrijf, weinig nieuwe toetreders. 
• Jonge ondernemers hebben vaker een plan. Veel complexiteit 

rondom vak, belemmert innovatie. Ondernemen is zwaar: 60 -80 uur 
• Ondernemers moet alle ‘verplichtingen’ (o.a. administratie) erbij doen. 

Primair productief als meewerkend voorman. 
• Vooral keuze voor product - niet voor klanten. Tegenwoordig ook 

aandachtspunt - niet iedereen kan dat.  
• Bedrijfsopvolging is nodig, veel vergrijzing  

Management 
• Administratieve, financiële & organisatorische vaardigheden 

noodzakelijk. Algemene vaardigheden ontwikkelen. Belangrijk als 
assortiment steeds breder wordt. Vergt andere inkoop en verkoop. 

• Cijfers kunnen niet altijd geduid worden. 
• Gebruik van ondersteunende ict neemt wel toe.  
• All -in- one systemen in opkomst (weeg / kassa / inkoopsystemen)  
• Productie steeds meer geautomatiseerd. 

Innovatie
• Gezond product: Minder zout, minder vet.  
• Duurzaam: verpakkingen - langer en beter houdbaar, minder derving. 

In slagerij wordt zeer weinig verspild - kop tot staart wordt gebruikt.  
• Biologisch blijft groeien. 
• Gemak - gegaard neemt toe: maaltijden, snacks en hapjes.  
• Out-of-home / Catering groei (bbq / leveren aan derden).  
• Catering arbeidsintensiever - minder winstgevend 
• Vegetarisme: inkoop van vega-varianten of eigen producten. 
• Assortimentverandering zorgt voor andere machines. 

Human Capital
• Aantal mbo’ers beperkt.  
• Hulpen zijn van laag niveau 
• Opleidingsniveau daalt - te weinig inhoud. Tegenwoordig vooral BBL 

opgeleid - veel praktijk, beetje ondernemerschap / kennis.  
• BOL meer.inhoudelijk en ondernemerschap 
• Ambacht juist positieve rol in verduurzaming. Moeilijker om banen te 

creëren 
• Nieuwe BOL opleiding gekomen: Generation Food. 
• OndernemersAcademy Food: nieuwe ondernemersopleiding. 
• Imago-issue van vlees speelt mee

Wat	biedt	KNS	aan?	
Ondernemerschap
• ‘Slagerspassie’ gratis platform om vak en bedrijf te professionaliseren. 
• Individuele begeleiden van ondernemers is erg belangrijk. 
• Starters maken er makkelijker gebruik van. 
• Peer-to-peer inspiratie of andere ambachtelijke branches.  
• Groepen met elkaar - productinnovatie - receptuitwisseling. 
• Sturen op cijfers groepen. Instrumenten daarvoor ontwikkeld 
• Database is er van afscheidnemende ondernemers. 
• Workshops social media / meer communiceren  
• Begeleiding bij financiering 

Human Capital
• Afsluiten cao & seniorenregeling 
• Nieuw functiewaardering ORBA ingevoerd 2018, met branchemiddelen. 
• Vakinstelling om je te laten scholen. Subsidies voor. 
• Ondersteuning voor werkgeverszaken 

Innovatie
• ‘Plant 4 texture’ ism Universiteit Wageningen. Produceren (deels) plantaardige 

varianten (hybride producten). Branche investeert daar in.
• Gezonde voeding: Receptenmap - met TNO herzien op zout/vet gebruik. 
• Digitaal- systeem ‘Ingrediëntendatabase’: inzicht in specs (allergenen, 

voedingswaarden, zout-en vet).

Wat	laat	de	toekomst	zien?	

Ondernemerschap
• Bedrijven veranderen snel: producten, wijze van produceren, markten, distributie 

en communicatie. 
• Slager beter opgeleid, meer ondernemers-skills (opvolgers met hbo studie). 
• Bedrijfsstrategie - scherpe formule (b.v. niveau, herkomst/ ras, zelfslacht) en 

vestigingsplek (geur kleur visueel).  
• Verbreding assortiment - maaltijden - blurring 
• Data analyse van marktgebied gemaakt. 
• Voorlopers bezorgen - als 1-pitter wel lastiger. Kleinschalig. Jonge generatie pakt 

thuisbezorgd.nl op.  
Management
• Productiviteit verbeteren - sturen op bruto winst en personeel. 20% doet het al. 

Belangrijkste kengetal bw. Nu vooral bw in relatie tot personeel.  
• Voorraad / inkoop / productie / verkoop automatisering, dienen nog beter op 

elkaar aan te sluiten. Betere stuurinfo. 
• Winkelinrichting is echt veranderd. Verhaal zeer belangrijk (maatschappelijk 

verhaal en sensorisch - geur kleur, visueel) 
• Groei investeren in digitalisering. Afschrijvingen wel zeer hoog voor klein. 

Human Capital
• Men moet leren hoe je makkelijk om kunt om gaan aantrekken van jonge 

medewerkers / bijbanen. Goed zorgen voor personeel 
• Geen potentieel voor het middenbedrijf. Wel bijvoorbeeld vanuit horeca om dat 

soort rollen te vervullen.  
Duurzaamheid
• Positie van ambachtelijke en zelfslachtende slager wordt belangrijker - korte 

keten behouden. t.o.v. grootschaligheid / industrie - Schaalgrootte heeft hoge 
ecologische prijs.  

• Aandacht voor voedselveiligheid slaat onevenredig door voor ambachtelijke 
bedrijven. Lokale economie wordt zo sterk negatief beïnvloed. 

Rol	voor	EZK	weggelegd?	

• Ambacht vraagt zich af: Heeft belangen behartigen nog wel zin? Wat wordt er bereikt? Moet wel iets opleveren. Bv. Maatwerkaanpak - beleving is dat knelpunten 
worden uitgelegd, niet opgeruimd. 

• MKB toets nog eens echt gaan gebruiken! Oog houden voor kleinbedrijven. Regelgeving en beboeting net zo zwaar voor kleine slager als voor een Vion. 
• EZK zou Dataplatform / onderzoek voor ambacht kunnen steunen. 
• EZK heeft ook belang bij het bereiken van ondernemers. Inzet mankracht 1-op-1 wens zou kunnen helpen. Gezamenlijke inzet haalbaar? 
• Ruimte verkennen hoe ambachtsondernemer ruimte krijgt om te vernieuwen en verbeteren, wetende dat deze dagelijks in de zaak staat.  
• Dierenwelzijn: voor slager en consumenten van belang om overzicht te hebben van scala keurmerken (LIVAR, Milieucentraal). Wat is er allemaal en waarvoor 

staat het > Project ism o.a. EZK? 
• ‘Andere kant van het verhaal’:15% eet van de slager het vlees. Consument krijgt geen ongekleurde informatie meer. Voorlichtingsbureaus zijn er niet meer. 
• Soepeler juridisch omgaan met branchering - horeca/ slagerij / andere food. Brede open discussie starten over wat kan en onder welke voorwaarden. 
• Openings- / werktijden in de huidige digi-economie. Liefst landelijk kader over werken op zondag. Eenduidig over hoe je met openingstijden omgaat. Ook in 

relatie tot webshop en thuisbezorging. 
• Meer plantaardig, jazeker - maar mag genuanceerder. Ook voedingscentrum een rol.  
• Verspilling - KNS wordt als vereniging niet altijd geraadpleegd.. 
• Aandacht voor maatschappelijke rol ambacht - tussen de mensen. Verdwijnen van functies uit straatbeeld, nadelige effecten. Belang fijnmazige structuur.  
• EZK relatiebeheer met sector kan wederzijds vruchtbaar zijn.

Belemmeringen?	
Bereiken
• Aangereikte tools, worden amper gebruikt. 
• Urgentie en Tijd zijn het issue. Slager moeilijk om uit het bedrijf te gaan. 

Bijeenkomsten niet frequent. Tenzij concreet en actueel (bv hygiënecode). 

Opvolging
• Te weinig kandidaat-ondernemers voor overname van slagerij-bedrijven. 

ondernemerschap wordt als te zwaar gezien door complexiteit en hoeveelheid 
wet en regelgeving 

Imago 
• Voeding en gezond is hip - verswinkel - vooral aandacht voor plantaardig, Vaak 

ten nadele van vlees. Veel negatief en ongenuanceerd in publiciteit. Te kort door 
de bocht als het gaat om vlees. Zeker voor ambachtssector - ander geluid klinkt 
amper door.  

Management 
• Steeds meer info komt uit verschillende bronnen. Komen niet samen op ‘a4tje’. 

Managementrapportages (kassa-leveranciers schermen hun data / systemen af). 

Human Capital
• Leven lang leren speelt te weinig. 

Regels
• Slager buigt door onder regelgeving - stapeling. Kost uren tijd - limiteert 

productiviteitsgroei. Kleinbedrijf heeft veel nadeel. 
• Ondanks ‘Maatwerktraject’ neemt als maar toe. Op werkvloer geen verlichting 

merkbaar. Meestal optelsom kleine dingetjes. 
• Energiemaatregelenlijst - hele trits, onduidelijke wat er allemaal van toepassing is. 
• Voedselveiligheid. Allergenen zichtbaar maken, veel verplichtingen. Veel 

papierwerk. Voor voedsel dat wordt geïmporteerd of vanuit huis wordt verkocht, 
daar hoort men niemand nog over. 

Uitbreiding	aanbod	KNS?	

Bereiken
Met enkele personen 1-op-1 benadering van de ondernemer  

Data
• Geen data-analyses aanwezig bij kleine data 
• Aangehaakt bij Retail Insiders - platform. verzamelen van data door 

branchebijdragen. 
• Onderzoek naar positie / rol ambacht / betekenis lokale economie en 

consument. 
• en aandacht voor ambacht via onafhankelijk platform. Basis leggen voor 

meer kennisdeling. 
• Inzet op meer ledentevredenheid - vragen uitzetten 

Duurzaamheid
Platform voor veelheid aan keurmerken

https://www.generationfood.nl/Generation-Food-de-mbo-opleiding-tot-food-professional
https://ondernemersacademiefood.nl/
https://www.knsnet.nl/cao-voor-het-slagersbedrijf
https://www.slagers.nl/seniorenregeling/
https://www.knsnet.nl/praktisch-a-z/plant-for-texture
https://www.knsnet.nl/receptenmap
http://thuisbezorgd.nl
https://www.retailinsiders.nl/


Huidige	situatie	
Ontwikkeling van de ondernemer:
• Vakmanschap staat centraal 
• Intrinsiek geïnteresseerd in nieuwe technieken, natuurlijke 

drive om te veranderen. Verbeteren en optimaliseren zijn 
kerncompetenties 

• Klein MKB: niet bewust met management bezig, personeel 
is kapitaal, sociale factor is groot 

Strategie?
• Groot MKB: ‘kop-staart’ bedrijven. Risico is verdeeld over 

vele schijven 
• Klein MKB: kunnen 1 ding heel goed. korte horizon! 

Duurzaamheid
Kleine aanpassingen om levensduur te verlengen 

Personeel
• Te kort aan vakmensen. Bedrijven die actief werven bij 

scholen hebben jongere populatie in dienst 
• Bedrijven actief met scholing 

Innovatie
• Continu proces, zowel vanuit de markt als vanuit de 

ondernemer 
• 10-15% van het MKB heeft eigen product, daar vindt 

productinnovatie plaats. Rest is toeleverancier en daar 
vindt procesinnovatie plaats 

• Start van online platforms, nog geen groot issue. 
(voorbeeld 24/7 tailorsteel) 

Kenmerken succesvol bedrijf
• Kostprijs omlaag gebracht door slimmer en onbemand 

produceren en snelheid in omprogrammeren machines en 
productielijnen 

• Voorbeeld klein bedrijf: online bestellingen rechtstreeks 
doorgevoerd naar productieproces

Wat	biedt	METAALUNIE	aan?	

