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Omschrijving
Om ondernemers te ondersteunen kiezen de Kamers zoveel mogelijk voor
een proactieve benadering. Met gerichte onderzoeken om doordacht beleid
voor de toekomst te helpen formuleren en met initiatieven om samenwerking
te stimuleren, bijvoorbeeld op voor ondernemers belangrijke thema’s als
Bereikbaarheid, Ruimtelijke economie of Toerisme. Bij maatschappelijk
actuele thema’s als Veilig Ondernemen, Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen en Onderwijs & Ondernemerschap wordt nadrukkelijk gezocht
naar samenwerking met private en publieke organisaties met specifieke
kennis of diensten.
Om ondernemers en ondernemersverenigingen op lokaal en regionaal niveau
invloed te kunnen laten uitoefenen op de KvK-activiteiten, wordt per regio
jaarlijks een aantal gerichte speerpunten geformuleerd ter ondersteuning van
de regionale economie. Door op te treden als verbindende factor tussen
overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen leveren de Kamers ook in
2009 een onmisbare bijdrage aan succesvol en vernieuwend ondernemerschap in Nederland. De voorbeelden van projecten en activiteiten in deze
brochure zijn zeer divers van aard, maar hebben één belangrijke
overeenkomst: ze laten zien dat de Kamers van Koophandel er steeds in
slagen ondernemers verder te laten komen met ondernemen.
Toepassing
Dit praktijkvoorbeeld kan gebruikt worden om te leren van ervaringen elders.
Meer informatie en documentrechten
Dit document kunt u vrij gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Kamer van Koophandel Brabant:
Anke Meuffels:
T (040) 232 32 69
E ameuffels@brabant.kvk.nl
Irma Verhoeven:
T (040) 232 32 50
E iverhoeven@brabant.kvk.nl
Eigenaar document:

KvK
2009

Hoewel bij het opstellen van dit document de uiterste zorgvuldigheid betracht is, kunnen aan de
inhoud ervan geen rechten ontleend worden. Kamer van Koophandel Brabant is daarom niet
aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, die door het toepassen van de informatie in dit
document zou kunnen ontstaan. Niets van dit document mag worden verveelvoudigd op welke wijze
dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kamer van Koophandel Brabant. Gebruik
van dit document voor commerciële activiteiten in welke vorm dan ook is uitdrukkelijk niet toegestaan.
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Verantwoording:
Tekst: Readers House Amsterdam
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Dit boek, ‘Verder met Ondernemen’ is een uitgave van Kamer van Koophandel Nederland.
Niets uit deze uitgave mag worden gedupliceerd, verveelvoudigd of gekopieerd,
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgave april 2009.
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Voorwoord

De Kamer van Koophandel:
de rechterhand van de ondernemer
Vrijheid. Voor veel mensen is het een belangrijke drijfveer
om een eigen bedrijf te starten. De vrijheid om je eigen
dromen te verwezenlijken en je zakelijke ambities
waar te maken. Maar er komen nogal wat zaken bij het
ondernemerschap kijken die dat gevoel van vrijheid kunnen
beperken. Als ondernemer krijg je bijvoorbeeld te maken met
wet- en regelgeving op allerlei terreinen, vergunningen die
moeten worden aangevraagd, financiële verplichtingen en
contracten, de noodzaak van een netwerk, te veel om op te
noemen.
Het is voor ondernemers onbegonnen werk om op al die terreinen
deskundig te zijn. Gelukkig zetten de Kamers van Koophandel
zich - al meer dan 200 jaar! - actief in om ondernemers te
informeren en te ondersteunen. Geen enkele organisatie beschikt
over zoveel kennis en informatie voor en over ondernemers. De
Kamers van koophandel bieden niet alleen onafhankelijke en
betrouwbare informatie via het Handelsregister, de website,
brochures en regionale Kamerkranten, zij geven ook advies op
maat en organiseren voorlichtingsbijeenkomsten, themadagen
en evenementen voor ondernemers uit uiteenlopende branches.
Daarnaast bieden de Kamers ondersteuning door hard mee
te werken aan projecten die een gunstig ondernemersklimaat
in de regio bevorderen, onder meer door de bereikbaarheid

van bedrijventerreinen te verbeteren of door te zorgen voor
vermindering van administratieve lasten. Ook nemen de Kamers
van Koophandel initiatieven om de regionale bedrijvigheid
impulsen te geven, door bijvoorbeeld branches bij elkaar te
brengen of toerisme en recreatie in de regio te stimuleren.
Alle KvK-activiteiten zijn erop gericht ondernemers een stap verder
te laten komen met ondernemen. De Kamers van Koophandel zijn
onafhankelijk, hebben geen winstoogmerk maar wel een ruime
ervaring en een schat aan kennis. Daarmee denken de Kamers
mee en vooruit en staan zij – letterlijk en figuurlijk – dichtbij de
ondernemer. Je hoeft, bij wijze van spreken, maar op de fiets te
stappen en je komt de Kamers van Koophandel tegen!
Alle medewerkers van de Kamers van Koophandel en
Kamer van Koophandel Nederland
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Inleiding

Verder met ondernemen
Als onafhankelijk dienstverlener hebben de Kamers van
Koophandel in de Nederlandse samenleving een unieke
positie. Met een veelvoud aan activiteiten zorgen wij er met
onze deskundige dienstverlening voor dat ondernemers
verder kunnen komen in hun ondernemersambitie. De
Kamers van Koophandel zijn er voor elke ondernemer en
hebben voor elke branche de juiste kennis in huis.
De Kamers van Koophandel geven informatie over ondernemen.
Een startende ondernemer kan bij ons terecht met alle vragen over
het opzetten van een bedrijf. Initiatieven als het Startersmagazine,
het online Ondernemingsplan en de jaarlijkse Startersdag hebben
hun nut voor nieuwe ondernemers inmiddels ruimschoots
bewezen. Maar ook voor bedrijven die exporteren en ondernemers
die bezig zijn met een bedrijfsovername, zijn de Kamers de
aangewezen partij voor informatie en ondersteuning.
Ook voorzien de Kamers van Koophandel op uiteenlopende
manieren ondernemend Nederland van betrouwbare informatie
met behulp van het Handelsregister. Het register biedt complete en
betrouwbare informatie en is voor elke ondernemer toegankelijk.
Wie is namens een beoogde contractpartij tekeningsbevoegd? Waar
zitten mijn concurrenten? Het zijn slechts enkele voorbeelden van
vragen waar elke ondernemer met behulp van het Handelsregister
een antwoord op kan vinden.
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Dichtbij de ondernemer
Daarnaast hebben de Kamers van Koophandel oog voor de
omgeving van de ondernemer. De Kamers werken dicht bij de
ondernemer in de regio, kennen hun problemen en kennen de
lokale omstandigheden. De Kamers beschikken daarmee over
de noodzakelijke kennis om knelpunten voor ondernemers
weg te nemen en om ondernemers verder te laten komen door
te wijzen op kansen en nieuwe mogelijkheden. Ook lokale en
regionale overheden benutten deze kennis van de Kamers door
in economische visies daarmee rekening te houden. Door zowel
het bedrijfsleven als lokale en regionale overheden voortdurend
te informeren over ontwikkelingen en het economisch perspectief
in de eigen regio, ontstaat een duidelijk beeld van de prioriteiten
ter plaatse en zijn beleidsmakers in staat om aan de hand van
adequate gegevens hun visie vorm te geven.
Om ondernemers te ondersteunen kiezen de Kamers zoveel
mogelijk voor een proactieve benadering. Met gerichte
onderzoeken om doordacht beleid voor de toekomst te
helpen formuleren en met initiatieven om samenwerking te
stimuleren, bijvoorbeeld op voor ondernemers belangrijke
thema’s als Bereikbaarheid, Ruimtelijke economie of Toerisme.
Bij maatschappelijk actuele thema’s als Veilig Ondernemen,
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Onderwijs &
Ondernemerschap wordt nadrukkelijk gezocht naar samenwerking
met private en publieke organisaties met specifieke kennis of
diensten.
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Minstens zo belangrijk voor de werkwijze is dat de Kamers
van Koophandel altijd dichtbij zijn. Vanuit 12 professionele
organisaties met in totaal vijftig kantoren vormen de Kamers van
Koophandel een efficiënt netwerk dat zich uitstrekt tot in alle
uithoeken van de regio.
Om ondernemers en ondernemersverenigingen op lokaal en
regionaal niveau invloed te kunnen laten uitoefenen op de
KvK-activiteiten, wordt per regio jaarlijks een aantal gerichte
speerpunten geformuleerd ter ondersteuning van de regionale
economie. Door op te treden als verbindende factor tussen
overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen leveren de Kamers
ook in 2009 een onmisbare bijdrage aan succesvol en vernieuwend
ondernemerschap in Nederland.
De voorbeelden van projecten en activiteiten in deze brochure zijn
zeer divers van aard, maar hebben één belangrijke overeenkomst:
ze laten zien dat de Kamers van Koophandel er steeds in slagen
ondernemers verder te laten komen met ondernemen.
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Kamer van Koophandel Brabant – Programma Parkmanagement

Duurzaam beheer voor bedrijventerreinen
Programma Parkmanagement
• Initiatief: Kamer van Koophandel Brabant.
•D
 oel: Verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerreinen en het
organiserend vermogen van ondernemersverenigingen. Verder wil
KvK Brabant zich ontwikkelen als centrum voor praktijkkennis.
• Opzet: Een programma waarin middelen als subsidies en
bijeenkomsten worden ingezet en waar toolkits zijn en worden
ontwikkeld voor nieuwe en bestaande bedrijventerreinen.
• Looptijd: 2008 – 2012.
• Resultaat: De eerste aftrapbijeenkomst op 20 oktober 2008 was zeer
succesvol, de eerste bijdragen zijn toegekend en diverse toolkits zijn
inmiddels ontwikkeld.
• Bijdrage kabinetsdoelstelling: Het kabinet streeft naar een zwaardere inzet
op gebied van parkmanagement om te voorkomen dat bedrijventerreinen
blijven verouderen en om duurzaam beheer en onderhoud door lokale
overheden en ondernemers te stimuleren.
• Navolging: De KvK Brabant werkt binnen het programma samen met
Provincie Noord-Brabant, BOM/BHB (Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen), MKB-Brabant, BZW en Kamer van
Koophandel Zuidwest-Nederland.
• Contactpersoon: Anke Mariën, Programmaleider Kamer van Koophandel
Brabant, (040) 2323269, amarien@brabant.kvk.nl
• Website: www.kvk.nl/pmbrabant

Door ondernemers en gemeenten de krachten te laten
bundelen, streeft de Kamer van Koophandel Brabant naar
betere kwaliteit van bedrijventerreinen. Programmaleider
Anke Mariën vertelt over het succesvolle programma
Parkmanagement.
Wat is parkmanagement precies?
“Parkmanagement is een middel om de kwaliteit van een
bedrijventerrein ook op langere termijn vast te houden. Belangrijk
daarbij is dat goed wordt gekeken naar de verschillende belangen
van de betrokkenen. Een groot bedrijf heeft op sommige vlakken
nu eenmaal andere wensen dan een wat kleiner bedrijf, terwijl de
gemeente ook weer een eigen agenda heeft. Doel is uiteindelijk om
een goede samenwerking tussen alle partijen op gang te brengen.”
Wat zijn daar de voordelen van?
“Voor ondernemers kan het een voordeel zijn om een aantal zaken
gezamenlijk in te kopen. Dan kun je denken aan beveiliging,
glasvezel of bepaalde goederen. Ook kan de samenwerking
met de gemeente in veel gevallen beter gestroomlijnd worden,
waardoor een ondernemersvereniging bijvoorbeeld tijdig invloed
kan uitoefenen op zaken als bewegwijzering, herstructurering,
geluidscontouren en ontsluiting van een bedrijventerrein.”

al gauw veel meer. In eerste instantie hebben we zo’n vierhonderd
adressen aangeschreven. De belangstelling was direct groot.”
Als onderdeel van parkmanagement heeft de KvK een
stimuleringsregeling in het leven geroepen. Waar dient deze voor?
“Jaarlijks willen we vijftien initiatieven gericht op versterking van
het organiserend vermogen ondersteunen met een bijdrage van
maximaal 10.000 euro. Die kan bijvoorbeeld worden aangewend
om voor een project een extern adviseur in te huren, of als
bijdrage in de communicatiekosten. Er is inmiddels al een aantal
veelbelovende projecten opgestart. Overigens bestaat onze inbreng
uit meer dan alleen een financiële bijdrage; we zorgen ook voor de
begeleiding van de projecten en geven waar nodig advies.”
Staan er in dit programma nog andere activiteiten op de rol?
“Jazeker, de bedoeling is om bijeenkomsten te gaan organiseren
voor verschillende ondernemersverenigingen in Brabant. Op
die manier kunnen mensen ideeën van elkaar opdoen en best
practices met elkaar vergelijken. Daarmee voorkomen we dat op
verschillende plekken telkens opnieuw het wiel wordt uitgevonden.
De opgebouwde kennis en ervaring gaan we onder meer via de
website en werkwijzers ontsluiten voor ondernemersverenigingen,
gemeenten en parkmanagementorganisaties.”

Wat vinden anderen van het Programma Parkmanagement?
“Parkmanagement moet leiden tot krachtige en aantrekkelijker
bedrijventerreinen.”
Ton Nelissen, voorzitter Kamer van Koophandel Brabant
“Zonder de stimuleringsbijdrage hadden we geen onderzoek kunnen doen.
Wij willen het geld gebruiken om het draagvlak voor parkmanagement te
versterken.”
Johan Bongers, bestuurslid Stichting Parkmanagement Ekkersrijt
“Dit zou navolging moeten krijgen in de rest van Nederland. Het is van groot
belang dat bedrijventerreinen goed worden gemanaged en dat overheden en
ondernemers in parkmanagement de handen ineen slaan. Dat gebeurt nog
lang niet overal.”
Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken
“Tijdens de aftrap van het Programma Parkmanagement merkte ik dat we
allemaal met dezelfde problemen worstelen.”
Francien van de Ven, Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel
“Het is goed dat de Kamer van Koophandel ondernemers op weg helpt, niet
alleen financieel, maar ook met raad en daad.”
Henk Imming, voorzitter Stichting Parkmanagement Veldhoven en
Veldhovens Ondernemerscontact

Hoeveel partijen zijn bij het project betrokken?
“Ons werkgebied telt in totaal 53 gemeenten. Een kleine gemeente
heeft een of twee bedrijventerreinen, grotere gemeenten hebben er
8 | verder met ondernemen
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Verbeteren van Exportketen Landbouwgoederen

Meedenken met agrarische sector
Exportketen Landbouwgoederen
• Initiatief: Kamer van Koophandel Nederland i.s.m. het Ministerie
van Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV), Ministerie van
Economische Zaken, Ministerie van Financiën, het Productschap
Zuivel (PZ) en de Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO).
• Doel: Verminderen van administratieve lasten en stimuleren van
export voor ondernemers in de agrarische sector.
• Opzet: Er is een gezamenlijk overleg (Koppelzone) opgericht, waar
vanuit voorstellen worden gedaan.
•R
 esultaat: Ondertekening van een eerste intentieverklaring om processen en
procedures voor exporterende landbouwondernemers te vergemakkelijken.
•B
 ijdrage kabinetsdoelstelling: Vermindering van regeldruk en
administratieve lasten.
•C
 ontactpersoon: Saleska Whyte, Productmanager Internationale Handel,
KvK Nederland, (070) 3143424, saleska.whyte@kvk.nl

Dankzij een intensieve samenwerking tussen de Kamers
van Koophandel en enkele brancheorganisaties hebben
ook bedrijven in de agrarische sector binnenkort profijt van
de administratieve lastenverlichting waar de Nederlandse
overheid zich sterk voor maakt.
De rol van de agrarische sector voor de Nederlandse economie
wordt nog wel eens onderschat. Onterecht, want alleen de
landbouwsector is samen met verwerkende en toeleverende
bedrijven al goed voor 20 procent van de nationale export.
Nederland is de tweede grootste exporteur van landbouwgoederen
van de wereld. Het traditioneel grote marktaandeel dat Nederland
binnen de EU met agrarische producten heeft, staat echter onder
druk. Daarom is het van groot belang om agrarische ondernemers
zoveel mogelijk in hun activiteiten te steunen, onder meer door
de regeldruk en administratieve lasten voor deze sector sterk te
verminderen.

genoemd – verschillende voorstellen gedaan om de Exportketen
Landbouwgoederen op een aantal cruciale punten te verbeteren.
Foto: André Veenstra

Aanvraag vergemakkelijkt
In het verlengde van dit traject onderzoeken het Ministerie van
LNV en Kamer van Koophandel Nederland (namens de kamers)
bijvoorbeeld gezamenlijk de mogelijkheid om het aanvragen van
exportdocumenten te vergemakkelijken. In de huidige situatie
dienen agrarische ondernemers bij het Ministerie van LNV een
aanvraag voor een exportcertificaat in en verstrekt de Kamer van
Koophandel het zogenoemde Certificaat van Oorsprong. In de
toekomst kunnen beide aanvragen gelijktijdig geschieden via
het portaal van Antwoord voor Bedrijven, om de documenten
vervolgens op een centrale locatie – zoals het Centraal Orgaan
voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) – te printen.
Hetzelfde portaal biedt inmiddels reeds de mogelijkheid om
separaat een landbouwcertificaat (LNV) en/of een Certificaat van
Oorsprong (KvK) aan te vragen.

Koppelzone
Met de ondertekening van een intentieverklaring gaven betrokken
partijen als het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(LNV), Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Financiën,
de Kamer van Koophandel Nederland (KvK NL), het Productschap
Zuivel (PZ) en de Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO)
eind 2007 al aan samen te willen werken aan het versoepelen
van processen en procedures voor exporterende agrarische
bedrijven. Sindsdien werden in gezamenlijk overleg – Koppelzone
10 | verder met ondernemen
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Eenvoud staat voorop

Handelsregister als onderdeel van het stelsel
van basisregistraties
Implementatie nieuw Handelsregister
• Initiatief: Ministerie van Economische Zaken en Kamer van
Koophandel Nederland.
•D
 oel: Implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving en de
nieuwe ICT inzake het Handelsregister in de werkprocessen bij de
Kamers van Koophandel.
• Opzet: De implementatie vindt in twee stappen plaats. Per 1 juli 2008
zijn de werkprocessen en bestaande ICT-systemen aangepast op basis
van de nieuwe wetgeving. Najaar 2009 worden geheel nieuwe ICTsystemen in gebruik genomen.
• Looptijd: 2008 – 2009.
• Resultaat: De werkzaamheden zijn vlekkeloos voortgezet.
• Bijdrage kabinetsdoelstelling: Administratieve lastenverlichting.
• Navolging: Landelijke uitvoering door Bureau Handelsregister in nauwe
samenspraak met de Commissie Handelsregister en de ICT-afdeling,
regionale uitvoering door lokale implementatiemanagers Handelsregister
met al hun medewerkers.
• Contactpersoon: Brenda Heij, Bureau Handelsregister, KvK Nederland,
(0348) 426456, brenda.heij@kvk.nl

De Kamer van Koophandel legt belangrijke gegevens
over ondernemingen en rechtspersonen vast in het
Handelsregister. Het register wordt momenteel ingrijpend
vernieuwd. Bedrijven en overheden profiteren van de nieuwe
opzet. Het idee achter de basisregistraties is dat burgers en
bedrijven hun basisgegevens nog maar één keer en op één
punt aan de overheid hoeven te verstrekken.
In het Handelsregister staan meer dan 1,8 miljoen bedrijven,
verenigingen en stichtingen geregistreerd. Doordat de gegevens
in het Handelsregister openbaar zijn, kunnen ondernemers
rechtszekerheid krijgen bij het aangaan van overeenkomsten
met leveranciers en afnemers. Een ondernemer kan bijvoorbeeld
uitzoeken of degene die een contract ondertekent wel
tekeningsbevoegd is. Ieder jaar worden gegevens zoals uittreksels,
jaarrekeningen en concernrelaties – voornamelijk via het online
Handelsregister – miljoenen keren opgevraagd. Ook voor de
overheid is het Handelsregister een belangrijke informatiebron.
De gegevens die de Kamers vastleggen in het Handelsregister zijn
betrouwbaar, compleet, kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk
voor iedereen.
Stelsel van basisregistraties
De Nederlandse overheid werkt momenteel aan een stelsel van
basisregistraties. In deze registraties worden de basisgegevens
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van een aantal elementaire eenheden opgeslagen, zoals
personen, gebouwen en bedrijven. Over enkele jaren zijn alle
overheidsinstanties verplicht gebruik te maken van de gegevens in
deze basisregistraties.
De Kamer van Koophandel vernieuwt daartoe het Handelsregister.
Dit wordt dé basisregistratie voor ondernemingen en
rechtspersonen. Met 15 procent meer ingeschrevenen is het
tevens uitgebreider; ook landbouwers, vrije beroepen en
overheidsorganisaties worden immers voortaan geregistreerd.
Daarmee wordt het Handelsregister compleet en omvat het alle
economisch relevante entiteiten in Nederland. Het Handelsregister
maakt straks integraal deel uit van het stelsel van basisregistraties.
Hierdoor draagt het bij aan een betere dienstverlening aan
ondernemers en aan een efficiëntere overheid.
Verplichte uitwisseling van gegevens
Bedrijven en overheden profiteren in menig opzicht van het
nieuwe Handelsregister. Zo hoeven bedrijven en burgers hun
basisgegevens nog maar één keer en op één punt aan de overheid
te verstrekken. Per basisregistratie worden de eigen basisgegevens
naast elkaar gelegd, vergeleken en vastgelegd, bijvoorbeeld
bij het GBA voor personen, bij het RDW voor voertuigen en bij
het Kadaster voor gebouwen. De basisgegevens van bedrijven
worden geregistreerd bij het Handelsregister. Overheden moeten
deze gegevens met elkaar uitwisselen en zijn verplicht deze te
gebruiken in hun eigen processen. Zij mogen ondernemers dan
ook niet meer lastigvallen met vragen naar diezelfde gegevens.
Daarmee draagt het nieuwe Handelsregister bij aan een
verlaging van administratieve lasten bij ondernemers én aan een

efficiëntere overheid. Bovendien draagt het bij aan effectievere
fraudebestrijding, wetshandhaving en kostenbesparing, te meer
daar overheden ook verplicht worden om elkaar op de hoogte
te stellen wanneer zij in de praktijk toch tegen andere gegevens
aanlopen dan de officieel geregistreerde. De bronhouder moet dan
vervolgens actie ondernemen om een en ander op te lossen.
Omdat overheden sneller en systematischer gegevens met elkaar
uitwisselen en er ook hogere kwaliteitseisen worden gesteld,
neemt de betrouwbaarheid van het register verder toe. Daarnaast
zorgt het nieuwe Handelsregister voor een betere dienstverlening,
bijvoorbeeld door de gemeenschappelijke inschrijving bij de Kamer
van Koophandel en de Belastingdienst. Een startende ondernemer
hoeft zich nog maar één keer aan te melden om een KvK-nummer
en een btw-nummer te ontvangen.
‘Bij de totstandkoming van het nieuwe Handelsregister als onderdeel van
het stelsel van basisregistraties in Nederland trekken EZ en KvK gezamenlijk
op. Het vergt van alle Kamers van Koophandel en Kamer van Koophandel NL
veel inzet om ervoor te zorgen dat begin 2010 een nieuw en efficiënt werkend
register staat. Het register zal voor ondernemers administratieve lasten
verlagen en voor de overheid een solide partner bij de facilitering van de
processen in de publieke dienstverlening zijn.’
Annemiek Hautvast, projectleider nieuw Handelsregister
bij het Ministerie van Economische Zaken
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Kamer van Koophandel Noord-Nederland: Digitale ontwikkeling Drentse ondernemers (DoDo)

“We hebben een brug geslagen tussen ICTbedrijven en kleine ondernemers”
Digitale ontwikkeling Drentse ondernemers (DoDo)
• Initiatief: Kamer van Koophandel Noord-Nederland i.s.m. de
provincie Drenthe, Syntens, NOM, MKB-Noord en VNO-NCW Noord.
•D
 oel: De bevordering van innovatie door ondernemers met behulp
van ICT.
•O
 pzet: Platform.
• Looptijd: 2004-2008.
• Resultaat: In de afgelopen 5 jaar zijn er 27 DoDo-bijeenkomsten
georganiseerd, die door zo’n 2.500 ondernemers zijn bezocht. Er sloten zich
100 ICT-partners bij het project aan. Ondernemers dienden ruim zestig
projectvoorstellen in, waarvan er 38 een DoDo Award (€5.000 + gratis
adviesuren) ontvingen voor het uitvoeren van innovatieve ICT-plannen.
Het project realiseerde ruim € 330.000 aan MKB-investeringen, € 123.000
aan ICT-investeringen, € 158.000 aan investeringen vanuit DoDo.
•B
 ijdrage kabinetsdoelstelling: Het versterken van het innovatieve vermogen
van de Nederlandse economie.
•N
 avolging: Betrokken partijen werken op dit moment aan een vervolg op het
DoDo-project, waarbij het project ook in de provincies Friesland en Groningen
wordt opgepakt. Ook andere provincies zijn inmiddels geïnteresseerd.
•C
 ontactpersonen: Eva Wagterveld, (088) 5851076, eva.wagterveld@kvk.nl,
en Karel Groen, (088) 5851151, karel.groen@kvk.nl
• Website: www.dododrenthe.nl