Ontwikkeling ondernemer (project, opleiding, workshop)
• Bedrijfscoaching 
• Robotlassen 
• Robotscan 

Innovatie
• Teqnow - technologie concreet en praktisch maken door erover te 

informeren en kennis te delen
• participatie Smart Industry (in samenwerking met EZK) 

Personeel
- Techniek Pact 
- TechniekTalent.nu - jongeren te enthousiasmeren voor de techniek. 
- Platform Talent voor Technologie: publiek-private samenwerking 
van werkgevers- en werknemersorganisaties OCW, EZK en SWZ. 
Kennis en ervaring van TechniekTalent.nu, Platform Bèta Techniek en 
TecWijzer is hier gebundeld. 

Onderzoek
Nyenrode: hoe werkt groot en klein bedrijf (ook 3e en 4e 
toeleverancier) samen in de keten?

				Wat	laat	de	toekomst	zien?	

Bedrijfsvoering
Tweedeling tussen eenvoudig werk en ingewikkeld werk wordt 
groter. De midden categorie moet qua kennis omhoog. 

Digitalisering
• Digitalisering op termijn belangrijk. 
• Platforms zijn vooralsnog niet de grote gamechanger (zeer 

ingewikkeld vanwege hoeveelheid en ingewikkeldheid van de 
specificaties) 

• Disruptieve ontwikkelingen op consumenten-markt nog niet te 
zien.  

Personeel
• Tekort aan vakmensen. 
• Verruimen arbeidsmarkt is noodzakelijk. 
• Structureel techniek integreren in lesprogramma’s 
Innovatie
• Robotisering en efficiënter produceren. 
• Toename inzet AI, domme robots worden slimme robots. 

Onderhoud, reparatie blijft mensen/maatwerk. 
• Technologische vernieuwing machines. 
• Ontwikkeling Universele communicatie tussen machines 
Duurzaamheid
Circulaire economie

Rol	voor	EZK	weggelegd?	

Kennis
• Ontbreken sectorkennis, kennis over ondernemers en metaalketen (beeldvorming, aansluiting wordt gemist) 
• Maak gebruik van de branches en voorkom N=1 uitvraag 
• Informeer en betrek branches bij projecten EZK 
• Organiseer bijeenkomsten niet onder werktijd. EZK denkt dat als het belangrijk is de ondernemer wel komt, dat is niet zo. 

Grote aantallen op bijeenkomsten is geen meetlat voor succes 
• Wijze van communiceren sluit niet aan, ook tegenstrijdigheid in berichtgeving 
Regie rol
Pak regie interdepartementaal op vanuit economisch belang (bijv. beroepsonderwijs, grondstoffenakkoord) 
Innovatie
EZK is gericht op productinnovatie en niet op procesinnovatie. Durf uit de WBSO koker te stappen 
Personeel
Investeer in opleidingen 
Stimuleren
• Neem maatregelen in het kader van het klimaatakkoord die daadwerkelijke impact hebben. 
• Beperk de lasten voor het MKB, leg de lasten neer waar deze ook gewonnen kunnen worden (vb degressieve 

energiebelasting, EZK in scheidsrechterrol)

Belemmeringen?	
Ondernemer
• Is vaak meewerkend voorman, gaat niet snel bijeenkomsten 
• Onder druk van grote spelers ontstaan van scheve 

afhankelijkheidsverhoudingen 
Personeel
• Te kort aan vakmensen is de grootste remmende factor (m.n. 

VMBO en MBO niveau) 
• Ook in tijden van recessie blijft de echte vakman schaars 
Wet- en regelgeving
• Maatregelen tegen wildgroei zzp’ers (discussie 

schijnzelfstandigheid en ondernemerschap). 
• Aansprakelijkheid van een klein onderdeel kan leiden tot een 

miljoenen claim 
• Maatschappelijk ondernemen: toeleveranciersketen moet 

verantwoorde herkomst materiaal aantonen. 
• Degressieve energiebelasting 
Ongelijk speelveld
Kop op Nederlandse wetgeving strenger dan omliggende landen 
(bijv. oppervlaktebehandeling metaal) 
Innovatie
• Subsidie is geen garantie voor productinnovatie 
• Gevraagde planbaarheid van subsidies sluit niet aan bij de wijze 

van ondernemen (bijv. door ontbreken jaarplannen) 
Duurzaamheid
• Het grondstoffenakkoord is ook van toepassing op niet schaarse 

grondstoffen 
• Het ECE (Expertise Centrum Energiebesparing) is op de 

achtergrond geraakt en pilots zijn stopgezet.

Uitbreiding	aanbod	METAALUNIE?	

_

https://www.247tailorsteel.com
https://teqnow.nl/
https://ptvt.nl/


Huidige	situatie	

Ontwikkeling van de ondernemer:
- Verplichte permanente educatie. Strategie? 
- Zakelijke relatie mkb-ondernemer en accountant op 

basis van vertrouwensrelaties 
- In tijden van hoogconjunctuur wordt de urgentie 

voor nieuwe businessmodellen|marketing niet snel 
gevoeld. Nieuwe generatie is hier van nature al 
meer gericht op 

 Grotere MKB-accountantskantoren: 
• groei komt uit digitalisering en efficiënte 

bedrijfsvoering. 
  Kleinere MKB-accountantskantoren: 

• groei in fte en daarmee groei in business 
• vormen spin in het web, hebben netwerk van 

specialisten (bv. juristen) om zich heen 
• de rol als vertrouwenspersoon is cruciaal. De 

kleine ondernemer ervaart de accountant als 
MT lid 

• veelal geografisch|lokaal georiënteerd 

Personeel
MKB-kantoren: gros van de vacatures worden via via 
ingevuld en via de ‘traditionele’ kanalen (bv. 
advertenties). 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is (nog) geen core-business voor de 
MKB accountant,  

Kenmerken succesvol accountantskantoor
• Zeer klantgericht, adviseur voor de ondernemer 
• Strakke interne bedrijfsvoering 
• Gebruik van data analytics 
• Gericht op doelgroepen 
• Werkprocessen gedigitaliseerd

Wat	biedt	NBA	aan?	

 NBA als beroepsorganisatie is gericht op vaktechnische 
ondersteuning van de accountant en niet op het ondersteunen 
van het ondernemerschap. 

Ontwikkeling accountant
• Vakinhoudelijk aanbod 
• Ondersteuning portfolio POP (PE systematiek) 

Data/digitalisering
• Onderzoek naar ICT gebruik onder MKB accountants- 
• Workshops ism KvK: digital ondernemen voor MKB 

accountants- Awareness en  (online) leerprogramma 
inzake bijv datascience en robotics

Personeel
• Onderzoek inzicht arbeidsmarkt.
• Campagnes hogescholen 
• NBA brengt ook kleinere MKB-kantoren in contact met 

studenten van hogescholen en universiteiten. 
• Vakinhoudelijk Onderzoek en tools 
• Nemacc (Erasmusuniversiteit) 
• MKB NL- project slimmer ondernemen met cijfers

Wat	laat	de	toekomst	zien?	
Bedrijfsvoering
• Transitie naar adviseursrol 
• Ontwikkeling van normen|standaarden voor 

adviesfunctie 
• Branchegerichter aanpak en benchmarking 
• Focus meer op data-integriteit 
Data
• Digitale snelweg 
• Toename belang sturen op data (eigen bedrijfsvoering 

en van hun cliënten) 
• Privacy issues die ontwikkelingen kunnen remmen 

Personeel
Vooral toename belang soft skills, maar ook ICT-
vaardigheden. 

Duurzaamheid
de accountant als expert partner voor het MKB 
(normenkader CO2 uitgifte, ’groene’ korting 
kredietverlening etc) 

Online platforms
Vooralsnog speelt dit niet. Staat haaks op de 
vertrouwensrelatie 

Rol	voor	EZK	weggelegd?	
Regie
• MKB toets sterker inzetten op regelgeving andere ministeries 
• Initiatieven die behapbaar zijn voor MKB. 
• Thema duurzaamheid: normen in aanbesteding vaststellen en standaardiseren.  
Stimuleren
• Financiële bijdrage gewenst voor opzetten Kenniscentrum voor toegepast onderzoek door NBA in samenwerking met hogescholen en 

universiteiten. 
• Stimuleren en aantrekkelijk maken toepassing RGS (standaarden grootboekschema) 
• Hoe kan de kleinere MKB-ondernemer worden getriggerd om na te denken over de toekomst (zonder focus op super groei te hebben) 
• Aanjagersrol discussie rondom eigenaarschap van data (van wie zijn de cijfers?) 
Wetgeving
Verklaarbare en begrijpelijke wetgeving 
Beeldvorming
EZK denkt vaak groot mbt groei (start ups en internationaal) maar focus van MKB is gezonde bedrijfsvoering lokaal en regionaal.

Uitbreiding	aanbod	NBA?	
Innovatie
• Afdeling innovatie binnen NBA recent gestart. 
• Wens opzetten Kenniscentrum in samenwerking met hogescholen en 

universiteiten: structureel onderzoek naar digitalisering van 
accountantskantoren en hun cliënten, MKB financieringsvraagstukken, non-
compliance en fraude, continuous reporting etc. 

Opleiding
• Verankering kennis en nieuwe competenties in opleiding 
• Uitrollen POP systematiek (nieuwe PE) naar achterban.

Belemmeringen?	

Ondernemer (Accountant zelf):

 financiële belemmeringen
• Nog onvoldoende vaardigheden in huis voor 

transitie naar adviseur? 
• Hoge werkdruk 
• Bij kleine accountantskantoren de beschikbaarheid 

van middelen en mankracht 
Digitalisering
• Gebrek aan uniformering t.a.v. digitalisering 
• Kantoorautomatisering voor kleine kantoren duur 

en ingewikkeld. 
• Op verschillende plaatsen het wiel uitvinden 
• Onvoldoende data skills bij klein MKB 
• Innovatie zit niet in DNA, noodzaak wordt 

economisch gezien niet gauw gevoeld 
Arbeidsmarkt
• Krappe arbeidsmarkt 
• Instroom is een zorg, met de name de 

aantrekkelijkheid van het beroep voor MKB 
accountant

https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2019/juni/ict-gebruik-onder-mkb-accountants-geeft-reden-tot-zorg/
https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2019/november/digitaal-ondernemen-voor-mkb-accountants-succesvolle-pilot-bij-de-kring-limburg/
https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2019/november/digitaal-ondernemen-voor-mkb-accountants-succesvolle-pilot-bij-de-kring-limburg/
https://www.accountant.nl/artikelen/2019/11/arbeidsmarkt-stabiele-instroom-maar-overstijgende-vraag/


Huidige	situatie	

Ontwikkeling van de ondernemer:
• Opleidingsniveau varieert enorm. 
• In de nichemarkt relatief meer wo-ondernemers. 
• In recessietijd meer interesse in 

ondernemerschapstrainingen 
• Ondernemer creatief - maar soms moeilijk schaalbaar 

door beperkte kennis. Sommigen beperken hun 
schaalgrootte omdat ze de risico’s kennen. 

Strategie?  
• Wisselend beeld: verschillende type ondernemers. 
• Met een strategie vaak beter in staat om zich aan te 

passen (b.v. wetgeving) 
• Als de zaken goed gaan: onvoldoende oog voor 

‘what-if’ scenario’s  
• Niche markt 
• Certificering is noodzakelijk en wordt ook gedaan. 

Duurzame Inzetbaarheid
Brede inzetbaarheid van de kansarmen, zo snel 
mogelijk naar de arbeidsmarkt 

Succesvolle ondernemers
• Opleiden van eigen medewerkers vanwege 

complexiteit 
• Strategie, keuzes maken en ‘stick to the plan’, fouten 

durven/willen maken. 
• Inzicht in marges, volume uren, weinig fouten, 

optimale bezetting, goede acquisitie, goed uitnutten 
van de digitale systemen, goede marketing en sales 
(online en offline salesnetwerken), veel trainen en 
opleiden 

• Hoeft niet per definitie een goede strategie onder te 
liggen

Wat	biedt	NBBU	aan?	

‘Omgeving waarin de leden NBBU werken zo ondernemingsvriendelijk 
maken en wetgeving duiden’.