De afgelopen vijf jaar heeft het DoDo-project ervoor gezorgd
dat Drentse ondernemers meer zijn gaan innoveren met
behulp van ICT. Karel Groen, initiatiefnemer en Coördinator
Projectontwikkeling van de Kamer van Koophandel NoordNederland, legt uit waarom het relatief eenvoudige project
zo succesvol is.
Wat was in 2004 de aanleiding om DoDo op te zetten?
“In die periode werd in Drenthe de digitale infrastructuur uitgerold.
Uit gesprekken met diverse ondernemersorganisaties bleek
dat zeker 90 procent van de kleinere bedrijven daar nog niet op
professionele wijze gebruik van maakte. We zijn toen aan de slag
gegaan om ICT-dienstverleners te koppelen aan ondernemers.
Door middel van een roadshow hebben zij bijvoorbeeld laten zien
wat je als ondernemer allemaal kunt met ICT-toepassingen, van
webpresentatie tot procesorganisatie. En we hebben ondernemers
die er wel al mee werkten over hun ervaringen laten vertellen.
De themabijeenkomsten werden door ondernemers ongelofelijk
goed bezocht. Bovendien hebben we veel DoDo Awards uitgereikt,
geldprijzen voor innovatieve projectvoorstellen.”
Waarom bestempelt de Kamer van Koophandel Noord-Nederland
dit project als succesvol?
“We hebben met dit project een thema op de gezamenlijke agenda
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kunnen zetten dat door verschillende partijen als zeer nuttig is
ervaren. Aan de ene kant de ICT-dienstverleners, die graag wilden
laten zien wat ze allemaal in huis hebben en aan de andere
kant kleine ondernemers die konden kennismaken met ICTtoepassingen waar ze met hun bedrijf van kunnen profiteren. Veel
ondernemers waren een beetje wantrouwend jegens ICT-bedrijven,
maar door onze bijeenkomsten hebben we een brug kunnen slaan
tussen de partijen. We hebben ervoor gezorgd dat kleine bedrijven,
die niet direct iets met ICT hadden, toch zijn gaan innoveren met
behulp van ICT.”
Welke factoren hebben in uw ogen een doorslaggevende rol
gespeeld in het succes van DoDo?
“Allereerst het relatief eenvoudige, laagdrempelige karakter van het
project. We hebben niet veel meer gedaan dan partijen bij elkaar
gebracht op goed georganiseerde bijeenkomsten met interessante
sprekers en de kans op een DoDo Award. Als tweede de keuze voor
relevante onderwerpen, met als rode draad ‘innoveren met behulp
van ICT’. En als derde het brede draagvlak. De betrokken partijen
raakten enthousiast en dat zorgde voor een domino-effect.”
Heeft het project de Drentse ondernemers in de praktijk wat
opgeleverd?
“Een flink aantal bedrijven heeft zijn bedrijfsvoering en zijn
marktpresentatie kunnen verbeteren met behulp van ICT. Dit heeft
ook aantoonbaar geleid tot een omzetgroei.”

die nu TE KOOP-borden met een code gebruikt. Potentiële klanten
kunnen die code op hun gsm intoetsen en krijgen dan meteen alle
informatie over het pand. De techniek bestond al een tijdje, maar
dankzij DoDo is de makelaar er nu mee in aanraking gekomen en
heeft hier profijt van.”

Een aantal testimonials

uit de krant
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Kunt u daar een praktijkvoorbeeld van geven?
“Een hovenier dacht al een tijdje na over een website voor zijn
bedrijf. Maar hij had het veel te druk en hij twijfelde aan het
nut ervan. Op een DoDo-bijeenkomst ontmoette hij vier andere
hoveniers die met precies hetzelfde plan rondliepen. Gezamenlijk
hebben ze met hulp van ICT-bedrijven een schitterende
internettoepassing gebouwd. Een ander voorbeeld is een makelaar
verder met ondernemen
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Pasklaar ondernemingsplan in vijf stappen

Wie ben ik, wat ga ik doen?
Online Ondernemingsplan
• Initiatief: Productteam Start van de Kamer van Koophandel
Nederland i.s.m. ondernemers en adviseurs uit het veld.
•D
 oel: Het online ondernemingsplan moderniseren en
ondernemers een veel gebruiksvriendelijker en laagdrempeliger
programma bieden.
• Looptijd: November 2008 (lancering) - heden.
•R
 esultaat: In de maanden november en december 2008 werd het
nieuwe online ondernemingsplan 622.000 keer bekeken en zijn bijna
500.000 mensen met het plan aan de slag gegaan. Het aantal vragen
en klachten bij de klantenservice is geminimaliseerd.
•C
 ontactpersoon: Roel van der Beek, Productmanager Start, KvK Nederland,
(070) 3143451, roel.vander.beek@kvk.nl
• Website: www.kvk.nl/ondernemingsplan

Eind vorig jaar lanceerde de Kamer van Koophandel een
uiterst handig en toegankelijk hulpmiddel voor startende
ondernemers: het online ondernemingsplan. Eenieder
die een eigen bedrijf wil beginnen, maar niet weet of zijn
idee financieel haalbaar is of waar te beginnen, kan via de
website van de Kamer van Koophandel in vijf overzichtelijke
stappen zijn eigen ondernemingsplan opstellen. Ook
ondernemers die al eerder voor zichzelf waren begonnen,
maar een ondernemingsplan nodig hebben om bijvoorbeeld
een financieringsaanvraag mee te onderbouwen, zijn gebaat
bij de online tool.
Het programma bestaat uit vijf onderdelen. Wie bent u, wat gaat
u doen, hoe gaat u uw product of dienst verkopen, wat gaat
het kosten en wat levert het uiteindelijk op? Door verschillende
(open en gesloten) vragen te beantwoorden die hierop
betrekking hebben, creëert de ondernemer (in spé) een pasklaar
ondernemingsplan. Bovendien helpt het de ondernemer de zaken
voor zichzelf op een rijtje te zetten en krijgt hij of zij een idee
waar je allemaal rekening mee moet houden bij de start van een
eigen bedrijf. Is er bijvoorbeeld een hinderwetvergunning vereist?
Zijn er in de regio goede arbeidskrachten voorhanden? Hoe
bereik je je klanten? Hoe kun je de samenwerking met eventuele
partners invullen? Ook krijgt de gebruiker allerlei tips aangereikt,
kan de ondernemer met behulp van verschillende testen een
sterkte-zwakteanalyse, ondernemerskwaliteiten, motivatie en
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doelstellingen in kaart brengen en kan de ondernemer in veel
gevallen met behulp van internetlinks meer informatie over een
bepaald onderwerp lezen.
Ondernemingsplan sterk verbeterd
De Kamer van Koophandel bood al langer een geautomatiseerd
ondernemingsplan op de website aan, maar deze was volgens
de gebruikers voor verbetering vatbaar. Om die reden is er vorig
jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw, sterk
gemoderniseerd programma. Door ondernemers en adviseurs
hierbij te betrekken en mee te laten denken, is een veel
laagdrempeliger en gebruiksvriendelijker ondernemingsplan
ontwikkeld, dat veel meer is toegespitst op de wensen van de
gebruiker. Bovendien kan de ondernemer zelf bepalen welke
onderdelen van het ondernemingsplan worden ingevuld en in
welke volgorde. Het ondernemingsplan is op elke computer en
werkplek uit te voeren en kan elk moment worden aangevuld of
aangepast. Indien gewenst, kan de ondernemer het eindresultaat
nog verder vormgeven.
Sinds de lancering van het nieuwe ondernemingplan wordt er
dankbaar gebruik van gemaakt: de eerste twee maanden werd
het maar liefst 622.000 keer bekeken en zijn bijna 500.000
mensen met het plan aan de slag gegaan. Het aantal vragen en
meldingen bij de klantenservice is verwaarloosbaar. In 2009 zal het
ondernemingsplan nog verder worden doorontwikkeld op basis van
ervaringen en suggesties van de gebruikers.

verder met ondernemen
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Gemeenschappelijke Inschrijving verhoogt efficiency

Samenwerking Kamer van Koophandel en
Belastingdienst voor startende ondernemers
Gemeenschappelijke Inschrijving
• Initiatief: Kamers van Koophandel en de Belastingdienst.
• Doel: Starters krijgen bij inschrijving in het Handelsregister bij de
Kamer van Koophandel direct hun btw-nummer en hoeven
daarvoor niet meer apart naar de Belastingdienst.
• Opzet: Een starter hoeft alleen nog maar naar de Kamer van
Koophandel voor inschrijving in het Handelsregister en aanmelding
bij de Belastingdienst.
• Looptijd: Met ingang van 2008.
•R
 esultaat: Per 31 maart 2008 is het initiatief, na een proefperiode,
ingevoerd voor startende ondernemers, vof’s en cv’s. Over invoering voor
andere rechtsvormen (bv’s, nv’s, etcetera) wordt later besloten.
•B
 ijdrage kabinetsdoelstelling: Minder administratieve lasten voor
ondernemers en efficiëntere overheidsorganisaties.
•C
 ontactpersoon: Bram Stoutjesdijk, Bureau Handelsregister, KvK Nederland,
(070) 3143401, bram.stoutjesdijk@kvk.nl
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Sinds enige tijd kunnen ondernemers die een eenmanszaak,
vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap of maatschap starten ook voor de aanvraag van hun
btw-nummer bij de Kamer van Koophandel terecht. Daar
kunnen zij hun inschrijving in het Handelsregister, maar ook
hun aanmelding bij de Belastingdienst regelen. Zo kan een
starter deze formaliteiten in één keer afhandelen.
De Gemeenschappelijke Inschrijving is een samenwerkingsproject
van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Hiermee
dragen zij bij aan een belangrijke doelstelling van de overheid:
minder administratieve lasten voor ondernemers en efficiëntere
overheidsorganisaties.
Een startende ondernemer meldt zich tegenwoordig alleen
nog maar bij de Kamer van Koophandel. Deze registreert in
één keer de gegevens voor zowel de Kamer van Koophandel
als voor de Belastingdienst. De ondernemer ontvangt voor zijn
nieuwe eenmanszaak direct zijn KvK-nummer en, namens de
Belastingdienst, zijn btw-identificatienummer. Aan vof’s, cv’s en
maatschappen stuurt de Belastingdienst binnen ongeveer een
week het btw-identificatienummer toe. Voor ondernemers is er dus
veel ten goede veranderd. Zo hoeven zij hiervoor niet langer apart
naar de Belastingdienst te gaan.
verder met ondernemen
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Kamer van Koophandel Amsterdam: Ontspits de regio

Automobilisten verleiden de spits te mijden
Taskforce Ontspits de regio
• Initiatief: Kamer van Koophandel Amsterdam i.s.m. de overheden
van de Metropoolregio Amsterdam, MKB regio Noord-Holland,
VNO-NCW regio Amsterdam, ORAM, FNV, CNV en MHP.
• Doel: Reductie van tenminste 5 procent van het aantal autokilometers
voor woonwerkverkeer in de Metropoolregio Amsterdam.
• Opzet: De Kamer van Koophandel Amsterdam regisseerde de
totstandkoming van het maatregelenpakket en het convenant tussen
werkgevers- en werknemersorganisaties en overheden in de
Metropoolregio Amsterdam.
• Beoogd resultaat: Een betere bereikbaarheid van de regio en bedrijven- en
kantoorlocaties en daarmee een versterking van het (internationale)
vestigingsklimaat van de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijven kunnen kosten
besparen en een beter mobiliteitspakket aan hun medewerkers aanbieden.
• Looptijd: 2008-2011.
• Bijdrage kabinetsdoelstelling: Reduceren files en vergroten van de
bereikbaarheid in Nederland. Het project wordt uitgevoerd in het verlengde
van de ambitie van de landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement.
• Navolging: Andere Kamers van Koophandel in Nederland hebben mede in het
kader van de Taskforce Mobiliteitsmanagement het voorbeeld van de
Amsterdamse Kamer van Koophandel gevolgd met inachtneming van de eigen
regionale specifieke situatie.
• Contactpersoon: Geert Pieter Wagenmakers, Senior adviseur, KvK Amsterdam,
(020) 531 4645, gwagenmakers@amsterdam.kvk.nl
• Website: www.ontspitsderegio.nl
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Bedrijfsleven, regionale overheden en de Kamer van
Koophandel Amsterdam werken samen aan het bereikbaar
houden van de regio door alternatieven aan te bieden voor
de automobiliteit.

De Metropoolregio Amsterdam heeft te maken met een ernstig
verkeersinfarct. Dit is slecht voor de bereikbaarheid, leefbaarheid
en economie. Nieuwe infrastructuur laat te lang op zich wachten.
Om bedrijven toch bereikbaar te houden voor klanten en goederen
is één van de oplossingen dat werknemers vaker de auto laten
staan. Werkgevers, werknemers en overheden in de Metropoolregio
Amsterdam werken daarom samen aan slimme oplossingen. Met
de ondertekening van het convenant met een pakket aan slimme
mobiliteitsmanagementoplossingen is in september 2008 daarvoor
het startschot gegeven.
Overeenkomst
Het convenant omvat een breed pakket aan mobiliteitsmaatregelen
en vormt tevens de aftrap van de campagne Ontspits de Regio
– Winst tussen Werken en Wonen. Het ambitieuze doel van
het samenwerkingsverband is een reductie van tenminste 5
procent van het aantal autokilometers in de spits. Met passende
aanbiedingen worden bedrijven en werknemers benaderd en
verleid om de auto zo veel mogelijk te laten staan. Bijvoorbeeld
door telewerken, teleconferentie, autodelen en het verbeteren van
de toegankelijkheid van openbaar vervoer door forenzen openbaar
vervoerpassen aan te bieden.