Cao
cao voor het uitzenden van arbeid. Aanvullend vele soorten juridische 
modelovereenkomsten/ stukken voor de leden 
Ontwikkeling ondernemer (opleiding|training|workshop)
• Juridische helpdesk en juridische adviseurs (‘Staf Afdeling’ 20-25.000 

vragen p.j.)  
• Project 'Arbeidsmarkt van Morgen' 
• Ondernemerschapstrainingen Nijenrode 
• Breed NBBU aanbod opleidingen en workshops (500 -3000 

trainingen .b.v. ‘hoe werkt de cao’, ‘hoe werkt de WAB’, voorkomen 
discriminatie, W&S, duurzaamheid) Ook (kennis)inkoopvoordeel bij 
derden. 

• Zelfregulering door certificering: belangrijk en noodzakelijk om 
bonafiditeit van leden te borgen  

• Voorbereiding van beleid op thema’s zoals Anti-discriminatie 
• klankbord groepen voor leden om mee te denken over toekomst sector 

en innovatie 
Personeel 
• Project Loopbaan Intermediair 2020 - versnelling loopbaan aantal 

flexkrachten  
• Aantal keer projectsubsidies aangewend voor ontwikkeling flex-werkers. 
• Leden begeleiden door consultant in het vinden van de subsidie.

Wat	laat	de	toekomst	zien?	

Bedrijfsvoering
• Innoveren van het verdienmodel, bijv overnemen afd opleidingen, 

afd W&S. 

Digitalisering
• Toename belang en complexiteit data en ICT.  
• Alle routine automatiseren 
• Matching kan geautomatiseerd, bijv via platforms (schoonmaak en 

horeca). Verwachting dat hybride vorm de toekomst heeft -combi 
algoritme en menskracht - benutten van LinkedIn, Indeed e.a. 

• AI: nog onduidelijk wat de snelheid is van impact 
• Database management: Kracht van de software neemt toe. Kennis 

en vaardigheden van ondernemer van groot belang bij 
digitaliseren backoffice, softwarepakketten en maximale benutting 
daarvan. Belang foutloze invoer en controle van systemen.  

• Naast harde criteria ook inbouw softe criteria matching. 

Personeel
• Verdere professionaliseringsslag van personeel, hybride situatie 

ICT en mankracht.  
• In de persoon besloten factoren blijven belangrijk. 
• 10% loonsom investeren in opleidingen eigen personeel zou goed 

zijn. 
• hoog verloop personeel, relatief jonge mensen, relatief veel 

vrouwen 

Innovatie
• Leden individueel met platforming bezig.  
• Creativiteit zit in de dienstverlening.Telkens weer nieuwe vormen 

om de factor mens bij organisaties te regelen, binnen de geldende 
wetgeving

Rol voor EZK weggelegd?

Kennis
• Meer wisselwerking: EZK geen branche kennis. Branche moet vaak zelf info ophalen. 
• EZK: ‘zaken breder bezien: Studie naar gevolgen in praktijk van wet en regelgeving voor de arbeid. (v.b. WAB > 15% duurder) 
• MKB toets; moeite doen om zelf aan te melden. 
Stimulerende rol 
• Subsidies zijn nuttig maar zonder de strakke subsidievereisten. 
• Steun van EZK gewenst, vraagbaak voor branches, platform economie stimuleren 
Wet- en regelgeving
• Misstanden zijn leidend voor wet & regelgeving. 
• Wens: Verbod op ondernemerschap na fraude (plof BV, flits-faillissement) 
• Generiek wordt wetgeving opgelegd, wens tot temporiseren & vereenvoudigen. 
• onevenredig veel ten opzichte van de verantwoordelijkheid die een werknemer heeft. Waar blijft EZK dan? (MKB toets?) 
• Vernietigende conjuncturele wetgeving neemt toe als conjunctuur onder druk komt. 
Regie rol
• EZK zou spil mogen zijn tussen fiscaliteit en arbeid, het sociale drukt echter heel erg. 
• EZK zwaardere rol voor ondernemers pakken, belang ondernemers wordt onderschat 
• Ondernemerschap zou bij EZK moeten liggen, maar ligt in de praktijk bij Min SZW en bij financiën (fiscaliteit). Pro actief spin in het web. 
Wetenschappelijk onderzoek voor innovatie
• Grotere rol wetenschap, reflectie om los te komen van het tunnel denken. 
• Graag financiering - hier ook: zonder strakke subsidievereisten.

Belemmeringen?	
Ondanks alom aanwezige behoefte aan een flexibele arbeidsmarkt, 
een negatieve connotatie van flex….. 

Ondernemer
• Financiering via factoring.  
• De uitzenders zijn de derde bank van Nederland. Uitzendkrachten 

krijgen per week betaald. Facturen door opdrachtgevers laat 
betaald. Betalingstermijn verschilt per ondernemer. 

Personeel
- Hoog verloop personeel 
- ‘ik leid op voor de buurman’ 
- Lastig om carrièreperspectief te bieden 

Wet-& regelgeving
- Aanvraag subsidies is ingewikkeld - vraagt veel extra expertise 

en inhuur. 
- Tegenstrijdige wetgeving, repressieve wetgeving, geen 

stimulerende wetgeving. Alles wordt dichtgetimmerd. 
- ontwikkeling complexe regelgeving vanuit overheid

Uitbreiding	aanbod	NBBU?	
Platform
Onderzoek ontwikkeling en financiële mogelijkheden voor een eigen 
platform: software en platform ontwikkeling en AI. 
Duurzame Inzetbaarheid
Branche helpt graag bij breed inzetbaar maken van medewerkers, dmv 
ontwikkeltrajecten.

https://www.nbbu.nl/geschiedenis-arbeidsmarkt-van-morgen/
https://www.nbbu.nl/nieuws/doe-mee-aan-het-nieuwe-project-loopbaan-intermediair-2020/


Huidige	situatie	

Ontwikkeling van de ondernemer
• Ondernemer meewerkend voorman, zelf in de 

uitvoering.  
• Ondernemers zijn vakmensen en geen managers 
• Bedrijfsvoering in de avonduren 
• Niet gewend om adviseurs in te schakelen 

Strategie?  
• Hoe kleiner het bedrijf hoe korter de horizon (deze 

week) 
• Waan van de dag is leidend. 
• Te weinig sturing op cijfers (klein MKB) 
• Online zichtbaarheid klein.  
• Wet-en regelgeving vaak aanleiding voor 

ondernemer om op te anticiperen: nieuwe wet/regel - 
NEN norm - naleving - controle) 

Personeel
• Vergrijzing en verjonging (familie opvolging) 
• Aanwas scholieren neemt toe nu het vak digitaliseert 

(de branche wordt interessanter gevonden). 

Koplopers
• strategie gericht op innovatie 
• sturen op cijfers 

Digitalisering
Steeds meer digitaal samenwerken in bouw. 
Uitwisselen van informatie via BIM (digi gebouw 
model) en Digital twin (virtuele realtime versie van 
gebouw tijdens bouw). Voor hogere kwaliteit. 

Wat	biedt	Techniek	Nederland	aan?	
Ontwikkeling ondernemer (opleiding|training|workshop)
• Eerstelijns advies (wet-regelgeving) 
• Advies over bedrijfsovername & bedrijfsopvolging 
• Wat zijn de ontwikkelingen in de wereld (bijv. internet of things) en 

hoe kun je je als ondernemer daarop voorbereiden? 
• Managementleergangen bedrijfskunde + leiderschapsleergangen + 

financiële leergang (vanaf 20-25 mw ontstaat een management en 
interesse in deze leergang) 

• Cyberweerbaarheid (kennis ICT) 
Data/ICT
• Kwalitatieve tools en middelen  
• Benchmark + workshop hoe te interpreteren. 
• Koppelen van ondernemingsgegevens aan MKB portal voor 

energietransitie (merendeel van de 850 maatregelen betreft de 
techniek branche. 

• Samenwerking (gebouwde omgeving). 
• De standaarden (gehele bedrijfsvoering) zijn inmiddels 

gedigitaliseerd.  
Personeel
Aanpassen competentieprofielen tbv opleidingen-de basis komt uit ICT

								Wat	laat	de	toekomst	zien?	
Bedrijfsvoering
• Sturen op cijfers 
• Scholing management 
• Noodzaak om juist in tijden van conjunctuur strategie bepalen 
• Kansen in het beter uitnutten van het klantcontact om meer dienstverlening en 

nieuwe opdrachten te verwerven. 
Data/Digitalisering/cyber
• Domotica, internet of things. 
• Cybercrime - steeds belangrijker. Opleidingen nodig: meer basiskennis ICT. 

Beveiliging wordt advies/informatierol.  
• Elektronische samenwerken (BIM) met projectpartners, bv. Digitale bestekken 

ipv papier 
• Grote bedrijven: toename inzet data analisten 
• Kleine bedrijven: geen plek voor data analist, toeleverancier springt in dit gat. 

Klein bedrijf verandert van kennisbedrijf in een capaciteitsbedrijf. 
Innovatie
• Van hardware naar software  
• Standaardisatie van software pakketten 
• Meer ‘Legoficeren’ - standaardisatie biedt meer mogelijkheden voor duurzaam 

en efficiënte productie en bouw. 
• Standaardisatie en vernieuwing van processen / automatiseren van 

gereedschap (bijv slimme waterpas, stuurt boor via GPS aan). kleine bedrijven 
pakken dit snel op, levert direct voordeel op. Minder foutboringen. 

Duurzaamheid
3 grote thema’s: 
• Langer thuis blijven wonen (domotica) 
• Energietransitie (Afbouw gas: strategie nodig om de ontwikkelingen ‘van het 

gas af’ te regelen) 
• Duurzaamheidtransitie 
• Digitalisering de ‘turbo’ voor sector in energietransitie en duurzaamheid 
Personeel
Digitalisering van de vaardighedenprotfolio. Met een app die gekoppeld is aan je 
vaardigheden kun je installaties bedienen. 
Online Platform
• Bijv online platforms als ’besteed een klus uit’ maar geen ontwrichting gaande  
• Wel verdere ontwikkeling van klantbeoordelingssystemen

Rol	voor	EZK	weggelegd?	
Kennis
• Sectorkennis bij EZK 
• Spreek de taal van de ondernemer. (geen moeilijke termen gebruiken) 
Regie rol
• op decentrale wet- en regelgeving 
• MKB toets: fiscaal en personele regelingen 
• op energietransitie (bijv. inzamelen oude cv ketels. Apparaten moeten heel zijn, maar tegelijkertijd gedemonteerd vanwege Arbo regels. 

(Verwarrende regelgeving). 
• op branche brede ontwikkelingen (bijv. meetlat) 
• Breng partijen en mensen bij elkaar voordat commerciële partijen het oppakken (zoals Madaster) 
• Maak de termijn voor tenders realistisch voor branches om in te tekenen. Bijv bij Digital Trust center (DTC) was de termijn te kort voor de 

branche (langere lijnen) waardoor commerciële partijen het hebben opgepakt.  
• Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel gewenst: Europese ontwikkeling NEN-normen. Commissies zijn leeg, worden bevolkt door 

commerciële partijen. NL te klein om normen te ontwikkelen 
Stimulerende rol
• Concretiseren Digideal (opstarten praktische projecten) 
• Meewerken aan AutomatiseringsMeetlat in kleinbedrijf 
• Projecten nu vaak ‘ te hoog over’ 
KvK
• Richt zich met name op starters.  
• Ondernemers behoefte aan stoppen ivm vergrijzing: niet gericht op deze doelgroep. 
• Check bij inschrijving op branche. 

Belemmeringen?	
Ondernemer
• De branche heeft het druk, tijd ontbreekt om over strategie/innovatie na 

te denken. Waan van de dag. 
• Ondernemers voelen niet de urgentie (wegens drukte in de branche) 

maar wel de urgentie over de laagte van de tarieven, voelen zich weinig 
gewaardeerd. 

Personeel
Tekort aan personeel leidt tot hogere salarissen en dus hogere kosten 
Digitalisering
• Onvoldoende ICT kennis 
• Te weinig ondernemers hebben goede website 
• onvoldoende gevoel van urgentie, risico’s worden onvoldoende 

ingeschat. (ICT (internet of things) doorkruist de primaire processen, 
bijv. slimme meter die data genereert, update van camera’s gevolgen 
wachtwoorden - potentiële cybercrime.  

• De juridische component (bijv. aansprakelijkheid) van digitalisering 
vraagt om andere competenties. 

• Uniformeren van brongegevens / produktspecs - Nederland 
hoogstaand en lange historie - waken dat via CEN er andere EU 
normeringen zouden komen = contraproductief.

Uitbreiding	aanbod	Techniek	Nederland?	

Bedrijfsvoering
AutomatiseringsMeetlat interne bedrijfsvoering voor klein MKB (vanaf 
2020) 

Data
Lijst installateurs plaatsen op techniek Nederland site (gegevens 
afkomstig uit KvK, echter niet kloppend) 

https://www.technieknederland.nl/bim-automatisering


Wat	biedt	TLN	aan?	
Ontwikkeling ondernemer (opleiding|training|workshop)
(moeite om achterban te bereiken) 
• Financiële bedrijfsvoering, strategie 
• Wet- en regelgeving 
• Consultancy diensten 
• Keurmerk TLN 
• Gesprekstechnieken 
• Goed werkgeverschap (werkgeversportaal, 

personeelsadministratie) 
• Digitale versie vrachtbrief ontwikkeld 
• Intervisie regionale sessie 

Data
• Financiële dashboard: tool omzetcijfers, marge ontwikkelen 

per rit. 
• Kostprijs calculator. 
• Stichting Uniforme transportcode (ontwikkelen van open 

standaarden) 

Personeel/opleiding
• Sectorinstituut transport en logistiek 
• Leerlingen worden tijdens de opleiding al gecontracteerd. 
• Loopbaanscans en adviseurs 

Huidige	situatie	

Ontwikkeling van de ondernemer: 
Klein MKB:  
• Techniek/wagen georiënteerd  
• Waan van de dag overheerst, bezig met overleven. Marges zijn 

klein, weinig ruimte voor investeringen, weinig personele  
• kracht om te anticiperen op ontwikkelingen  
• Geen zicht op cijfers, niet sturen op cijfers (pas bij opstellen jaar

rekening zicht op cijfers afgelopen jaar): het ontbreekt aan  
     scherpte. Onvoldoende helicopterview.  
• Reactief van aard, pas als de opdrachtgever erom vraagt.  
• Jongere garde: is zakelijker en heeft meer aandacht voor cijfers 
Groot MKB:  
• Groot wordt groter door overnames  

Personeel 
• Zeer belangrijk, maakt 50% uit van de kosten  
• Korte lijnen, ondernemers zijn zelf meewerkend voorman.  
• Personeelsmanagement is onderbelicht.  
• Oude generatie is loyaal waardoor verloop gering is. Nieuwe  
     generatie zit anders in de wedstrijd (bijv. papadag)  

Innovatie 
• Sector innoveert wel, maar onvoldoende en structureel genoeg 

om de positie te versterken 
• E-commerce is opkomende markt, consument wil 24/7 service. 

Koplopers 
- Vooruitstrevend, in gesprek met opdrachtgever  
- Bedrijfskundige kijk op het bedrijf, processen op orde  
- ICT op orde en de mensen die er mee werken  
- Sturen op cijfers  
- Personeelsmanagement

Rol	voor	EZK	weggelegd?	
Kennis 
Verbinding met EZK wordt gemist. Bijv. electrificering van de branche en bijv. zero emissie binnensteden: grote elektrische trucks 
zijn er nog maar weinig. Idee EZK: overladen op kleine elektrische busjes. Werkt in de praktijk niet: 14 kleine busjes voor nodig.  

Regie rol 
• Ontsluiten van overheidsdata (met name gemeenten) is een uitdaging, bijv wegafsluitingen per gemeente op website bekend): 

eenduidige manier toegankelijk maken informatie over ontsluiten wegen  
• Digitalisering van de overheid is nodig. Bij.: inspectie leefomgeving en transport: controle gevaarlijke stoffen eisen papieren 

vrachtbrief.  

Wet- en regelgeving 
• Balans zoeken in regeldruk  
• Wetgeving in lijn brengen met de techniek (Bijv. aansprakelijkheid bij automatic driving)  

Innovatie 
Betrouwbaar 5G netwerk noodzakelijk. Digitale infrastructuur is een basisvoorwaarde voor ondernemers.  

Stimulerende rol 
• Markt in beweging krijgen voor financiering zero emissie trucks.  
• Inkomstenheffingen labelen voor zero emissie trucks, de vraag is of de inkomsten die normaal gesproken naar algemene 

middelen gaan kunnen worden bestemd voor specifieke doeleinden.  
• Imago campagne gericht op nieuwe generatie.  
• Subsidies: begrijpelijke taal en praktisch uitvoerbaar.  
• Hulp bij ontwikkelen BI tools/bedrijfscoaches gewenst die ondernemers op weg helpen

Wat	laat	de	toekomst	zien?		
Bedrijfsvoering 
Tweedeling tussen eenvoudig werk en ingewikkeld werk wordt groter. De middencategori
e moet qua kennis omhoog.  

Digitalisering 
• Digitalisering op termijn belangrijk.  
• Platforms zijn vooralsnog niet de grote gamechanger (zeer ingewikkeld vanwege hoev

eelheid en ingewikkeldheid van de specificaties)  
• Disruptieve ontwikkelingen op consumentenmarkt nog niet te zien.  

Personeel 
• Tekort aan vakmensen.  
• Verruimen arbeidsmarkt is noodzakelijk.  
• Structureel techniek integreren in lesprogramma’s  

Innovatie 
• Robotisering en efficiënter produceren.  
• Toename inzet AI, domme robots worden slimme robots. Onderhoud, reparatie blijft m

ensen/maatwerk.  
• Technologische vernieuwing machines.  
• Ontwikkeling Universele communicatie tussen machines  

Duurzaamheid 
Circulaire economie 

Belemmeringen?	

Ondernemer
• Processen zijn niet op orde 
• Bij vertrek medewerker op zoek naar kloon 
• Schaamte dat ze iets niet weten, vaak familiestructuren (moeilijk delen kennis) 
• Managementrapportages niet op orde. Onvoldoende kennis wat een benchmark 

aan toegevoegde waarde kan hebben. 
• Onvoldoende besef/struisvogelpolitiek ten aanzien van afhankelijkheid/

loyaliteit personeel. Leunen nog te veel op het oude 
• Marges in economisch goede tijd nog steeds onder druk 
• Geen affiniteit met IT 
• Van mening dat het idee van platformen wel overwaait, teveel vertrouwen op het oude. 
Personeel
• Krapte arbeidsmarkt, door vergrijzing veel uitstroom, economische groei zorgt 

voor krapte 
• Negatief imago arbeidsmarkt (zwaar, vrouwonvriendelijk, lange werkdagen) 
Wet-& regelgeving
Ontsluiten van (decentrale) overheidsdata is een uitdaging (bijv wegafsluitingen 
per gemeente op website bekend) 
Digitalisering
• Data portabiliteit en data eigenaarschap (van wie is de data?,  bijvoorbeeld 

beoordelingen op platforms) 
• Opdrachtgevers zijn al verder met data: ongelijk speelveld met de branche. (bijv. 

eisen lostijden winkels, verladers ontvangen data uit platforms) 
• Complexheid keten goederenvervoer: planner komt niet verder dan horizon paar 

dagen (bijv.: 19 schermen om status goederen te monitoren) 
• Onvoldoende uitnutten van data (bijv fietskoerier heeft informatie over zijn buurt waar 

hij bezorgt) 
Duurzaamheid
Onzekerheid is lastig in duurzaamheidsonderwerp. (bijv nieuwe 
looptijd elektrische truck, oplaadpunten etc) 

Uitbreiding	aanbod	TLN?	
Data
- Uitbreiding dashboard informatie

Platform
- Ontwikkelen platform TLN



Huidige	situatie	

Type ondernemer:
• Ondernemers (ambachtelijke opleiding), klein MKB. Van ‘ik 

pas op de winkel’ tot vernieuwend. 
• Managers (management opleidingen aan bijv Nijenrode), 

groot MKB. 
Strategie
Groot MKB:  

• Strategie en visie, sturen op cijfers zit in DNA.  
Managementstructuur. 

• Kennis van brancheontwikkelingen, sponsoring, 
innovatief, blurring, strategie vestigingsplaats en 
klantstromen. 

Klein MKB:  
• korte horizon, dagelijkse praktijk neemt alle 

aandacht in beslag. Glijdende schaal naar beneden.  
• Strategie = dagelijks goed bezig zijn, goed ambacht 

uitdragen.  
• Voldoen aan hoogstnoodzakelijk wettelijke 

verplichtingen wordt laatste moment opgepakt - tijd 
op winkelvloer. 

Speciaalzaken: 
• succesfactor is het 1 teamgevoel. Behouden 

personeel is de uitdaging. 
• Nieuwe toetreders 

Supermarktbranche:  
• Weinig nieuwe toetreders. 

Koplopers
• Innovatief. Inspiratie vanuit buiten- en binnenland vertalen 

naar eigen situatie.  
• Voldoende personeel 
• Goede binding met marktgebied, zichtbaar en betrokken in 

de samenleving, actief in sponsoring. 
Innovatie
Procesinnovatie begint vaak bij de lokale franchisenemer.  
Duurzaamheid
Voldoen aan Energieverplichting. Deel is al gemotiveerd om 
verder te gaan (Certificering / Keurmerk) 

Wat	biedt	Vakcentrum	aan?	

Gemene deler:
Betalingsverkeer, criminaliteit, franchise, locatiebeleid. 

 Bedrijfsvoering
• Organisatiescan 
• Certificering/keurmerken speciaalzaken en supermarkten (koplopers) 
• Wedstrijd supermarkten 
• Adviesfunctie (o.a. bij saneren) 
• Lobby franchisewet 

Ontwikkeling ondernemer (workshops, trainingen, sessies, 
regiotours).
• Vakcursussen 
• Inspiratie: stip op de horizon schetsen (online, betaalverkeer, 

transformatie) 
• Actualiteiten (WAB) 
• Social media 

Data 
Onderzoeksfase project ’nieuwe winkelstraat’ (koopstromen in kaart 
brengen). 
Personeel
• Tool ‘Mmm, lekker werken’ 
• POB (Persoonlijk Ontwikkel Budget) project 

Innovatie
• Organisatie Vakbeurs foodspecialiteiten 
• Onderzoeksprojecten vanuit De Nieuwe Winkelstraat (DNWS)

											Wat	laat	de	toekomst	zien?	
Bedrijfsvoering
• Non food: lek is nog niet boven water 
• Food: groei digitale afzetkanalen, ook in de krimpregio’s. 
• Fysieke supermarkten komen onder druk te staan 
• Disruptieve ontwikkelingen van branchevreemde concurrenten (bijv Picnic) 
• Het vertrouwen dat op termijn met online het geld verdient gaat worden is geen 

vanzelfsprekende. Toekomstbeeld niet helder. 
• Afname aantal vierkante meters. Transformatie en concentratie in wijk- en 

winkelgebieden om activiteiten overeind te houden. Supermarkten zijn daarbij 
regievoerend naar  gemeenten en vastgoedpartijen. 

Digitalisering
• Data wordt verdienmodel 
• Professionaliseren social media 
• Verbod op folders, belang website wordt groter (zeker voor speciaalzaken) 
• Toename belang en interactie klantreviews 
Personeel
Focus op jongeren, ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Innovatie
• Blurring van activiteiten (daghap in supermarkt, combinatie apotheek en drogist, 

pakketpostpunten) 
• Toename belang platforms  
• Meer Artificial Intelligence. b.v. ‘koelkast geeft behoefte aan’. 
• Samenwerkingsvormen met lokale ondernemers (bijv 5% lokaal aanbod, oprichten 

streekmerken) 
• Verdere ontwikkeling bestelsystemen en bezorgsystemen door lokale ondernemers. 
• Toename belang belevingseffect 
Duurzaamheid
• Met name bij toeleveranciers en verladers, bijvoorbeeld elektrische levering.