Concrete mobiliteitsoplossingen
In 2009 gaat op vrijwillige basis een proef met betaald
rijden van start. Ruim 100.000 mensen die werkzaam zijn op
kantoor- en bedrijventerreinen krijgen de keuze uit autodelen,
shuttlebussen en ‘vanpoolen’ (ofwel carpoolen met collega’s in 6-8
persoonsbusjes) in combinatie met een proef betaald rijden en OVpassen. In Almere is onlangs een zogenoemd Smart Work Center
ingericht, een initiatief van de gemeenten Amsterdam en Almere en
het bedrijfsleven. Het centrum biedt werkplekken en voorzieningen
als vergaderzalen en kinderopvang. MKB heeft daarnaast een
programma ontwikkeld om kleinere bedrijven te ondersteunen
met digitale mobiliteit. Ook het Servicecenter Ontspits de Regio
is inmiddels geopend. Hier kunnen bedrijven terecht met vragen
over mobiliteitsmanagement. Het Servicecenter geeft informatie
én gaat met inzet van een bereikbaarheidsmakelaar direct met de
bedrijven aan de slag.
Samen snel in beweging, 11 quick wins
De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft in 2007 reeds het
initiatief genomen met ‘Samen snel in Beweging, 11 quick wins
met mobiliteitsoplossingen’ om te komen tot alternatieven voor
automobiliteit. Op basis van deze 11 quick wins zijn de KvK
Amsterdam, koepelorganisaties van ondernemers en werknemers
en de regionale overheden, aan de slag gegaan. Dit initiatief
sloot aan bij het landelijk Taskforce Mobiliteitsmanagement
en heeft geleid tot het regionale convenant. De Kamer voerde
de regie en nam de uitvoering ter hand van het opstellen van
het maatregelenpakket en het convenant. In samenspraak met
de betrokken ondernemers- en werknemersorganisaties zijn
voorstellen ontwikkeld voor de uitvoering van de activiteiten in de
komende jaren.

Koophandel Amsterdam heeft een stap terug gedaan. De
ondernemersverenigingen werken met hulp van professionele
ondersteuning vanuit het opgezette projectbureau en de
bereikbaarheidsmakelaars aan de uitvoering van de maatregelen.
KvK Amsterdam financiert samen met de regionale overheden het
projectbureau en de bereikbaarheidsmakelaars.
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Laatste stand van zaken
De initiatief- en opzetfase is afgerond. De Kamer van

 2EGIOJOU RNAAL
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MVO, dat doe je zó!

Vernieuwend ondernemerschap stimuleren
Project: MVO, dat doe je zó!
• Initiatief: Kamers van Koophandel i.s.m. MVO Nederland,
Rabobank, Urgenda, Energiecentrum, Beco, Reed Business
Media, Senter Novem, CBW-Mitex en EIM.
• Doel: Succesvol en vernieuwend ondernemerschap stimuleren
door (kleinere) bedrijven te helpen duurzamer te ondernemen.
• Opzet: Ondernemers en adviespartijen die veel ervaring en/of kennis
hebben op het gebied van MVO oproepen om kosteloos andere
bedrijven te helpen duurzamer te ondernemen.
De Kamer van Koophandel stimuleert bedrijven om zich aan te sluiten bij het
initiatief en zet haar (communicatie)kanalen in (waaronder www.kvk.nl en de
Kamerkrant) om het project onder de aandacht te brengen.
• L ooptijd: In september 2009 worden de initiatieven uit de periode maart
(kick-off) tot 1 juli gepresenteerd.
•C
 ontactpersoon: Karin Hoogeveen, Productmanager MVO, KvK Nederland,
(070) 3143404, karin.hoogeveen@kvk.nl
• Website: www.kvk.nl/mvodatdoejezo
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een
onderwerp dat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda
staat. Niet alleen worden zij zich steeds bewuster van de
effecten van hun bedrijfsactiviteiten op de maatschappij, ook
dringt het bij steeds meer ondernemers door dat MVO niet
per definitie geld hoeft te kosten.
Sterker nog, in veel gevallen betekent het een besparing op de
kosten (denk aan energiebesparing en relevante premies en
subsidies). Bovendien levert het ook op andere terreinen voordelen
op. Zo doet een toenemend aantal klanten, opdrachtgevers en
investeerders bij voorkeur zaken met MVO-bedrijven, voelen
medewerkers van deze bedrijven zich vaak meer betrokken en zijn
zij daardoor minder vaak ziek.
De Kamer van Koophandel ziet het als haar missie om succesvol
en vernieuwend ondernemerschap in het algemeen, en MVO in
het bijzonder te stimuleren. Daarvoor worden allerlei middelen
ingezet. Eén daarvan is het project MVO, dat doe je zó! Veel
MKB ondernemers geven aan dat zij MVO belangrijk vinden,
maar tegelijkertijd is de drempel om daadwerkelijk met MVO te
starten vaak te hoog. Dit project is erop gericht deze drempel te
verlagen. Verschillende organisaties uit de non-profitsector en het
bedrijfsleven die het belang van MVO onderstrepen zijn partner in
het initiatief.

Ondernemers profiteren van elkaar
Uitgangspunt van het project is om ondernemers elkaar te laten
helpen. Bedrijven die al een voorsprong hebben op MVO-gebied,
worden door de partners benaderd met de vraag om andere
ondernemers kosteloos te helpen duurzamer te ondernemen.
Dit biedt voordelen voor beide partijen. Ervaren MVO-bedrijven
en MVO-adviespartijen kunnen zich hiermee profileren in de
markt, hun netwerk vergroten en hun koppositie consolideren.
Tevens kunnen ze door hun deelname invulling geven aan hun
maatschappelijke betrokkenheid. De ‘ontvanger’ profiteert op
zijn beurt van de gratis geboden kennis en ervaring. De Kamers
van Koophandel faciliteren het initiatief door degenen die hun
kennis en ervaring op gebied van MVO willen inzetten om andere
ondernemers te helpen hiermee te starten, te enthousiasmeren
voor deelname aan het project en hen concrete handvatten te
bieden. Hiervoor worden de beschikbare communicatiekanalen
ingezet.
Kortom: een uniek concept, dat op een eenvoudige maar
doeltreffende manier ondernemers bij elkaar brengt en een
concrete bijdrage levert aan een duurzamer bedrijfsleven.

‘De Kamer van Koophandel staat dichtbij ondernemers en heeft veel ervaring
met de praktische voorlichting van bedrijven. MVO Nederland beschikt over
heel veel praktijkinformatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Door onze samenwerking kunnen we vele duizenden
ondernemers concreet op weg helpen om van MVO een winstgevende
businesscase te maken. Het project MVO, dat doe je zó! is een goed
voorbeeld van deze samenwerking’.
Willem Lageweg, directeur MVO Nederland
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Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland: Innovatie-actiePlan West-Brabant 2008-2011

Versterking van het innovatievermogen in
West-Brabant
Innovatie-actiePlan West-Brabant
• Initiatief: Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland i.s.m.
Avans, Gemeente Breda, NHTV, Rabobank, REWIN, SES WestBrabant en Syntens.
• Doel: Met behulp van innovatie de concurrentiekracht van het
kansrijke MKB versterken.
• Looptijd: 2008-2011.
• Opzet: Continuering van het Innovatie-actiePlan 2004-2007.
•R
 esultaat: De inspanningen in 2004-2007 hebben onder andere geleid
tot innovaties bij honderden MKB’ers. De ondernemers zijn met individueel
advies, subsidie, financiering en kenniskringen ondersteund om meer en
beter te innoveren.
•B
 ijdrage kabinetsdoelstelling: Versterking innovatief vermogen.
•N
 avolging: Het project 2004-2007 heeft gedeeltelijk navolging gekregen bij
de kamers Brabant en Limburg.
•C
 ontactpersoon: Huub Dormans, Beleidsadviseur, KvK Zuidwest-Nederland,
(076) 5646936, huub.dormans@kvk.nl
• Website: www.innovatiewestbrabant.nl
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Het Innovatie-actiePlan van 2004-2007 heeft in het WestBrabantse geleid tot innovaties bij honderden ondernemers.
Het regionale samenwerkingsverband krijgt dan ook een
vervolg met het Innovatie-actiePlan 2008-2011.
De regio West-Brabant wenst haar concurrentiepositie blijvend te
versterken. Om dit te realiseren is het stimuleren van innovatie
zeer belangrijk. De afgelopen vier jaar is er in West-Brabant
vanuit een regionaal partnerschap eendrachtig samengewerkt
aan innovatiebevordering. Vanuit dit partnerschap is de behoefte
ontstaan om de succesvolle samenwerking te continueren.
Gezamenlijk is daarom besloten een nieuw Innovatie-actiePlan (IP)
op te stellen.
Doel
Aan het IP 2008-2011 ligt de ambitie ten grondslag om WestBrabant de komende jaren op economisch vlak boven het
Nederlands gemiddelde te laten presteren. Het voornaamste doel
van het nieuwe IP is het versterken van de concurrentiekracht door
innovatiebevordering. De toegenomen innovatiekracht zal tot uiting
komen in onder meer een bovengemiddelde groei van het bruto
regionaal product en behoud of groei van de werkgelegenheid.
Voor 2008-2011 zijn de volgende inspanningsverplichtingen
geformuleerd:
•B
 ewustwording MKB: 500 ondernemers worden bewust gemaakt

van de kansen die innovatie hen biedt.
• Innovatieve starters: 400 kansrijke starters worden ondersteund.
• Innovatieadvies MKB: 250 ondernemers worden actief begeleid in
het innovatieproces.
• Kenniskringen: 200 ondernemers nemen deel aan kenniskringen.
• Clusters: 75 ondernemers werken samen in businessclusters.
• Themagerichte actieplannen: er worden voor twee thema’s zoals
maintenance, logistiek, zorg en creatieve industrie actieplannen
ontwikkeld en uitgevoerd.
Strategie
Om deze doelen te halen, is er een stevige en coherente strategie
ontwikkeld. Daarin staat de ondernemer centraal, wordt alleen
ingezet op de witte vlekken in het instrumentarium, wordt focus
aangebracht door ondersteuning van kansrijke netwerken
(netwerken van kansrijke ondernemers), kansrijke ondernemers
(koplopers, vroege volgers, middengroep, kansrijke starters) of
kansrijke crosssectorale thema’s (maintenance, logistiek, creatieve
industrie, human health, food en nutrition) en wordt een beperkt
aantal robuuste projecten opgestart en/of gesteund dat een
belangrijke, directe bijdrage levert aan de doelen.

structureel ondersteuning zullen krijgen.
De resultaten die in de periode 2004-2007 zijn behaald, laten
zien dat het IP werkt. Vier jaar intensieve samenwerking met de
stuurgroeppartners heeft onder meer geleid tot innovaties bij
honderden MKB’ers en starters. Tweederde van de ondernemers
zegt dat de ondersteuning tot effect leidt. Ruim de helft van
de ondernemers geeft aan dat deelname van doorslaggevend
belang is geweest voor het behalen van het resultaat of dat
deelname heeft geleid tot een versnelling van ontwikkelingen.
Van de ondersteunde ondernemers heeft 42% nieuwe producten
en diensten ontwikkeld of nog in ontwikkeling, 36% heeft
procesinnovaties doorgevoerd, 42% marktinnovaties en 25%
sociale innovaties. Bijna 40% van de bedrijven maakt melding
van een omzetstijging, 35% gaat uit van een stijging van het netto
bedrijfsresultaat en bij een kwart van de bedrijven hebben de
inspanningen (mede) geleid tot een personele groei.

Samenwerking
Het samenwerkingsverband voor het nieuwe IP bestaat in elk geval
uit de partijen die ook in de afgelopen vier jaar eendrachtig de
regionale innovatiebevordering gestalte hebben gegeven.
Voor de projectfinanciering staan gemeentelijke, provinciale en
KvK-middelen ter beschikking. Het programmamanagement wordt
gefinancierd door de provincie Brabant, het samenwerkingsverband van west-Brabantse gemeenten, de Rabobank, gemeente
Breda en de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland.
Alle kansrijke ondernemers die in aanmerking komen voor
ondersteuning zijn via onderzoek in kaart gebracht. Ze worden
bovendien continu gevolgd, zodat ze niet incidenteel maar
verder met ondernemen
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• Initiatief: Kamer van Koophandel Midden-Nederland.
•D
 oel: Over een langere periode zicht krijgen op ontwikkelingen en
verschuivingen in bedrijfshuisvesting.
• Opzet: Enquête onder 15.653 bedrijven, in navolging op eerdere
enquêtes in 1997/98, 2000, 2004 en 2005.
• Looptijd: mei 2007– augustus 2007.
•R
 esultaat: Een respons van ruim 50 procent, van ondernemers uit alle
vijftien gemeenten in de regio Rivierenland.
•B
 ijdrage kabinetsdoelstelling: Gegevens uit het onderzoek kunnen dienen
als onderbouwing bij doelstellingen op gebied van intensief ruimtegebruik
en herstructurering bedrijventerreinen volgens commissie Noordanus.
•N
 avolging: Gemeentelijke en regionale overheden hebben resultaten uit het
onderzoek gebruikt bij de planning van bedrijventerreinen.
•C
 ontactpersoon: Peter Booijen, adviseur Regionale Economie, KvK MiddenNederland, (030) 2396627, pbooijen@middennederland.kvk.nl

“Een uniek project in Nederland als we het hebben over de
huisvestingssituatie van bedrijven. Niet eerder heeft een
onderzoek zoveel gegevens opgeleverd over bedrijfshuisvesting,
over zo’n lange periode”, stelt Peter Booijen, beleidsadviseur bij
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland. “Bedrijven onder
Dak is niet zomaar een onderzoek, het dient een strategisch doel,
namelijk inzicht verwerven in ontwikkelingen en verschuivingen in
bedrijfshuisvesting en bedrijfsomgeving. En dat voor elke branche
en sector, op elk type locatie. Daarmee vormt het onderzoek een
solide basis voor onze advisering van overheden op het terrein van
ruimtelijke vraagstukken.”
Het project loopt nu zo’n tien jaar in de regio Rivierenland, waar
een belangrijk deel van de ondernemers om het jaar wordt
ondervraagd. Ruim de helft van de ondernemers werkt mee.
Booijen: “Een enorme respons, die laat zien dat de ondernemers
het belang van het onderzoek onderkennen en die ons een
betrouwbaar beeld geeft van de perceptie van ondernemers op hun
bedrijfshuisvesting en -omgeving.”
Inzicht voor de toekomst
Met Bedrijven Onder Dak geeft de Kamer van Koophandel
Midden-Nederland ondernemers ook de mogelijkheid hun
beleving en wensen ten aanzien van hun eigen bedrijfsgebouw
en -omgeving kenbaar te maken. Daarbij wordt gelet op punten
als parkeerruimte, bereikbaarheid, veiligheid en criminaliteit.

Concreet resultaat
De gegevens die Bedrijven onder Dak oplevert, worden voor
uiteenlopende doeleinden gebruikt. Zo deed de gemeente
Culemborg met succes een beroep op het project om de behoefte
aan bedrijfsterreinen binnen de gemeente te onderzoeken,
terwijl SER-Gelderland de gegevens gebruikte als basis voor
een integrale huisvestingsvisie. Ook in gemeentes als Leerdam,
Tiel en Zaltbommel hebben de databestanden tot concreet
resultaat geleid, in de vorm van projecten om bedrijfsterreinen
te revitaliseren. “Als regionale kamer zijn wij op de hoogte van
problemen en behoeften van bedrijven in het buitengebied,
en kennen wij de vraag naar bedrijfsgebouwen”, vervolgt Peter
Booijen. “Ook kunnen we bijvoorbeeld goed beargumenteren hoe
een gemeente anders zou kunnen omgaan met verlaten agrarische
bebouwing. Een andere toepassing van Bedrijven Onder Dak is de
economische monitor die met behulp van de data is opgesteld voor
de gemeenten in het Land van Maas en Waal. En zo zijn er nog veel
meer toepassingen te noemen.”
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Bedrijven onder Dak

Met Bedrijven onder Dak zijn ondernemers en beleidsmakers
beter in staat om juiste keuzes voor de toekomst te maken.

vervoer
laten. De actie is tot 3 Openbaar
/
16,4%
Bebording
, onder4 verwijzing
gekomen tussen politie
pand
13,8%
Uitbreiding
gaat
Het
mogeliijk
nemers en gemeente.5 niet
13,5%
Bereikbaarheitd
mogelijkhedeautom
obilisten6 bewus
erom n.
12,6%
Onderhoud
7 openbare
kri-ruimte
Bedrijvenrering
inbraa
het
Herstructu
van
maken
te
atie
9,6%
Representativ iteit
terreinen zijn als vestigingsloc
8 bedrijfspand
het mid- experiment op
belangrijk
vooral
Eenvooreerder
sico.
8,5%
Veiligheid /
Steeds meer
9 criminaliteit
den- en grootbedrijf.
leidde
zich op een
n Blokhoeve
vestigen
sterrei
bedrijven
Weinig
8,1%
bedrijf
10 opslagruimte
ergeren zich
bedrijventerrein, maar
hun
en.
in
zaken
r inbrak
verschillende
aan
minde
tot

Op bedrijventerr
ondernetwintig procent van de
de beperkte
mers ontevreden over
de
parkeerruimte. De daaropvolgen
het ondergrootste ergernis volgens
uitbreidingszoek is het gebrek aan

die
obstakels voor ondernemers
bedrijventergevestigd zijn op een
uit het
rein. Dit komt naar voren
onder Dak van
onderzoek Bedrijven
Midde Kamer van Koophandel
naar
onderzoek
Het
d.
den-Nederlan
Rivierenland
bedrijfshuisvesting in
voor de vijfde
is in ruim tien jaar tijd
achtduikeer uitgevoerd. Ongeveer
hieraan
zend ondernemers hebben

Infografiek Laura Kisman

Aandacht voor bedrijfshuisvesting

Tegelijkertijd worden ook de toekomstplannen van ondernemers
in de regio geïnventariseerd. “We krijgen bijvoorbeeld inzicht in
het aantal bedrijven dat verhuisplannen heeft en weten hoeveel
bedrijven er op termijn gaan stoppen”, vervolgt Booijen. “Daarbij
geeft het onderzoek informatie over de eisen die bedrijven aan
hun nieuwe locatie stellen en welke problemen zij hebben bij
het realiseren van verbouwing of verplaatsing. Ook de favoriete
vestigingsgemeenten worden op deze manier bij ons bekend,
evenals het type vestigingslocatie: bedrijventerrein, woonwijk,
centrum of buitengebied. Al deze informatie heeft er toe geleid
dat wij al in een vroeg stadium zicht krijgen op de behoefte aan
revitalisering en het belang van maatwerk op het platteland.
Ook zien we dat steeds meer ondernemers de behoefte krijgen
om wonen en werken met elkaar te combineren. Al met al geeft
Bedrijven onder Dak ons zo een solide basis voor het adviseren van
overheden op het terrein van ruimtelijke vraagstukken.”
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Kamer van Koophandel Midden-Nederland: Bedrijven onder Dak
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Standaardisatie

Uniforme codering
bedrijfsactiviteiten zinvol voor
basisregistraties
Invoering van het nieuwe Handelsregister betekent ook
standaardisatie. Het Handelsregister moet immers nauw
aansluiten op het nieuwe stelsel van basisregistraties.
Daarvoor wordt de nieuwe branchecodering van het CBS
gehanteerd.
De invoering van de nieuwe branchecodering geschiedt in
2009. Besloten is om volledig aansluiting te zoeken bij de
nieuwe codering van het CBS voor de bedrijfsactiviteiten en de
bestaande KvK-codering, die een niveau verfijnder was dan de
CBS-code, te verlaten. Tevens is besloten af te stappen van de
bedrijfsomschrijving in vrije teksten en volledig over te gaan op
codering (met vaste teksten). Hiermee wordt volledig aangesloten
bij de CBS-code en de internationale NACE-code. De projectleiding
geschiedt landelijk, inclusief het maken van afspraken met het CBS
en de aanpassing van tabellen en IT-systemen.
De branchecodering beoogt een vermindering van de
administratieve lastendruk en vormt een bijdrage bij de opzet
van het stelsel van basisregistraties. Het loslaten van de eigen
code zorgt ook voor lagere onderhoudskosten bij de Kamer van
Koophandel.
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Coproductie KvK en EZ

Handelsregisterwet: geslaagde
samenwerking
De wetgeving rond het nieuwe Handelsregister is het
eindproduct van een langdurige samenwerking tussen het
Ministerie van Economische Zaken en de Kamer van Koophandel.
De Kamer van Koophandel heeft in de afgelopen vier jaar intensief overleg
gevoerd met het Ministerie van Economische Zaken om het ministerie met
raad en daad terzijde te staan bij de opstelling van een adequate nieuwe
Handelsregisterwet. De KvK heeft het ministerie er met succes van overtuigd
dat het Handelsregister thuishoort bij de Kamer van Koophandel. Beide
partijen spreken van een resultaat dat optimaal aansluit bij de gewenste
uitvoeringspraktijk van de Kamers van Koophandel.

Van ‘groene schermen’ naar moderne webtoepassingen

Volledige vernieuwing IT-infrastructuur KvK’s
De invoering van het nieuwe Handelsregister gaat gepaard met een
volledige vernieuwing van de IT-infrastructuur bij alle Kamers van
Koophandel.
De invoering van het nieuwe Handelsregister is aangegrepen om te komen tot de
introductie van een geheel nieuw ontwikkelde IT-infrastructuur.
Dat is voor de Kamers van Koophandel meteen een geschikt moment om afscheid te
nemen van de inmiddels twintig jaar oude legacy-systemen, die aanmerkelijk hogere
onderhoudskosten kenden dan het nieuwe systeem, dat volledig web-based is
opgezet. De eerste delen van de nieuwe IT-infrastructuur zijn inmiddels opgeleverd.
De planning van de oplevering loopt tot eind december 2009.
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Kamer van Koophandel in vogelvlucht
Handelsregister
• 1,8 miljoen ingeschrevenen in het Handelsregister.
• Jaarlijks meer dan 16 miljoen bezoeken aan het online
Handelsregister.
• Ruim 685.000 mensen maken door middel van een
toegangscode gebruik van het Handelsregister Online.
• Jaarlijks 39 miljoen inzagen van de handelsregisterpagina’s op
de website van de KvK.
• 12,5 Miljoen uittreksels worden per jaar uit het handelsregister
geleverd.
• Ondernemers en rechtspersonen krijgen vanaf 1 januari 2010 jaarlijks
gratis een digitaal gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister.
• 3.543.000 Mutaties worden jaarlijks in het Handelsregister verwerkt.
Start
• Circa 100.000 startende ondernemers per jaar.
• Meer dan 25.000 mensen bezoeken de landelijke Startersdag.
• Meer dan 9.000 downloads van het online ondernemingsplan per
maand.
Internationale Handel
• Afgifte van zo’n 600.000 exportdocumenten per jaar.
• De afgifte van exportdocumenten gebeurt tegenwoordig ook digitaal.
• Jaarlijks wordt door de Kamers van Koophandel op diverse locaties in
Nederland de succesvolle Internationale Handelsdag georganiseerd.
• De Kamers van Koophandel begeleiden in 2009 700 ondernemers met
de eerste internationale stappen door middel van de EZ prepare2start
regeling.
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Bedrijfsoverdracht
• Meer dan 30.000 aanvragen voor het overdrachtpakket in twee jaar tijd.
• Circa 2.500 deelnemers per jaar aan de Themadag Bedrijfsoverdracht.
Wet- & Regelgeving
• Circa 3.000 deelnemers aan de jaarlijkse themadag Wetten en Regels.
• De KvK geeft ook voorlichting over ondernemen in zwaar weer.
Veilig Ondernemen
• De Kamer van Koophandel is voor alle ondernemers een
informatieportaal op het gebied van Veilig Ondernemen.
• Meer dan 90% van de ondernemers is tevreden met de onafhankelijke
online informatie van de Kamer van Koophandel op het gebied van
Veilig Ondernemen.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
• Het dossier www.kvk.nl/mvo wordt 45.000 keer per jaar bezocht.
• De KvK ondersteunt de Energie 10-daagse en initieert verschillende
activiteiten om ondernemers te helpen (starten) met MVO.
Onderwijs en Ondernemerschap
• De Kamer van Koophandel heeft een handige toolkit (bestaande uit
factsheets per onderwijsniveau) voor docenten met informatie over
het (verder) opzetten van activiteiten en projecten over zelfstandig
ondernemerschap.
• De Kamers van Koophandel geven jaarlijks meer dan 500 presentaties
over ondernemerschap op scholen.