Rol	voor	EZK	weggelegd?	
Regierol 
- Houdt retail op de agenda. Wijzen op economische impact op MKB naar andere ministeries en neem de tijd om de gevolgen voor 

het MKB in kaart te brengen. (bijv. WAB, digital ontwikkeling, transformatie retail). 
- Regie op decentrale wet- en regelgeving. Afstemmen regionale visies en uniformiteit decentrale wetgeving is gewenst. 
- Duidelijke tekst wet- en regelgeving. (branchevereniging heeft nu veel werk om de wet- & regelgeving uit te werken en te duiden. 
- Aanjager wetgeving: Bijv. gedwongen winkelnering pakketpostpunten opheffen en ontwikkelen ‘white label‘ mogelijkheden. 

Verplichte aanwezigheid leidinggevende in slijterij opheffen. 
Kennis 
- Continuïteit op dossiers door EZK dossierhouders. 
- Haal informatie op bij de branche en bij de koplopers. 
- Beeldvorming dat MKB louter grote organisaties zijn die de administratie op orde hebben doet geen recht aan de vele ondernemers 

in het klein MKB die bedrijfsvoering aan de keukentafel doen 
- velen nog die los van internet staan - zowel consument als detailhandel. 
Stimulerende rol
- Beloon de ondernemers die voldoen aan de wet-& regelgeving 
- Steun gewenst bij verdere ontwikkeling van keurmerken. 
- Stimuleren koplopers 
- Subsidies: proces en communicatie vereenvoudigen en totaal overzicht in kaart brengen.

Belemmeringen?	
Ondernemer
• Kop in het zand strategie, pas handelen als het moet; 
• Vergrijzing 

Financiering
• Financiering voor nieuwkomers en opvolgers (banken vragen onmogelijke zekerheden). 

Arbeidsmarkt
• Personeelstekort, concurrentie van andere branches 
• Imago 
• Te weinig instroom opleiding hoger supermarktmanager 
• Doorstroom in functies stokt 
• Toeslagen op zondag 

Wet- & regelgeving
• WAB ( heeft tegenovergesteld effect met veel tijdelijke en kleine contracten in het MKB) 
• Toepassing van wet- en regelgeving gebeurt in het klein MKB aan de keukentafel, zonder 

deskundige staf) 
• Gedwongen winkelnering pakketpunt post nl. + afbreukrisico klachten ophaalpunt 

Digitalisering
• Onduidelijkheid eigenaarschap data (ook bij franchising) 
• Toekomstig verbod folder, niet alle mensen zijn online actief. Belang folder wordt onderschat. 
• Hebben mkb-ondernemers nog een kans  om ‘bovenaan te staan’ als  AI / platforms groeien? 

Ongelijk speelveld
• Geen gelijk speelveld op het gebied van arbeidsvoorwaarden - Picnic valt niet onder CAO 
• Blurring (Amazon die food aanbiedt, boerderijwinkel, gesubsidieerde winkel met personeel  

met bijv. verstandelijke handicap). 
• Subsidiepotjes gemeenten verschillend 
• RO beleid, ontwikkeling snelweglocaties 
• Geen uniform systeem ja/nee stickers 
• De franchiseovereenkomst is te beperkt. Zaken die van belang zijn worden buiten de 

franchiseovereenkomst geregeld. 

Uitbreiding	aanbod	Vakcentrum?	
Wet- & regelgeving
Verdere ontwikkeling van voorlichting (bijv. cash free) en duiden wet- & 
regelgeving. 

Certificeringstraject
Professionaliseren en verder uitrollen 

Duurzaamheid
Informeren over thema duurzaamheid.

https://www.vakcentrum.nl/paginas/openbaar/onderwerpen/duurzaamheid/duurzaamheid
http://www.foodspecialiteitenwinkels.nl/
https://www.vakcentrum.nl/paginas/super-supermarkt-keurmerk/super-supermarkt-keurmerk-landingspagina
https://www.vakcentrum.nl/paginas/openbaar/onderwerpen/franchising/franchise
https://www.vakcentrum.nl/paginas/openbaar/onderwerpen/werkgeverschap/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab
https://www.platformdenieuwewinkelstraat.nl/over-dnws/wat-we-doen/
https://mmmlekkerwerken.nl/
https://www.vakcentrum.nl/vakbeurs-foodspecialiteiten/home


Huidige	situatie	

Ontwikkeling van de ondernemer
• Variëteit: van werkbedrijven (SW), grote bedrijven tot zzp 
• nature geïnteresseerd in machines en digitalisering 
• Groen is leidend, de rest is ondersteunend. ‘Vakman zijn’. 
• Gun factor is belangrijk aspect in het ondernemen. 

Strategie
• Klein MKB: geen lange termijn strategie, wel financiële 

planning en groeiplan. Worden niet gehinderd door 
ontbreken strategie. Actuele vragen; organisatie en 
planningsvragen, personeelsvraag. 

• Nu bedrijfsdrukte:’Liever niet méér werk’ maar ‘Mooi 
werk’.  

• Groot MKB: strategie en visie (gericht op 
schaalvergroting) 

Personeel
• Aantal jongeren loopt terug:  hoe voldoende mensen en 

nieuwe (zij)instroom bereiken? 
• Groen onderwijs staat onder druk 
• 9 hotspots in ontwikkeling (onderwijsprogramma bedrijven 

en scholen) gericht op jonge instroom en zij instromers. 

Duurzaamheid 
Wel markt maar geen duidelijke marktvraag. Marktvraag 
creëren en invulling geven aan het begrip duurzaamheid 
(bijv. groene daken) 

Innovatie
Branche omarmt innovatie, zit in DNA. Nieuwe machines, 
kennis en vaardigheid 

Kenmerken succesvol bedrijf
Gericht op ontwikkeling en innovatie 

Wat	biedt	VHG	aan?	
Ontwikkeling ondernemer (opleiding, training, workshop)

• Advisering: vraagstelling helder krijgen en ondersteunen. 
• Voorbeeld-Contracten & tools  
• Management workshop  
• Platforms om van elkaar te leren (informeel leren)  
• ‘Simpel’ samenbrengen van gelijkgestemdheid. 
• Regiotours (focus op langere termijn horizon, wat-als 

scenario’s) 
• Social media 
• Benchmark / branchebarometer 
• Klant review systeem 

Data
Benchmark, economische barometer 
Personeel
• Campagne om zij instromers te motiveren 
• Hotspot, samenwerking bedrijfsleven en scholen stimuleren (o.a. 

gastlessen, nieuw kennis leveren) 
• VHG-Brancheopleiding voor werkenden en zij-instromers 
Innovatie
• Kennisoverdracht, bijvoorbeeld De Levende Tuin, Het Levende 

Gebouw en Groene Schoolpleinen
• VHG platform voor natuurlijk zwemwater: opnemen in de 

opleiding.
• Samenwerken City deal, Green deal. 
Wetenschap
Urban forestry leerstoel, Groene Agenda

Wat	laat	de	toekomst	zien?	

Markt
• Toename van ‘groene’ Investeringsmogelijkheden - zakelijk 

& particulier 
• VHG vaker in regio gevraagd maatschappelijke uitdaging in 

te vullen  
• Toetreding spelers uit andere sectoren 
• Internationale spelers actief op Nederlandse markt 
• RO: Verdozing van Nederland biedt kansen (veel 

bitumendaken) 
Digitalisering
• 3D ontwerpen 
• Vervangende, ontwrichtende platform-aanbieders niet. 
Personeel
• Levenslang leren 
• Mogelijkheden met VMBO benutten - bedrijven en scholen 

verbinden  
• Toename belang zij instromers 
• EU project ‘social agenda’ - studenten/werkenden intern. 

laten ontwikkelen, leren in /van andere landen. 
Innovatie
• Vak verbreedt, hoveniers als vergroeningsadviseurs 
• Digitalisering, mechanisering en robotisering (onbemande 

machines)  
• Aandacht houden voor onderkant arbeidsmarkt 
• ‘Groen’ en ‘blauw’ als vertrekpunt  
Duurzaamheid
• Verduurzaming speelt in alle groene domeinen: 

gebouwgebonden groen, Openbaar groen en Tuinen.   
• invulling geven aan ‘duurzaamheid’ en ‘leefbaarheid’ 
• bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen (klimaat, 

biodiversiteit, gezondheid en circulair)

Rol	voor	EZK	weggelegd?	

Stimulerende rol
• Tools bedrijfsvoering - grass roots aanpak, samen aanjagen, bv co2-reductie pilot. 
• Samenwerkingsthema Energie - Groene daken; bijdragen energietransitie/biodiversiteit - gezamenlijke uitdaging 
• Organiseer marktontmoetingen 
• Continueer landelijk gestuurde samenwerkingen (City Deals Green Deals) 
Regie rol
• Landelijke Regie op decentrale thema’s (vergroening gebouwde omgeving) 
• Bundeling aandacht voor specifiek doel (marktvraag), levert maatschappelijk meer op. 
• Faciliteren van groen en blauw verder in ontwikkel- en beslisketen. 
• Eenduidige handvatten om verduurzaming verder vorm te geven. Vervolgens lokaal uitrollen. 
Innovatie
Wetenschappelijk onderzoek  voor innovatie

Belemmeringen?	
Ondernemer
• lidmaatschap van een branchevereniging is geen 

vanzelfsprekendheid 
• bereik binnen de achterban en maatwerk in de 

dienstverlening 
• Vergrijzing 

Personeel
• Bedrijven vissen in dezelfde vijver. Alle bedrijven zijn lokaal/

regionaal georiënteerd 
• Terugloop jongeren 
• Wet- & regelgeving 
• Arbo regels 

Innovatie
Volledige robotisering is niet gewenst. Sociale 
werkvoorziening heeft een sociale en maatschappelijke 
functie.

Uitbreiding	aanbod	VHG?	

Ondernemerschap
• Verdere professionaliseren van de leden 
• ondersteunen van innovatie door ontwikkeling nieuwe concepten 
• Dieper / meer kennis van markt en leden - zo dichterbij leden  - 

zonder beperkingen relevante hulp toegankelijk -Hiervoor  tech en 1-
op-1 interactie inzetten. 

Personeel
Verder uitbouwen van hotspots en meer bedrijven laten aansluiten.

https://www.vhg.org/ondernemershelpdesk/professionaliseringsprogramma/beter-social-media-inzetten
https://www.vhg.org/flippingbook/de-levende-tuin/
https://www.vhg.org/kennisbank/het-levende-gebouw/digitaal-het-levende-gebouw-bladerbaar
https://www.vhg.org/kennisbank/het-levende-gebouw/digitaal-het-levende-gebouw-bladerbaar
https://www.vhg.org/kennisbank/groene-schoolpleinen/branchevereniging-vhg-presenteert-handleiding-groene-schoolpleinen
https://www.vhg.org/platformen/natuurlijk-zwemwater
https://www.youtube.com/watch?v=eYFU0HkhUGk&list=PLq2dRl-D6U-Av9H-XWDU9GQZ-IIVZ66ZX&index=1&origin=https://vhg.org/ikbengroen&utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=IkBenGroen&utm_content=IkBenGroenPagina
https://www.vhg.org/kennisbank/het-levende-gebouw/digitaal-het-levende-gebouw-bladerbaar
https://www.vhg.org/flippingbook/de-levende-tuin/


QUICKSCAN UITKOMSTEN:

THEMA-SHEETS
Ondernemerschap 
Managementvaardigheden 
Human Capital 
Productinnovatie 
Procesinnovatie 
Sales & Marketing 
Online Platforms



Mate van belangrijkheid
Alle branches waarderen dit thema als belangrijk. 

Mate van vordering
De mate waarin de branches gevorderd zijn op dit thema en klaar zijn voor de toekomst loopt wat meer 
uiteen. Het merendeel van de branches geeft aan dat over het algemeen de grote organisaties goed zijn 
toegerust voor de toekomst en dat de kleine organisaties nog een slag te maken hebben. 