In de regio
•8
 8% van de ondernemers waardeert het werk van de Kamers
van Koophandel op het gebied van regiostimulering met een
7 of hoger.
•K
 amers van Koophandel initiëren jaarlijks meer dan 550
regionale projecten om de regionale economie te stimuleren
en ondernemers te ondersteunen.
Algemeen
•2
 1 Miljoen bezoeken per jaar aan de website www.kvk.nl.
•1
 2.000 Maatwerkgesprekken met ondernemers per jaar;
waarover meer dan 92% tevreden is.
•4
 50.000 Bezoeken per jaar aan de balies van de Kamers van
Koophandel.
•1
 .200.000 Telefoontjes en 250.000 e-mails van ondernemers
jaarlijks door de Kamers van Koophandel beantwoord.
•M
 eer dan 27.000 ondernemers bezoeken per jaar de
seminars van de Kamers van Koophandel waarbij meer dan
81% van de deelnemers hierover tevreden is.
•D
 e Kamerkrant is met een maandelijkse oplage van 880.000
stuks en een tevredenheid van 77%, het meest gelezen
zakenblad van Nederland.
•D
 e KvK breidt haar voorlichting aan de Zelfstandigen Zonder
Personeel (ZZP) uit.
•D
 e heffingen van de KvK zijn de afgelopen jaren met 21%
gedaald.
•O
 p regelmatige basis wordt gedegen informatie naar
de politiek gestuurd over het werk van de Kamers (o.a.
regeldruk, onderwijs en ondernemerschap, detailhandel,
wijkeconomie).
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Nieuw Europees stoffenbeleid

Voorlichting op maat
Voorlichtingstraject REACH
• Initiatief: Kamers van Koophandel i.s.m. ministeries van EZ en
VROM en MKB Nederland.
•D
 oel: Ondernemers die werkzaam zijn met chemische stoffen
voorlichten over de verplichtingen en gevolgen van het nieuwe
Europese stoffenbeleid.
• Opzet: Informatie op www.kvk.nl en via de Kamerkrant, 12
informatiebijeenkomsten voor ondernemers verspreid over het land.
• Looptijd: 2008.
•R
 esultaat: Meer dan 25.000 ondernemers zijn aangeschreven.
700 Ondernemers bezochten de bijeenkomsten. De informatie op de website
werd meer dan 7.000 keer bekeken.
• Contactpersoon:

Paul Wolbers, Productmanager Wetten & Regels,
KvK Nederland, (070) 3143454, paul.wolbers@kvk.nl
• Website: www.kvk.nl/reach

Chemische stoffen zijn niet weg te denken uit onze
maatschappij en dragen bij aan ons welzijn. Denk bijvoorbeeld
aan genees- en schoonmaakmiddelen en cosmetica.

Van veel stoffen die op de markt verkrijgbaar zijn, is onvoldoende
bekend in hoeverre ze schadelijk zijn voor de mens en het milieu.
Het is daarom moeilijk voor bedrijven, consumenten en werknemers
de juiste maatregelen te nemen om veilig om te gaan met stoffen.
Daarom is in juni 2007 de Europese verordening REACH in werking
getreden. Alle bedrijven die werkzaam zijn met chemische stoffen,
hebben te maken gekregen met de nieuwe regelgeving. In het
kort komt het erop neer dat zij verplicht zijn deze stoffen bij grote
hoeveelheden te registreren bij een daartoe opgericht Europees
Agentschap. Daarnaast moet alle relevante informatie over de
stof – zoals de chemische samenstelling, de emissies, het gebruik
en de risico’s – worden gecommuniceerd aan de afnemers. De
verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de bedrijven zelf.
Registratieverplichting
Na een overgangsregeling van een jaar is in juni 2008 een
registratieverplichting ingegaan voor stoffen die nog niet eerder
werden geproduceerd of geïmporteerd in de EU. Voor bestaande
stoffen bestaat een overgangstermijn tussen de 3,5 en 11 jaar. Om
hiervan gebruik te kunnen maken, kregen bedrijven tot 1 december
2008 de tijd een stof te ‘preregistreren’. Ondernemers die hier niet
aan hebben voldaan, lopen het risico producten waar chemische
stoffen in zijn verwerkt niet meer te mogen verhandelen.
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Voorlichting aan ondernemers
Om het bedrijfsleven te informeren over REACH (wat staat voor
Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen) is de
overheid al in 2006 begonnen met een voorlichtingscampagne. In
dit traject werken niet alleen verschillende ministeries samen, maar
is in een vroeg stadium ook de hulp van de Kamer van Koophandel
en een aantal brancheorganisaties ingeschakeld. De partijen die
te maken hebben gekregen met de nieuwe regelgeving, hebben
namelijk een sterk uiteenlopend karakter. Niet alleen fabrikanten
en importeurs, maar ook distributeurs en eindgebruikers moeten
de verordening in acht nemen. De consequenties van REACH zijn
dan ook per type bedrijf en/of branche verschillend.
Toen begin 2008 duidelijk werd dat de betrokken bedrijven
onvoldoende werden bereikt via de voorlichtingscampagne,
organiseerde de Kamer van Koophandel in samenwerking met
MKB Nederland een aantal REACH-voorlichtingsbijeenkomsten
in het hele land. Aan de hand van lezingen vanuit bedrijfsleven
en overheid en praktische adviezen werden ondernemers
geïnformeerd over de gevolgen van het nieuwe Europese
Stoffenbeleid. De bijeenkomsten bleken een succes; ze trokken
ruim 700 bezoekers. Nog eens 7.000 ondernemers bekeken de
informatie over het onderwerp op de website van de Kamer van
Koophandel. Ook in de Kamerkrant is uitgebreid aandacht besteed
aan REACH.

‘De samenwerking met de Kamer van Koophandel bij de voorbereiding van
de informatiecampagne over REACH heb ik als zeer nuttig en constructief
ervaren. Goed dat daar zoveel MKB-bedrijven waren en zoveel vragen over
de REACH-verordening konden worden beantwoord.’
Frits von Meijenfeldt, clustermanager Duurzame Ontwikkeling,
Ministerie van Economische Zaken.
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Kamer van Koophandel Den Haag: Mobiliteitsmakelaar Haaglanden

Mobiliteitsmanagement vergroot
bereikbaarheid regio
Mobiliteitsmakelaar Haaglanden
• Initiatief: Kamer van Koophandel Den Haag i.s.m. VNO-NCW
West, BEREIK! en Stichting Om Den Haag.
•D
 oel: Door middel van mobiliteitsmanagement een positieve
bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van Haaglanden.
• Looptijd: 2007-2012.
• Opzet: Pilotproject Mobiliteitsmakelaar in 2007 is opgevolgd door
Convenant Bereikbaarheid Haaglanden en kent inmiddels 26
ondertekenaars.
•R
 esultaat: Een groot aantal werkgevers ontplooit plannen m.b.t.
mobiliteitsmanagement.
•B
 eoogde resultaat 2012: Een reductie van 6% van het aantal autokilometers
in de spits.
•B
 ijdrage kabinetsdoelstelling: Verbeteren bereikbaarheid, stimuleren
openbaar vervoer.
• Contactpersoon: Cees Broeksma, Sectormanager, KvK Nederland,
(070) 3287219, cees.broeksma@kvk.nl

Als eerste regio in Nederland installeerde de regio Den Haag
e.o. eind 2007 een mobiliteitsmakelaar. Inmiddels heeft de
succesvolle pilot van onder meer de Kamer van Koophandel
Den Haag geleid tot het Convenant Bereikbaarheid
Haaglanden.
Op 26 november 2007 werd in de regio Den Haag de eerste
mobiliteitsmakelaar van Nederland aangesteld. Doel van het
pilotproject: organisaties helpen bij het vinden en inpassen van
maatregelen die de filedruk verminderen en de bereikbaarheid
van bedrijven vergroten. Bedrijfseconomische afwegingen en
maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan daarbij hand
in hand. Het pilotproject kwam op initiatief van VNO-NCW West,
BEREIK!, Stichting Om Den Haag en de Kamer van Koophandel
Den Haag tot stand. Dankzij de mobiliteitsmakelaar werden
ondernemers zich bewust van het nut van mobiliteitsmanagement.
Convenant met oog op reductie autokilometers
Al vrij snel na de start van het project voerden zo’n acht grote
bedrijven in de regio maatregelen door. Het project leidde in
september 2008 tot het Convenant Bereikbaarheid Haaglanden
dat door 21 (grote) bedrijven is ondertekend. De Kamer van
Koophandel Den Haag ondersteunt het convenant financieel. Sinds
de ondertekening hebben zich inmiddels vijf nieuwe bedrijven
en overheden bij het convenant aangesloten en worden met nog
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eens drie geïnteresseerde werkgevers gesprekken gevoerd. Onder
de huidige convenantpartners bevinden zich werkgevers als
Shell, TNT Post, UTS Nederland, Nationale Nederlanden, ANWB,
Rabobank, Siemens Nederland, de provincie Zuid-Holland en de
gemeente Den Haag. Ambitie van al deze partijen is om in 2012
een reductie van 6% van het aantal autokilometers tijdens de spits
te realiseren. Daarbij worden ze inhoudelijk ondersteund door een
mobiliteitsmakelaar die samen met hen mobiliteitsplannen op
maat ontwikkelt. “Ik heb het overzicht, weet precies welke plannen
goed werken bij andere bedrijven. Op die manier kunnen we heel
efficiënt werken,” aldus mobiliteitsmakelaar Ronald Postma, die
vanaf het begin betrokken is bij het project.
Jaarlijks wordt bij alle convenantpartners gemeten hoe groot de
besparing op autokilometers daadwerkelijk is geweest. Medio
2009 vindt de 0-meting plaats. Vanaf 2010 kan er dus concreet
gemeten worden hoeveel autokilometers er in totaal bespaard zijn.
Mobiliteitsmanagement levert concreet resultaat
Desalniettemin is Postma tot op heden zeer content. “Sinds 2007
is een groot aantal mobiliteitsmaatregelen doorgevoerd. En bijna
alle convenantpartners hebben inmiddels hun leaserijders een
OV-kaart van de NS aangeboden, zodat zij op de momenten dat
het kan hun auto kunnen laten staan. Bij enkele bedrijven zoals
Rabobank en KPN zijn er ook al metingen geweest. Daaruit blijkt
dat er bij hen al heel veel autokilometers voor treinkilometers zijn
ingeruild. Het project verloopt in mijn ogen zeer goed. Steeds meer
werkgevers beseffen dat zij mede de verantwoordelijkheid dragen
voor de bereikbaarheid van de regio. Bovendien levert het invoeren
van mobiliteitsmanagement hen ook veel op. Zowel in financieel
opzicht, in sommige gevallen scheelt het duizenden euro’s per jaar,
als ook in het verbeteren van hun imago als werkgever.”
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Handelsregister onmisbaar hulpmiddel voor ondernemers

Forse toename digitale uittreksels
Levering informatieproducten uit het
Handelsregister
• Initiatief: Kamers van Koophandel.
•D
 oel: Optimaal tegemoet komen aan de functie van openbaar
register, waarvan ondernemers gebruik maken bij hun
bedrijfsvoering.
• Opzet: Levering van uittreksels, jaarrekeningen, concernrelaties en
adresbestanden uit het Handelsregister.
• Resultaat: Enorme toename van het gebruik door klanten van de
informatieproducten uit het Handelsregister.
• Bijdrage kabinetsdoelstelling: Openbare registratie, vermindering
lastendruk, opstellen stelsel van basisregistraties.
• Contactpersoon: Sanjai Bissumbhar, Verkoop & Marketing, KvK Nederland,
(0348) 426467, sanjai.bissumbhar@kvk.nl
• Website: www.kvk.nl/handelsregister