Groot MKB:
- Beschikken over een strategie, managementstructuur en maken gebruik van sturingsinstrumenten. 

Klein MKB met grote discrepantie mate van belangrijkheid en mate van vordering
• Het ambacht, de passie voor het vak, staat centraal. Hoe kleiner het bedrijf hoe korter de 

bedrijfshorizon. Strategie is: dagelijks goed bezig zijn en het vakmanschap uitvoeren / 
ambacht uitdragen. Waan van de dag is veelal leidend. Onvoldoende gebruik 
van sturingsinstrumenten; kennis en vaardigheden op dit gebied ontbreken. ‘Administratie aan de 
keukentafel’. Onvoldoende helicopterview. 

• Last van wetgeving 
• Kleine directies, relatief eenzame posities. 
• Squeeze tussen diversifiëren in opdrachten en focus behouden 
• Onvoldoende ‘wat als’ scenario's voor als de economie minder gaat. 

Klein MKB met weinig tot geen discrepantie tussen mate van belangrijkheid en mate van vordering
• Het ontbreken van langere termijn planning staat, wegens overvloed aan werk, succes niet in de 

weg. 
• Koplopers en met name de jongere garde vormen een uitzondering en zijn van nature zakelijker en 

met meer focus op bedrijfsvoering en het sturen op cijfers.

Belangrijkste conclusie:  ‘dé ondernemer’  bestaat niet.

Kennisuitwisseling over branches /   sectoren zorgt voor 
meer samenwerking. 

Belang van relatie EZK – branches. Leidt tot bundeling 
van energie om ondernemers te bereiken. 

EZK in de regisseursrol – kenner van economie en 
neutrale rol tussen de ministeries. 

Doorbreken van 'waan van de dag' essentieel. Vooral bij 
negatief  economische scenario's. 

Branches zien een rol voor EZK weggelegd

Kennis
• Opbouwen sector- en branche kennis en actief informatie ophalen bij de branches. Vanuit 

EZK wordt alleen aandacht voor kenniseconome ervaren. Ambachten dragen bij aan 
grote omzet BV Nederland). 

• Kleine ondernemer herkent zich niet in de plannen van EZK 

Regie | verbindende rol
• Verbindende rol/regie rol naar andere ministeries ten aanzien van ondernemingsklimaat 

en belastingklimaat. 
• Interdepartementaal aanvliegen van b.v. RO. 
• Ondernemerschap zou bij EZK moeten liggen, maar ligt in de praktijk bij min. SZW en 

financiën. 
• Regie gewenst op decentrale wet- en regelgeving, Consistent lokaal beleid gewenst 

Wet- en regelgeving
• Verminderen wet- en regeldruk
• Verklaarbare en begrijpelijke wetgeving en informatie (call-to-action bovenaan mail/brief) 
• Maak onderscheid tussen groot en klein bedrijf 
• Misstanden zijn bepalend voor wet- en regelgeving 
• Breng daarom gevolgen van wetgeving (interdepartementaal) voor bedrijven in kaart  

(bijv 'WAB, 15% meer arbeidskosten') 
• Bestuursrechtelijk verbod op ondernemerschap na fraude. 

Stimulerende rol
• Level playing field: wet- en regelgeving, belastingafdracht en sectorale middelen, cao 

ontduiken (product en bedrijfschap wordt gemist). 
• Vouchers beschikbaar stellen zodat de branchevereniging de ondernemer kan 

ondersteunen. (dat geldt niet voor alle branches, bij bijv Metaalunie geldt dat het MKB 
onafhankelijk van de financiën iets wel of iets niet doet. Bij twijfel kan geld (subsidie) een 
rol spelen maar is niet leidend. 

• Opzet ‘meetlat interne bedrijfsvoering (waar sta ik als ondernemer?) branche breed 
beschikbaar stellen 

• Aanjaagfunctie begint bij beeldvorming over ambachten. Publieke campagne voor 
ambachten gewenst 

• Vele keurmerken, behoefte aan onafhankelijk overzicht voor consument en b-to-b.. 
• Via aanbestedingsbeleid aanwakkeren van innovatie en ondernemingsbeleid  
• Inzichtelijk maken welke regelingen er zijn en vergemakkelijken van gebruik subsidies/

regelingen (aanvragen zijn te ingewikkeld) 
• Hoe kan de kleinere MKB-ondernemer worden getriggerd om na te denken over de 

toekomst (zonder focus op super groei te hebben).

Wat doen branches al?

Breed aanbod: 

• Bedrijfscoaching/advies/consultancy (bedrijfsvoering, opvolging, overname, stoppen) 
• meetlat interne bedrijfsvoering’ (waar sta ik als ondernemer?) 
• Managementleergangen, bijv. op Nijenrode 
• Concrete tools zoals verlof- en financiële administratie 
• Certificeringen/keurmerken  
• Informatie en duiding over wet – en regelgeving 

Over het algemeen is de ondernemer lastig te bereiken voor ontwikkeling op ondernemerschap. 
Urgentie wordt niet gevoeld als de markt goed is, door tijdgebrek (vaak meewerkend voorman) en 
door geen interesse. Passie ligt bij het ambacht/vak en niet bij het ondernemerschap/
werkgeverschap. 
Een veel gebruikte werkwijze van de brancheverenigingen is om dit thema indirect via ‘acute’ en 
vakgerichte onderwerpen onder de aandacht te brengen van de ondernemers

Indien de scores van 
groot en klein MKB 
s t e r k a f w i j k e n i s 
gekozen voor de score 
voor klein MKB.

Thema Ondernemerschap



Thema Managementpraktijken
De grootste discrepantie tussen de mate van 
belangrijkheid en de mate waarin de ondernemer wat 
betreft managementpraktijken klaar is voor de toekomst 
is bij INretail te zien. De retailer weet niet hoe hij de 
retailtransitie door moet maken.  Dit ligt in het verlengde 
van het thema ondernemerschap. 

Belangrijkste conclusie:  
Passie ligt bij het vakmanschap of ambacht en niet bij 
het ondernemen – of werkgeverschap (leden van 
verenigingen).

Indien de scores van 
groot en klein MKB 
s t e r k a f w i j k e n i s 
gekozen voor de score 
voor klein MKB.

Mate van belangrijkheid
Alle branches waarderen dit thema als belangrijk. 

Mate van vordering
De mate waarin de branches gevorderd zijn op dit thema en klaar zijn voor de toekomst loopt wat meer 
uiteen. 
Het merendeel van de branches geeft aan dat over het algemeen de grote organisaties 
hun managementpraktijken op orde hebben en de kleine organisaties nog een slag te maken hebben. 

Klein MKB met grote discrepantie mate van  belangrijkheid en mate van vordering
• De ondernemer onderschat het belang van management en besteed er te weinig tijd aan. 

De consequenties komen echter wel bij de ondernemer terecht. De wat oudere ondernemer heeft moeite 
met de nieuwe generatie (papadag, minder loyaal, geen 60 uur per week meer willen werken etc)

• Relatief eenzame posities, kleine MT’s waardoor aanscherping gemist kan worden, bezig met problemen 
oplossen.

• Opvolging is een zorg in veel familiebedrijven
• In de masculiene branches wordt niet gemakkelijk gepraat.

Klein MKB met weinig tot geen discrepantie tussen mate van  belangrijkheid en mate van vordering
• Ondernemer is meewerkend voorman, onderdeel van het team. Korte lijnen. Directieve manier van 

leidinggeven. Sfeer wordt goed gemanaged. Vakmanschap van de mensen telt, de mensen zijn het 
kapitaal, sociaal hart. 

Indien de scores van 
groot en klein MKB 
s t e r k a f w i j k e n i s 
gekozen voor de score 
voor klein MKB.

Wat doen branches al?

• Coaching ondernemer (ontwikkelen soft skills) 
• Managementleergangen bedrijfskunde 
• Workshop managementvaardigheden, goed werkgeverschap 
• Intervisie, collegiale uitwisseling 
• Organisatie scan (hoe functioneer je als ondernemer?) 
• Platform + Regio bijeenkomsten 
• Online modules 
• Administratie 
• Inkoopvoordeel 

Branches zien een rol voor EZK weggelegd

(Financiële) ondersteuning voor projecten met 
brancheorganisaties om de ondernemer bewuster te maken. 

Eventueel vergezeld met gedragsonderzoek naar het 'niet 
handelend' optreden (idem bij Ondernemerschap). 



Branches zien een rol voor EZK weggelegd

Wet- en regelgeving
Tegengaan belemmerende wetgeving:  
- WAB,  
- Ontslag personeel,  
- Ziekte personeel 
- Gelijk speelveld (wet- en regelgeving, belastingafdracht) gewenst. Bijvoorbeeld 

de cao personeelskosten op zondag pakken voor bijv. een slagerij veel hoger 
uit omdat een vakman vereist is in de slagerij terwijl de supermarkt 15 jarigen 
kan inzetten. 

Stimuleren
- Branche aantrekkelijk maken voor medewerkers en en de toekomstige 

medewerkers.  
- Imago campagne (retail, ambacht en techniek 

Mate van belangrijkheid 
Alle branches waarderen dit thema als belangrijk.  
 

Mate van vordering

De mate waarin de branches gevorderd zijn op dit thema en klaar zijn voor de toekomst loopt wat meer 
uiteen. Het merendeel van de branches geeft aan dat over het algemeen de grote organisaties met 
hun HR beleid goed zijn toegerust voor de toekomst en dat binnen klein MKB een divers beeld te zien is.  
Klein MKB met een grotere mate van discrepantie tussen belangrijkheid en vordering 
• Vaak geen HR beleid. ‘Als Annie weggaat, zoekt men een nieuwe Annie’.    
• Bereidheid om te investeren in de medewerker en in eigen ontwikkeling is laag. ‘ik leer het hemzelf 

wel’ of de medewerker kan wel een keer bij de leverancier langsgaan. Ik leid op voor de buurman    
• Krapte arbeidsmarkt, te kort aan vakmensen. Boven cao salarissen leidt tot hogere kosten.    
• Negatief imago van de ambachten werkt belemmerend waardoor de instroom bij de opleidingen te 

laag is.    
• Door vergrijzing veel uitstroom    
• Bij sommige branches is de loyaliteit van medewerkers heel hoog, bij sommige andere branches 

vanwege laag salaris juist laag.    
• Struisvogelpolitiek, onvoldoende besef in welke mate de ondernemer afhankelijk is  van het 

personeel    
• Tweedeling eenvoudiger werk en ingewikkeld werk wordt groter. De middencategorie moet qua kennis 

omhoog.    
• Door digitalisering en innovatie verandering van benodigde competenties en vakontwikkeling. 

Arbeidsvervanging door mechanisatie en robotisering.    
• Toename belang communicatieve skills  
Klein MKB met weinig tot geen discrepantie tussen mate van belangrijkheid en mate van vordering 
• Sterk gericht op vakontwikkeling van de medewerker  
• Opleidingsgraad is hoog  
• Gericht op binding van medewerkers door uitspreken van waardering  (salaris, scholing, 

ontwikkeling)  
• Zichtbaar als werkgever.

Thema Human Capital
De grootste discrepantie tussen de mate van belangrijkheid 
en de mate waarin de ondernemer wat betreft Human Capital 
is terug te voeren op: 
• Krapte arbeidsmarkt, stevige concurrentie met andere 

branches 
• Te weinig instroom op de opleidingen 
• Groot verloop of juist lange dienstverbanden die ontslag 

bemoeilijken 
• Noodzaak tot verandering van competenties door 

digitalisering en innovaties  
• Onvoldoende besef belang personeelsbeleid

Belangrijkste conclusie: 
Geen eenduidig beeld. Van grote personeelstekorten, lage 
opleidingsbereidheid tot sterke focus op vakontwikkeling en 
behoud van medewerkers.

Wat doen branches al?

• Geen hoogdravende materie maar via toepasbare HR tools, zoals concreet gesprekken kunnen voeren. 
• Skillsmanager- tool (app waarin de benodigde vaardigheden voor het bedienen van machines instaan) 
• Competentieprofielen aanpassen en incorporeren in de opleiding. 
• Scholing cyberweerbaarheid 
• Workshop WAB 
• Actief in gamification van opleidingen 
• Workshops/trainingen/opleidingen/E-learning 
• Loopbaanscans 
• Uitvoering persoonlijk ontwikkel budget 
• Vacature monitor 
• Samenwerkingen met opleidingen 
• Arbeidsmarktcampagnes 
•



Belangrijkste conclusie: 
Daar waar productinnovatie aan de orde is wordt vanuit 
de passie voor het vak geïnnoveerd. 
Groot ontwikkelpotentieel bij alle productinnovatie 
gerichte branches. 

 ‘

Branches zien een rol voor EZK weggelegd

Stimulerende rol
- Bovensectorale impuls voor innovatie op materialen nodig. Individuele partijen 

hebben hier onvoldoende prikkel voor. Stimuleren vanuit de vraagkant: 
aanbestedingen. 

- imago en beleid. Bijv. de slagers hebben last van de stemmingmakerij, de anti 
vlees campagne van het Voedingscentrum (in opdracht van het ministerie. 

- Ontwikkeling van betrouwbaar 5G netwerk is noodzakelijk. 
Wet- en regelgeving
- Breng wetgeving in lijn met de techniek, bijv. aansprakelijkheid bij automatic 

driving. 
- Meer regie op decentrale wet- en regelgeving is gewenst. Groen en blauw eerder 

samenbrengen in de ontwikkel- en beslisketen. 
- Energiebelasting is degressief, staat haaks op de gewenste innovatie. 
Level playing field
- Nederlandse kop op de wetgeving is strenger dan in het buitenland. Bijvoorbeeld 

oppervlaktebehandeling en gebruik van stoffen.

Wat doen branches al?

• Innovatietours 
• Innovatiehubs 
• Projecten gericht op productinnovatie (samenwerking met 

onderzoeksinstituten) 
• Leerstoel 

De grootste discrepantie tussen de mate van 
belangrijkheid en de mate waarin de ondernemer wat 
betreft productinnovatie klaar is voor de toekomst is te 
zien bij Bouwend Nederland. In deze branche wordt 
voornamelijk per project geïnnoveerd wat een hogere 
ontwikkeling in de weg staat.

Thema Productinnovatie

Mate van belangrijkheid
Voor nagenoeg alle ondervraagde branches is productinnovatie heel belangrijk.  
Voor een enkele branche is product innovatie minder van belang omdat dit met name plaatsvindt 
bij de toeleveranciers. Voor deze branches is procesinnovatie van essentieel belang. 

Mate van vordering
Het merendeel van de branches is actief op het vlak van productinnovatie. Desondanks is er 
nog een flink ontwikkelpotentieel. Zeker daar waar per project wordt geïnnoveerd. 

De huidige productinnovatie vindt o.a. plaats op het gebied van: 
• Robotisering,  
• Elektrificering, 
• Domotica,  
• Internet of things  
• Energietransitie. 
• Gezondheids- en gemakstrend 
• Blurring van activiteiten (retail –pakketpostpunt, apotheek en drogist) 
• Vergroten aanbod dienstverlening 

De vakmensen laten een natuurlijke drive om te veranderen zien.



Mate van belangrijkheid

Mate van vordering
Het groot MKB heeft data analisten in dienst. 
Het klein MKB laat een wisselend beeld zien in de mate van vordering. 
Actuele onderwerpen: 
• Toename belang toepassing voorspellende data.  
• ICT (internet of things) doorkruist de primaire processen in de techniek 
• DigiDeal voor de bebouwde omgeving 
• Eigenaarschap van data is een thema. 
• Standaardisatie en uniforme systemen gewenst (barcodes, BIM software) 
• Digitale receptie en digitale reserveringssystemen in de horeca en hotelbranche. 
• All-in one bestelsystemen bij de slagers. 
• Online spaarsystemen. 
• Automatiseren van routine werkzaamheden 
• Innovatie in de koppeling tussen consument en marktgebied (bv streekproducten, -merken ect) 
• Database-management NBBU (groot verschil in toepassing) 

In de meeste branches is de ondernemer over het algemeen wel zeer geïnteresseerd 
in vaktechnische procesinnovatie maar te weinig in automatisering van de bedrijfsvoering 
(kassa, administratie en personeelsadministratie) waardoor gedegen managementrapportages 
ook ontbreken.

Belangrijkste conclusie: 
Wel focus op vaktechnische procesinnovatie, weinig 
tot geen interesse  in procesinnovatie van de eigen 
bedrijfsvoering.  

Data en procesinnovatie staan nog niet, zoals dit wel 
het geval is bij productinnovatie, op de agenda van 
EZK. Stimulerende en fiscaal aantrekkelijke 
maatregelen worden gemist.

Wat doen branches al?

• Living labs 
• Digitalisering bevoorrading 
• Data hub (hekje zetten om de eigen data en informatie). Bijv, Higher Level is een open 

platform (KHN) 
• Inspiratietours/innovatie bijeenkomsten 
• Samenwerkingen met hogescholen 
• Projecten robotscan, robotlassen 
• Ontwikkelen van eigen digitaal platform 
• ‘De Nieuwe Winkelstraat’ 
• Branchevergelijkend data onderzoek 
• 'Denk Vooruit, denk digitaal’ 
• AI/machine learning pilot. 
• Ingrediëntendatabase slagerij  
• Onderzoek met TNO naar nieuwe receptenmarkt slagerij 

Procesinnovatie Front

Procesinnovatie Back

Branches zien een rol voor EZK weggelegd

Stimuleren
• Subsidie voor data- en procesinnovatie gewenst 
• Nieuwe omgevingswet vraagt om digitalisering en een 3D kadaster 
• Via aanbesteding investeren in de sectoren in Nederland 
• Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek platform ambacht data 
• Bevorderen SMART industry en wijziging aanpak. 

Regie
In het kader van de DigiDeal, Architectuur van de digitalisering, bemiddelende en 
stimulerende rol naar andere ministeries oppakken. 
• Wet- en regelgeving 
• Temporiseren en vereenvoudigen van wetgeving is gewenst. Nu wordt wetgeving 

generiek op gelegd. 
• Level playing field gewenst ten aanzien van blurring, gesubsidieerde winkels, 

snelweglocaties 
• Franchise wet 
• Eigenaarschap data

De huidige aanpak werkt niet; meewerkend 
voormannen gaan niet zo snel naar een bijeenkomst 
onder werktijd.

Thema Procesinnovatie



Mate van belangrijkheid
Het varieert van heel belangrijk tot enigszins belangrijk. 

Mate van vordering
Grote diversiteit te zien tussen de branches maar ook binnen de branches.  

Uitschieter is de horeca-branche. Deze bevindt zich in de fase van 
volwassenheid. Verbeterpotentieel ligt in het meer reageren op reviews. Bij alle branches zijn er 
koplopers. Zij vormen echter een uitzondering en zijn niet representatief voor de gehele branche. 
Wat laten de branches globaal zien?  
• Ontbreken (goede) websites, niet altijd responsive, vaak niet (trans)actiegericht 
• Gericht op techniek, te weinig klantgerichtheid, eindklant te weinig in het vizier. 
• Informeel klantcontact en offline sales, netwerken. 
• Lokale marketing, kleinschalige initiatieven tot samenwerken 
• Toename (online) spaarsystemen, acties en klantenbindingen. 
• Worsteling openingstijden (bij slagers: zondag, duurder loon + verplichting om slager in 

de winkel te hebben) 
• Consument wil 24/7 service, geeft druk op de uitvoering, snel schakelen is gewenst 
• Evaluatie van klanten-feedback wordt nog te weinig (of zelfs niet) gedaan. 
• Belang van de folder wordt onderschat 
• Toename inzet social media

Belangrijkste conclusie: 
 

Branches zien een rol voor EZK weggelegd

Wet- en regelgeving
• Level playing field: 
• Openingstijden slagerij: ongelijk speelveld, last van duurder loon en verplichting 

aanwezigheid slager op zondag. 
• Klantreviews: moeten relateerbaar zijn aan een echt bezoek en de ondernemer 

moet kunnen reageren. 
Regie
Regie op decentrale verschillen ja/nee, nee/nee stickers 
Stimuleren
Student koppelen aan ondernemer in ruil voor studiepunten (studiepunten student + 
budget ondernemer) 

Wat doen branches al?

• Workshop en informatiebijeenkomsten social media en online marketing (trots zijn 
op eigen bedrijf) 

• Stimuleren van buiten naar binnen denken (toepassen klanten-feedback) 
• Aanbieden klant-review systeem 
• Samenwerkingsverband met hogeschool (student voert marketingopdracht uit in 

ruil voor studiepunten) 
• Ondersteuning bij het bouwen van een website waar de reserveringsmodule aan 

gekoppeld kan worden 
• Aangesloten bij discussie over ja/nee stickers 

Via allerlei kanalen worden 
reserveringen / aankopen binnengehaald. 

Goede webomgeving is cruciaal. 
Customer journeys (vooral in de 
hotelketens) 

Websites te weinig Responsive (mobile) 
en (trans)actie gericht.

Thema Sales & Marketing



Belangrijkste conclusie:

Branches zien een rol voor EZK weggelegd

Wet- en regelgeving
Gelijk speelveld gewenst
• Voor het tegengaan van illegale concurrentie (Airbnb, dark kitchen, 

thuisbezorgd.nl. 
• CE keurmerk 
• Pariteitseis in de horeca 
• Eigenaarschap data 
• Multinationale platforms hebben ander belastingregime waardoor ze 

verhoudingsgewijs nauwelijks bijdragen aan de nationale economie. 

Stimulerende rol
Prijs niet alleen de nieuwe bedrijven, maar ook de succesvolle bestaande bedrijven, 
zeker ook de familiebedrijven 

Wat doen branches al?

Starten met eigen platforms (viabovag.nl, fietslease.nl of BookDinners.nl) 
Of nog eigen platform opstarten (TLN) of intenties om te inventariseren met 
leden. 

Goede basis voor 'Counterveiling Power' van de ondernemers (branche) 
tegen afhankelijkheid van de platforms.  

Gelijk speelveld op het vlak van: 
Gelijke wetten, Veiligheid, Controle 
VB: CE stekker. Europees keurmerk. 
Producten uit China bevatten ook CE 
stempel (Chinese Export)

Mate van belangrijkheid
Voor een aantal branches is het van cruciaal belang en  
voor sommige branches speelt het (nog) helemaal niet. 

Mate van vordering
De branches laten een divers beeld zien. 
• De horeca is een branche waar platformen diep verankerd zijn, maar waar tegelijkertijd het 

verbeterpotentieel wel duidelijk is. De afhankelijkheid van de platforms is groter geworden 
waardoor het plannen lastiger is geworden. Het belang van een revenue/yield manager wordt 
groter. Ongelijk speelveld met airbnb, dark kitchen, thuisafgehaald.nl) In de transportbranche 
is er een aantal platforms, vaak door slimme IT start ups) waarbij data eenzijdig wordt 
doorgespeeld aan opdrachtgevers met marginalisering van de transportondernemers, als 
gevolg. 

• Voor de detailhandel is het de uitdaging om aangehaakt te blijven bij de grote spelers als 
Amazon.com en Bol.com. De ondernemer heeft het idee dat de overheid Amazon aan banden 
kan leggen. De ondernemers hebben behoefte aan een gelijk speelveld. 

• De (vers) ambachten laten lokale initiatieven zien. 
• In zakelijke dienstverlening wordt een hybride situatie voorzien, algoritme met menskracht 

gecombineerd. 
• Bij een aantal andere branches zijn er weinig tot geen signalen zichtbaar en is de verwachting 

ook niet dat dit de grote gamechanger zal gaan worden. Reden is bijvoorbeeld de lastige 
specificaties in de techniek, de trage ambtelijke besluitvorming in de bouw, lage 
switchbereidheid / vertrouwensrelatie accountancy, werk in overvloed – b.v. hoveniers. 