Het Handelsregister is voor veel ondernemers een onmisbaar
hulpmiddel voor goed onderbouwd zakendoen. De afgelopen
tien jaar is het aantal aanvragen van informatieproducten uit
het Handelsregister via internet fors toegenomen.
De Kamer van Koophandel beschouwt het (tegen betaling)
verstrekken van informatie uit het openbare register als een
belangrijke dienstverlening, waarmee gebruikers optimaal
onderbouwd met deze gegevens zaken kunnen doen. Het bieden
van zoveel mogelijk transparantie door de gegevens zo goed
mogelijk openbaar toegankelijk te maken is de kerntaak van
het Handelsregister. Daarbij is juridisch vastgelegd dat iedere
gebruiker in principe mag afgaan op hetgeen in het Handelsregister
staat vermeld. Het is derhalve van groot belang dat ingeschrevenen
hun gegevens up to date houden.
Internetgebruik explosief gegroeid
De levering van uittreksels, jaarrekeningen, concernrelaties en
adresbestanden uit het Handelsregister gebeurt tegen vaste
wettelijke tarieven. Producten worden ontwikkeld en aangepast
op basis van de wensen van de markt. Internet speelt daarbij in
toenemende mate een belangrijke rol. In de afgelopen tien jaar
is het aandeel van geleverde uittreksels via internet gegroeid van
vrijwel nihil tot circa 95 procent.
Per jaar zijn er bijna 39 miljoen pageviews op het Handelsregister
van de website van de Kamer van Koophandel. Op jaarbasis
worden 12,5 miljoen uittreksels van 1,8 miljoen ingeschreven
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bedrijven aan gebruikers geleverd, evenals 2,2 miljoen
jaarrekeningen van 550.000 gedeponeerde jaarstukken.
Ten slotte worden de concernrelaties 1,2 miljoen keer
geraadpleegd.
In een uittreksel treft de gebruiker informatie aan over: de
onderneming (adres, rechtsvorm, oprichtingsdatum, aantal
werknemers, etc.), de bestuurder(s) en andere tekenbevoegde
personen.
Tegenwoordig zijn privéadressen van functionarissen van
rechtspersonen uit het Handelsregister alleen nog beschikbaar
voor medewerkers van bestuursorganen, advocaten, deurwaarders
en notarissen. Dat is het gevolg van de nieuwe Handelsregisterwet.
“KienhuisHoving maakt veel gebruik van de verschillende
diensten van de KvK”, stelt Ernst Jan Krudop, kantoordirecteur
KienhuisHoving N.V. “Onze juristen zijn gebaat bij de snelle
informatievoorziening en prettige samenwerking. Als je, zoals wij,
een hoge kwaliteit van dienstverlening wilt bieden, is het prettig om
een partner als de KvK met diezelfde ambitie naast je te hebben.”
Jaarlijks gratis digitaal gewaarmerkt uittreksel
Een significante noviteit is het feit dat ondernemers en
rechtspersonen vanaf 1 januari 2010 jaarlijks een gratis digitaal
gewaarmerkt uittreksel krijgen. Staatssecretaris van Economische
Zaken Heemskerk is akkoord gegaan met dit voorstel van de Kamer
van Koophandel. “Deze maatregel vergemakkelijkt de aanvraag
van een uittreksel. Het is maatwerk: een uittreksel is per minuut
beschikbaar op het moment dat iemand het nodig heeft”, aldus
de staatssecretaris. Rond de 2 miljoen ingeschrevenen in het
Handelsregister profiteren van deze nieuwe dienst van de Kamer
van Koophandel.
Het – gratis – elektronisch gewaarmerkte uittreksel heeft dezelfde

juridische bewijskracht als een gewaarmerkt papieren uittreksel.
Het uittreksel kan worden aangevraagd op het moment dat een
onderneming of rechtspersoon het nodig heeft, bv. voor de bank
of bij de aanschaf van een auto van de zaak. Het is ook mogelijk
om een uittreksel van een andere onderneming of rechtspersoon
op te vragen. Vooruitlopend op deze maatregel krijgen startende
bedrijven sinds 1 januari 2009 bij de inschrijving kosteloos een
papieren uittreksel van het eigen bedrijf mee.
Met deze dienst komt de Kamer van Koophandel tegemoet aan
de wens van veel ondernemers. Het is opnieuw een bijdrage
van de Kamer van Koophandel in het voortdurende streven naar
vermindering van administratieve lasten.

‘Het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel is voor
een internationaal opererend
advocatenkantoor als Clifford Chance
onontbeerlijk. Onze juristen hebben
via het online Handelsregister 24
uur per dag de beschikking over de
meest actuele informatie.’
Tom van Duuren, partner Clifford
Chance LLP.
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Kamer van Koophandel Rotterdam: Versterken toeristisch ondernemerschap Hoeksche Waard

Eiland zoekt toeristen





Versterken toeristisch ondernemerschap Hoeksche
Waard
• Initiatief: Kamer van Koophandel Rotterdam.
•D
 oel: Kwaliteitsverbetering en stimuleren van de samenwerking
binnen de vrijetijdssector in de Hoeksche Waard, door oprichting
van een toeristische ondernemersvereniging.
• Looptijd: Mei 2008 – februari 2009.
• Resultaat: Oprichting van de Toeristische Ondernemersvereniging
Hoeksche Waard op 18 februari 2009.
• Bijdrage kabinetsdoelstelling: Versterking van de regionale economie door
het stimuleren van kwaliteitsverbetering, professionalisering en
samenwerking binnen de vrijetijdssector in de Hoeksche Waard.
• Navolging: Nog niet. Het project oogstte echter tijdens een landelijke
KvK-bijeenkomst van beleidsadviseurs recreatie & toerisme in oktober 2008
veel belangstelling van collega-kamers en vindt wellicht een doorvertaling
naar andere regio’s.
• Contactpersoon: Renate Cevaal, Beleidsadviseur Regiostimulering,
KvK Rotterdam, (010) 4027593, rcevaal@rotterdam.kvk.nl.
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Om meer toeristen naar het eiland te trekken hebben
ondernemers in de toerisme- en recreatiebranche in de
Hoeksche Waard, op initiatief van de Kamer van Koophandel
Rotterdam, besloten zich te verenigen

Het Haringvliet, Spui, Hollands Diep en de Dordtsche Kil zijn slechts
enkele van de waterwegen die de Hoeksche Waard omringen en
het gebied daarmee tot een eiland maken. Een eiland van rust,
ruimte en prachtige natuur, dat niet voor niets is aangewezen als
een van de twintig Nationale Landschappen. Ondernemers in de
vrijetijdssector willen het gebied in de achtertuin van Rotterdam
graag wat meer bekendheid geven onder vakantiegangers. Reden
waarom begin dit jaar de Toeristische Ondernemersvereniging
Hoeksche Waard is opgericht. Een samenwerking die tot stand
kwam op initiatief van de Kamer van Koophandel Rotterdam.
Gemeenschappelijk geluid
“Vorig jaar hebben vijf gemeenten in de Hoeksche Waard in
samenspraak een visie op toerisme en recreatie vastgesteld.
Wat ontbrak was een gemeenschappelijk geluid namens
ondernemers in de regio. Er was voor de gemeenten geen
centraal aanspreekpunt”, vertelt Renate Cevaal, beleidsadviseur
Regiostimulering bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. “Die
handschoen hebben wij met een aantal partijen opgepakt.
Samen hebben wij in juni vorig jaar een eerste bijeenkomst
voor ondernemers in de recreatiesector georganiseerd. Het
enthousiasme was groot en na een aantal vervolgbijeenkomsten is

gezamenlijk besloten een toeristische ondernemersvereniging op
te richten.”
Economische pijler
Met de officiële installatie van het vijfkoppige bestuur van de
ondernemersvereniging hebben de al samenwerkende gemeenten
sinds februari dit jaar het gewenste aanspreekpunt. De visie om
toerisme en recreatie tot een belangrijke economische pijler in
de Hoeksche Waard te maken kan nu in acties worden omgezet.
Volgens Renate Cevaal is dit nog maar het begin: “Gemeenten,
natuurorganisaties en het bedrijfsleven moeten elkaar nu gaan
vinden om de Hoeksche Waard als toeristische trekpleister verder
te gaan ontwikkelen. Voor de vereniging is het echter eerst zaak
om leden te gaan werven. Hoe meer mensen meedenken, hoe
beter het resultaat. Om dit proces te begeleiden blijft de Kamer van
Koophandel het bestuur in deze eerste fase ook nog als adviseur
steunen.”
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Voltooiing inschrijvingsplicht Handelsregister in 2009

Boeren, notarissen en de overheid schrijven
zich in het Handelsregister in
Nieuwe inschrijvers
• Initiatief: Kamers van Koophandel.
•D
 oel: In het Handelsregister opnemen van alle economisch
relevante entiteiten die onder de nieuwe Handelsregisterwet voor
de eerste maal inschrijfplichtig zijn geworden.
•S
 ucces: De gegevens uit de bestanden van de Belastingdienst en
Kadaster kunnen worden gebruikt om de nieuwe inschrijvers te
benaderen. Het proces van aan- en inschrijvingen zal eind 2009 zijn
afgerond.
•B
 ijdrage kabinetsdoelstelling: Uitvoering nieuwe Handelsregisterwet,
opzetten stelsel van basisregistraties.
•C
 ontactpersoon: Frits van Dam, Bureau Handelsregister, Kamer van
Koophandel Nederland, (070) 3143463, frits.van.dam@kvk.nl
• Website: www.kvk.nl/nieuweinschrijvers
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Sinds 1 juli 2008 is de Handelsregisterwet ingrijpend
gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor ondernemers,
beroepsbeoefenaren en anderen. De inschrijvingsplicht geldt
nu voor veel meer organisaties dan vroeger. Meer nieuwe
inschrijvingen bij de KvK zijn het gevolg. Zoals die van
boeren, notarissen en overheidsorganisaties.
Inschrijven nu wel verplicht
De nieuwe Handelsregisterwet van het Ministerie van
Economische zaken brengt met zich mee dat veel ondernemingen
en rechtspersonen die tot nu toe niet verplicht waren zich in
te schrijven, dat nu wél moeten doen. Voortaan worden alle
ondernemingen en rechtspersonen in het Handelsregister
ingeschreven, waarbij geen verschil meer bestaat tussen beroep
en bedrijf. Thans moeten bijvoorbeeld ook advocaten, psychologen
en fysiotherapeuten zich inschrijven. Ook de eerder vrijgestelde
landbouw- en visserijbedrijven dienen zich te registreren. Verder is
nieuw dat rechtspersonen die geen onderneming voeren vanaf nu
inschrijfplicht hebben. Dit zijn bijvoorbeeld overheidsinstanties en
kerkgenootschappen. Verenigingen van (appartement-) eigenaren
hebben eveneens inschrijfplicht.

Eenmalig aanleveren van basisgegevens
Inschrijven kan bij iedere Kamer van Koophandel, ongeacht de
vestigingsplaats van de organisatie. Het Handelsregister is een
basisregister en wordt gekoppeld aan andere basisregisters, zoals
de Gemeentelijke basisadministratie en het Kadaster.
De in de registers vermelde gegevens worden door de overheid
gebruikt. Hierdoor hoeven basisgegevens van bedrijven en andere
bij de Kamer van Koophandel ingeschrevenen maar één maal – aan
het Handelsregister – te worden verstrekt; alle overheidsinstanties
worden verplicht deze gegevens voortaan te gebruiken en niet meer
zelf aan bedrijven te vragen.
Nieuw Handelsregister eind 2009 compleet
Nieuwe inschrijvers hebben tot eind 2009 de tijd om aan hun
verplichting te voldoen. De Kamer van Koophandel benadert
gefaseerd de ondernemers/organisaties die zich moeten
inschrijven door middel van een brief en een formulier. Voor zover
mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van de gegevens die al
bekend zijn bij de Belastingdienst en het Kadaster (specifiek voor
de verenigingen van eigenaars). Op 31 december 2009 moet het
nieuwe Handelsregister compleet zijn.
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Kamer van Koophandel Centraal Gelderland: Het Portaalproject

de businessclasses. Tijdens de bijeenkomst werden Nederlandse
en Duitse ondernemers eerst gescheiden geïnformeerd, daarna
kwamen ze samen om elkaar in een ongedwongen sfeer te
ontmoeten. Op die manier gingen informatie opdoen én netwerken
hand in hand.”

Grenzeloos ondernemen
Het Portaalproject

• Initiatief: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland i.s.m.
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-WeselKleve & Handwerkskammer Düsseldorf met financiële steun van het
EU-programma INTERREG IIIA van de Euregio Rijn-Waal, de
ministeries van Economische Zaken van Nederland en NordrheinWestfalen en de provincie Gelderland.
• Doel: Bevordering van grensoverschrijdend zakendoen van Duitse en
Nederlandse kleinbedrijven in de grensregio en bijdragen aan de
bewustwording bij bedrijven dat de nabije markt in het buurland steeds meer
gezien moet worden als een logische uitbreiding van de thuismarkt.
• Opzet: 28 Gratis seminars en netwerkbijeenkomsten voor Nederlandse en
Duitse ondernemers en een individueel adviestraject voor 30 tot 40
ondernemers.
• Looptijd: April 2007- april 2008.
• Resultaat: In totaal bezochten 1262 deelnemers 31 seminars/bijeenkomsten.
Er werden 24 individuele begeleidingstrajecten voor MKB bedrijven afgerond.
De intensieve promotiecampagne om bewustwording op kansen te vergroten
bestond uit 85 perspublicaties, 6 nieuwsbrieven en 62 websitevermeldingen.
• Bijdrage kabinetsdoelstelling: Internationalisering en exportbevordering.
• Navolging: Het ministerie van Economische Zaken heeft gevraagd om een project
van gelijke strekking op te starten voor het gehele Duits-Nederlandse grensgebied.
• Contactpersoon: Ronald Cieraad, Consulent Internationale handel, KvK Centraal
Gelderland, (026) 3538939, ronald.cieraad@kvk.nl
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Het Portaalproject heeft kleine Nederlandse en Duitse bedrijven
geholpen om meer grensoverschrijdende zaken te doen.
Het kleinbedrijf in de grensregio beschikt vaak niet over
voldoende kennis en ervaring om succesvol zaken te doen over
de grens. Het ontbreekt hen ook dikwijls aan een goed netwerk
om geschikte partners in het buurland te vinden. Hierdoor laten
veel bedrijven kansen liggen. Het Portaalproject is in 2007
letterlijk opgezet als een ‘portaal’, een entree, voor het Duitse en
Nederlandse midden- en kleinbedrijf in het buurland. “Met het
project hebben we ondernemers geholpen de stap over de grens
te vergemakkelijken,” aldus Ronald Cieraad, projectcoördinator
van het Portaalproject namens de Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland.
EUregionale Businessclasses
Het project dat in april 2008 is afgerond, bestond uit drie
deelprojecten die nauw met elkaar verweven en op elkaar
afgestemd waren. Als eerste was dat het creëren van een
Euregionaal ondernemersplatform met grensoverschrijdende,
veelal branchespecifieke ontmoetingen binnen zogenoemde
Euregionale Businessclasses, gezamenlijke sectorspecifieke
bedrijfsbezoeken en studiebijeenkomsten over culturele, fiscale
en juridische aspecten. Tijdens de businessclasses kwamen
allerhande relevante vragen aan bod. Bijvoorbeeld: Hoe moet
je omgaan met je Duitse of Nederlandse klanten? Hoe vind ik
de juiste partners? Welke valkuilen moet ik ontwijken? Cieraad:
“Ervaren specialisten die thuis zijn in beide landen verzorgden