Overkoepelend thema is het toegenomen belang van eigen data en data analyse. 
Daarnaast is te zien dat over het algemeen de jongere garde meer openstaat voor de kansen en 
mogelijkheden van de platformeconomie.

Thema Online Platforms

belang van data en data analyse  
t.b.v. individuele ondernemer.



Belang is groot voor verenigingen maar ook voor EZK. Want lukt dit 
niet: minder begrip voor- en kennis van relevante wet- en regelgeving. 
Maar ook: minder bereik van ondersteuning en informatie. Indien dat wel 
lukt: kunnen ondernemers zich beter aanpassen aan een nieuwe situatie. 

Open overleg hierover met aantal brancheorganisaties - Doel: ‘hoe houden 
we vak- en ambachtsmensen aan boord?’ termijn: direct 

Ondernemers in beweging
Behalve bereiken wordt ook de ondernemers aan zetten tot ‘Handelen’ als 
punt van aandacht genoemd. Deel van ondernemers ervaren dat hun 
markt en consument veranderen maar anticiperen vervolgens niet. Dit kom 
je tegen in retail, transport, ambacht, eigenlijk in de meeste branches. 
Stellen vaak ook geen hulpvraag (trots, schaamte staan in de weg is de 
indruk). 
 
Gedragswetenschappelijke studie hier naar doen in 2020 - onderscheid 
naar deelnemende branches. Eventueel in combinatie met het 
andere ‘onbereikbaar’ thema. 

Communicatie over Wet & regelgeving
Blijkbaar is er aanleiding om kritisch te zijn over de communicatie naar 
het klein-mkb. Er lijkt een afstand te zijn tussen inhoud en ontvanger.  

Tijdens interviews zijn suggesties van oplossingen geroepen: 
Infosheets bij actuele (overheids- / wet en regel-thema’s) op MBO3 
niveau.  
Begrijpelijk maken met duidelijke ‘call-to-action’ in eerste zin  
zo ook begrip / draagvlak houden voor wet- en regelgeving (v.b. ‘Wat is 
de WAB’).  

Er werd echter geen link gelegd naar ondernemersplein.nl tijdens 
de gesprekken. Een samenwerking ligt echter wel voor de hand om samen 
te zorgen voor 'goed geïnformeerde ondernemers’. 

Open overleg met aantal brancheorganisaties en Ondernemersplein. 
Insteek: Op vele plekken wordt over dezelfde thema’s voor dezelfde 
doelgroep gepubliceerd. Nuttig: goede informatie-uitwisseling, 
redactionele samenwerking. Termijn: Start werkgroep - direct in 2020. 
 Evt. koppelen aan Commissie Van Straalen. 

Aanbevelingen	n.a.v.	Quickscan		

Thema’s waar brancheorganisaties aandacht voor hebben. 

Accountmanagement 
EZK wordt gezien als aanspreekpunt voor brancheorganisaties voor 
samenwerking. Men ervaart hier echter weinig van. Ook initiatief en 
betrokkenheid wordt gemist. Stikstof-dossier werd als voorbeeld 
aangehaald. Thema was bij uitstek aanleiding om licht op te steken bij 
betrokken branches. Wat ervaren de bedrijven momenteel? Wat zijn de 
effecten van de nieuwe wetgeving? etc.  

De branches signaleren teveel afstand. Niet goed voor beiden. Een 
goed samenwerkend netwerk kan zorgen voor beter economisch 
beleid. Past ook beter bij huidige tijd. Georganiseerd relatiebeheer kan 
succesvol zijn door op de actuele thema’s van geselecteerde branches 
te acteren die ook van belang zijn voor EZK beleid. Zou eventueel ook 
goed publiek/privaat kunnen worden georganiseerd door EZK en MKB-
NL samen.  

De mkb-agenda en de adviezen en inzichten uit deze Quickscan 
vormen perfecte basis. Zo’n samenwerking met een actieplan en 
kennisuitwisseling vraagt om actieve ‘lopers’ tussen branches en 
ministerie EZK. Doe een jaar een proef met twee ‘liaison-officers’ en 
enkele grote branches Vanaf Q2 2020. Eventueel uitbouwen.

Leren van elkaar
Branches die iets leren kunnen van elkaar: er zijn sectoren waar cultuur 
van actief opleiden heerst (BOVAG) 
wel actief wordt opgeleid en ontwikkeld. Ook waar ondernemers opener 
lijken te staan voor externe ondersteuning (Metaalunie en KHN).  

Onderzoek / inventariseer de succesfactoren en hoe zouden andere 
branches kunnen leren? Open overleg met aantal brancheorganisaties 
- termijn: direct 

Ondernemers onbereikbaar
Aantal brancheorganisaties stellen gewoon vast dat er een groep 
(vakbedrijven, ambachtsbedrijven, retailers non food) is, die niet te 
bereiken is. Alleen 1-op-1 lijkt uitkomst te bieden.

Aanbevelingen	VerenigingsMakelaar	

http://ondernemersplein.nl/


Aan het thema Data kleeft ook de roep om regels over data-
eigenaarschap en gebruik van reviews. Ook hier: 
organiseer als eerste eens een beeldvormend overleg tussen 
stakeholders en EZK. 

Economisch / trend- en structuuronderzoek  
‘Om de toekomst te duiden, moet je je cijfers op orde hebben’. 
Dat geldt voor Het begint een zwaar gemis te worden op branche /
sector niveau nu de product-en bedrijfschappen niet meer bestaan. 
‘Gat in de markt’ om vanuit een neutrale positie de ontwikkelingen 
te duiden. Collectief maken en financieren. Ook belang voor Rijk. 
Mogelijk via CBS.  

Digitaal 
Digitalisering kan beter. Ruim 80% van de twee 
miljoen Nederlandse websites is ongeschikt voor mobiele 
apparaten, terwijl ‘mobile first’ eigenlijk de norm is geworden. Hier 
is uitstekend een ‘Website-check’ voor uit te voeren & verbeterslag 
te maken binnen een project.  

Ook de Werkplaatsen Online Ondernemen / inzet van 
studenten sluit op dit onderwerp aan. Studenten koppelen aan 
ondernemers (in rul voor studiepunten voeren de studenten 
opdrachten uit). Indruk bestaat dat brancheorganisaties hier nog 
niet in de samenwerkende modus staan of de EZK initiatieven goed 
kennen. 

Nieuwe omgevingswet vraagt om digitalisering en een 3D-kadaster. 

Ketendigitalisering
Nog altijd sprake van groot belang om ketendigitalisering verder 
te ontwikkelen - Bij TLN, INretail en Techniek NL is er 
aanleiding gegeven in het gesprek. Ook Metaalunie benoemde het 
nut dat verschillende machines 
makkelijker met elkaar kunnen communiceren. 

Keurmerken
Communicatie en duidelijkheid over Keurmerken en Certificeringen  
Er is sprake van onduidelijkheid over alle keurmerken die er zijn. 
Voor consument en bedrijven lastig om door de bomen het bos te zien. 
Potentiële oplossing: Bouw van een omgeving waar Rijksoverheid / MKB-
NL samen een rol spelen. Neutrale en simpele uitleg over de keurmerken 
en voor wie en door wie zijn ze gemaakt? Termijn: n.n.b. 

Koplopers
Brancheorganisaties zijn steeds beter in staat om binnen hun ledenbestan
d bijzondere doelgroepen te onderscheiden. B.v. duurzame koplopers (o.a. 
Vakcentrum en VHG) uit verschillende branches deel te laten nemen aan  
vervolgprogramma om nog verder te ontwikkelen. Het levert mooie ‘best 
practises’ op om de middengroep te inspireren. 

Start een project ‘duurzame koplopers’.  
Bespreek/ bedenk met genoemde branches (partners) de eerste insteek 
en nodig –gebruikmakend van de partner-brancheorganisaties- andere 
brancheorganisaties uit om mee te doen. 

Living Labs
Is een dankbaar thema. Enkele branches hiermee bezig. Anderen denken 
er al over na om er zelf ook één te starten. 

Zien, ervaren en beleven werkt twee kanten op: enerzijds een 
live omgeving om state-of-the-art technieken en producten te tonen. Er 
is behoefte om ondernemers meer te laten beleven - beweging 
daarmee veroorzaken. Anderzijds dus ook als trekpleister voor 
buitenlandse bedrijven: laten zien waar NL bedrijven al toe in staat zijn. 

Kies de bemiddelende, aanjagende rol.  
Bemiddel in de kennis van bestaande labs (metaal / retail) en  
start / steun labs van de branches met ambitie in die richting - b.v. KHN. 

Data Hubs 
‘Data Branche Hubs’, Eigen data en data analyse -
branches willen waarde met data leveren aan ondernemers. Ze vinden 
het belangrijk dat ook mkb-ers de voordelen van gebruik data ervaren. De 
ontwikkeling staat in de startblokken of er wordt vordering gemaakt. Kies 
als EZK de samenwerkende modus. Hier ligt een kans om 
met branches een versterkend project te starten.

Aanbevelingen	VerenigingsMakelaar	



Aanbevelingen	VerenigingsMakelaar	

Regie op Innovatie e.a.
De overheid kan via het aanbestedingsbeleid voor een versnelling zorgen op innovatie 
en grootschalige verduurzaming. Branches zijn overtuigd dat het kan en Rijk heeft power 
om het als ‘key-account’ af te dwingen. Het gebeurt dus op dit moment nog niet 
voldoende, volgens de brancheorganisaties. Regie is nodig, zodat 
aanbestedende overheden veel meer een uniforme vraag definiëren. Bedrijven worden 
zo beter in staat gesteld om grootschaliger eenzelfde werkwijze toe te passen en 
duurzame materialen te ontwikkelen en gebruiken. 

Zo kan innovatie worden aangejaagd en effectief ondernemersbeleid worden ingezet. 
(vb: bruggen die massaal vervangen moeten worden, kunststof sluisdeuren). Dat zou 
een enorme acceleratie kunnen veroorzaken. Mogelijk dat hier verdere studie naar 
gedaan moet worden. Een ander spoor is om via regionale seminars / bijeenkomsten 
voor aanbestedende overheden en bedrijfsleven de beschreven  gedachten uit te 
dragen / ter discussie voor te leggen. 

Regie ook gewenst op:  

• decentrale thema’s zoals parkeerbeleid, milieuzones, ja/
nee stickers, wegen die afgesloten zijn etc). Consistent lokaal beleid gevraagd 
voor interlokaal opererend bedrijfsleven.  

• Inter-departementaal ten aanzien van ondernemingsklimaat en belastingklimaat  
• Breng de gevolgen van wetgeving (interdepartementaal) in kaart voor zowel groot als 

klein bedrijf, bijvoorbeeld WAB.
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VerenigingsMakelaar bemiddelt, onderzoekt en 
adviseert bij verenigings- en 
samenwerkingsvraagstukken. 

Opgericht door Mark Streuer, sinds 2012 zelfstandig 
actief als adviseur, interim manager van 
brancheorganisaties en bestuurder van verschillende 
stichtingen en fondsen.  

Ervaren op vlak van ondernemerschap, arbeidszaken / 
paritaire omgeving, beleidsvorming, verenig(ing)en, 
brancheorganisaties en publiek-private samenwerking.

Deze quick scan is in najaar 2019 
uitgevoerd in opdracht van het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat door 
onderzoeks- en adviesbureau de 
VerenigingsMakelaar.  

Aan de hand van interviews met 
brancheorganisaties is de situatie in 13 
branches en op 7 relevante thema’s in 
kaart gebracht.  

Op basis daarvan heeft de 
VerenigingsMakelaar aanbevelingen aan 
EZK gedaan voor nadere beleidssturing. In 
een klankbordgroep van MKB-Nederland, 
de Kamer van Koophandel en het 
ministerie is de quick scan besproken. 

De geïnterviewde brancheorganisaties 
hebben ingestemd met publicatie van de 
weergegeven informatie over hun branche.
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