Programma Starten op Duitse en Nederlandse Markten
Het tweede deelproject bestond uit het Programma Starten
op Duitse en Nederlandse Markten (PSDN), een individueel
begeleidingstraject op maat voor Duitse en Nederlandse
ondernemers. Externe Duitse en Nederlandse specialisten stonden
garant voor een adequate begeleiding en advisering.
Om de deelname hieraan te stimuleren konden ondernemers tot
70 procent van de externe advieskosten, met een maximum van
€ 5.000 vergoed krijgen. Om het Portaalproject goed onder de
aandacht van ondernemers te brengen, werd een professioneel
communicatieplan opgezet met talrijke PR-acties.
Nieuw Portaalproject alweer gestart!
“Het project heeft voorwaarden geschapen om het grensoverschrijdend economisch verkeer te versterken, om omzetten
van Duitse en Nederlandse bedrijven te verhogen en om duurzame
Duits-Nederlandse samenwerkingsverbanden te smeden,” aldus
Cieraad. “We zijn aan Nederlandse zijde inmiddels gestart met
de voorbereidingen voor een nieuw project, maar dan voor een
groter grensgebied. We hebben ervoor gekozen eerst alle partijen
in Nederland bij elkaar te brengen om gezamenlijk tot een
projectvoorstel te komen. Daarna zullen we naar buiten treden en
onze Duitse partners er intensief bij betrekken. Van hen heb ik
inmiddels begrepen dat ook zij erg enthousiast zijn en graag willen
meewerken aan een nieuw grensoverschrijdend project.”
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Jong geleerd is oud gedaan

KvK bevordert jong ondernemerschap
Onderwijs en ondernemerschap
• Initiatief: Kamer van Koophandel Nederland i.s.m. diverse
organisaties, zoals Stichting Jong Ondernemen, Stichting
Certificaat Ondernemerschap Nederland, Stichting MBO
Certificaat voor Ondernemerschap, de Belastingdienst, Stichting
BizWorld.
•D
 oel: Certificering en duurzame verankering van ondernemerschap in
het onderwijsprogramma. De KvK, VNO-NCW, Rabobank en MKB
Nederland staan garant voor de kwaliteit van het certificaat.
•O
 pzet: Voorlichting via de website; presentaties op scholen als onderdeel
van een studieprogramma ondernemerschap; samenwerkingsprojecten met
partners.
• Looptijd: Heden tot 2011, daarna integratie in startersvoorlichting.
•R
 esultaat: 18.000 Studenten bereikt door middel van presentaties op
scholen over ondernemerschap
•C
 ontactpersoon: Sasi The, Productmanager Onderwijs en Ondernemerschap,
KvK Nederland, (070) 3143407, sasi.the@kvk.nl
• Website: www.kvk.nl/onderwijs

De KvK zet zich actief in om scholieren en studenten te
bereiken en hen spelenderwijs kennis te laten maken met
allerlei aspecten van het ondernemerschap, zoals het
starten van een bedrijf maar ook het ontwikkelen van een
ondernemende houding.
Je behaalt je schooldiploma, gaat studeren en daarna op zoek
naar een baan die bij je past. Voor veel jongeren is dit in een
notendop het traject dat ze volgen alvorens ze hun eerste stappen
op de arbeidsmarkt zetten. Maar er is een alternatief: een eigen
bedrijf starten. Maar hoe kom je er als jongere achter of het
ondernemerschap je ligt? Onder het mom ‘jong geleerd is oud
gedaan’ streeft de Kamer van Koophandel ernaar om scholieren
en studenten al in een vroeg stadium te laten ervaren wat het
ondernemerschap inhoudt en hoe je een ondernemende houding
aanneemt.
Ontwikkeling van onderwijs over ondernemerschap
De KvK Nederland wil een concrete bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van onderwijs over ondernemerschap. Dit doet zij
in de eerste plaats door het ontwikkelen en implementeren van
certificering van ondernemerschap in het onderwijsprogramma,
in samenwerking met instanties als Stichting Jong Ondernemen
en Stichting Certificaat Ondernemerschap Nederland. De Kamer
van Koophandel staat garant voor de kwaliteit van het certificaat,
samen met partijen zoals VNO-NCW, de Rabobank en MKB
Nederland. Daarnaast beoogt de Kamer van Koophandel jong
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ondernemerschap te bevorderen door middel van voorlichting.
Docenten en onderwijsinstellingen kunnen op
www.kvk.nl/onderwijs terecht voor een uitgebreid overzicht
van reeds bestaande en succesvolle projecten waarbij het
ondernemerschap centraal staat. De projecten zijn ingedeeld naar
schooltype (van basisonderwijs tot universiteit) en hebben als
gemene deler dat er veel aandacht wordt besteed aan de praktijk
van het ondernemen. Het doel is om de ondernemerskennis en
-vaardigheden te ontwikkelen bij jongeren en hen goed voor te
bereiden op de eventuele keuze een eigen bedrijf te starten. Hoe
schrijf je bijvoorbeeld een ondernemingsplan? Hoe kom je erachter
of er een markt is voor je product of dienst? Hoe bouw je een
netwerk op? Wat moet je weten over de Belastingdienst?
Programma’s op maat
Tevens bieden regionale KvK’s programma’s op maat aan.
Een voorbeeld hiervan is het online startersspel – waarmee
leerlingen spelenderwijs ontdekken wat er allemaal komt kijken
bij de start van een onderneming - dat door de KvK Groningen is
ontwikkeld en beschikbaar gesteld is aan alle ROC’s. Ook geeft
de Kamer van Koophandel presentaties op onderwijsinstellingen
over het opzetten van een eigen bedrijf. Voorwaarde daarbij is
wel dat de school in kwestie al is gestart met een project over
ondernemerschap.
De KvK als partner van onderwijsinstellingen
De Kamer van Koophandel wil met bovengenoemde activiteiten als
partner van onderwijsinstellingen fungeren, met als doel duurzame
verankering van ondernemerschap in het onderwijsprogramma
en een ondernemende houding bij leerlingen en studenten
te stimuleren. Het is dan ook de bedoeling dat scholen en
universiteiten op den duur een eigen traject opzetten om hun
leerlingen kennis te laten maken met het ondernemerschap.
Hiermee wordt bereikt dat jongeren zich ervan bewust worden dat

ondernemen een alternatief kan zijn voor een baan in loondienst
en dat zij beter zijn voorbereid, wanneer ze daadwerkelijk besluiten
voor zichzelf te beginnen. Positieve bijkomstigheid is dat zij reeds
kennis hebben gemaakt met de Kamer van Koophandel en wat
deze voor hen als jonge ondernemers kan betekenen. Wordt er toch
voor een baan in loondienst gekozen, dan kan het bedrijfsleven
rekenen op ondernemende werknemers!
Nog meer weten over het
ondernemerschap?
recht op
Deze tegoedbon* geeft
KvK-seminar
gratis deelname aan een
g euro.
derti
t.w.v.
naar keuze

nar van jouw
Meld je aan voor het semi
Koophandel.
keuze bij de Kamer van

* deze bon is 1 jaar geldig

aat
na datum uitgifte certific

‘De Kamer van Koophandel Nederland is voor de stichting Jong Ondernemen
een strategische partner. Het netwerk van de KvK zal ons helpen om onze
programma’s beter en dieper in de markt te krijgen. De contacten die de
onderwijscoördinatoren van de KvK hebben, zijn cruciaal. De kennis van de
MKB-markt zal ertoe bijdragen dat meer ondernemers betrokken worden bij
jongeren die geïnteresseerd zijn in ‘ondernemen’. De samenwerking is cruciaal
om onze groei in kwaliteit en kwantiteit te kunnen realiseren. Voor het jaar 20092010 hopen we het aantal betrokken jongeren te kunnen verdubbelen van ruim
20.000 naar 40.000.’
Han de Ruiter, Stichting Jong Ondernemen
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KvK Oost Nederland: Gemeenten Omlaag met Administratieve Lasten (GOAL)

Samen werken aan vermindering regeldruk
GOAL: Gemeenten Omlaag met Administratieve Lasten
• Initiatief: Kamer van Koophandel Oost Nederland i.s.m.
verschillende gemeenten, lokale ondernemersverenigingen, MKB
Nederland en VNO-NCW.
• Doel: De regeldruk door de gemeente voor ondernemers
verminderen en de dienstverlening van de gemeente stroomlijnen.
• Opzet: In 2008 is het GOAL-project van start gegaan. Op 30 maart
2009 zal de Kamer van Koophandel namens de gemeenten de
uitkomst presenteren.
• L ooptijd: 2008 – heden.
•R
 esultaat: Naar aanleiding van doorlichting van de gemeentelijke regels is
berekend dat de aanvraagtijden voor vergunningen met 100.000 weken
kunnen worden teruggebracht, wat globaal een lastenvermindering van
900.000 euro oplevert. Het regeldrukpanel zal zich inzetten deze uitkomst
daadwerkelijk te realiseren.
•B
 ijdrage kabinetsdoelstelling: Administratieve lastenverlichting.
•C
 ontactpersoon: Klaas Korterink, adviseur regionale economie,
KvK Oost Nederland, (038) 4553827, klaas.korterink@kvk.nl

De administratieve lastendruk door de gemeente is veel
ondernemers een doorn in het oog. Reden voor de Kamer van
Koophandel om te proberen daar verandering in te brengen.

Ondernemers hebben te maken met een veelheid aan regels die
hun worden opgelegd vanuit Brussel, de landelijke politiek en de
gemeente. Tijdens een regionale KvK-zakenavond vorig jaar kwam
naar voren dat veel ondernemers vinden dat de gemeentelijke
regelgeving best wat minder, en de dienstverlening efficiënter kan.
Reden voor de Kamer van Koophandel om een knelpuntencommissie
Vermindering Regeldruk in het leven te roepen.
Knelpuntencommissie Vermindering Regeldruk
In deze werkgroep kwamen lokale ondernemersverenigingen,
werkgeversorganisaties, de gemeenten en de Kamer van
Koophandel Oost Nederland bij elkaar om de gemeentelijke
regelgeving kritisch onder de loep te nemen. Ook is gekeken
naar de manier waarop de gemeente vergunningsaanvragen van
ondernemers afhandelt.
Op basis van de bevindingen van de werkgroep hebben vrijwel
alle gemeenten in de regio Zwolle hun regelgeving grondig laten
doorlichten door een extern bureau, in samenspraak met de
verantwoordelijke ambtenaren. Het resultaat is vervolgens weer
aan de betrokken ondernemers gepresenteerd.
Klaas Korterink, adviseur regionale economie bij de Kamer van
Koophandel Oost Nederland, is tevreden over wat er tot nu toe al is
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bereikt. “We hebben heel bewust lokale ondernemersverenigingen
uitgenodigd deel te nemen aan dit project. Niet alleen omdat zij
goed kunnen aangeven waar ze in de praktijk tegenaan lopen, maar
ook omdat het leidt tot grotere betrokkenheid bij ondernemers.
Het doorlichten van de regelgeving is inmiddels afgerond. Nu
worden de resultaten vertaald naar concrete vermindering van de
regeldruk. De gemeenten zijn hiermee inmiddels druk aan de slag.”

lasten in beeld zijn gebracht, is het de bedoeling dat een
zogenaamd regionaal regeldrukpanel een aantal keer per jaar
bijeen zal komen om de bevindingen daadwerkelijk te realiseren.
Het startschot voor het regeldrukpanel zal tijdens de bijeenkomst
op 30 maart worden gegeven door staatsecretaris Heemskerk van
Economische Zaken.

Aanvraagtijden kunnen verkort met 100.000 weken
Op 30 maart 2009 zal de Kamer van Koophandel de uitkomst van
het GOAL-project namens de gemeenten presenteren aan Bernard
Wientjes, voorzitter van de VNO-NCW. Korterink wil wel alvast een
tipje van de sluier oplichten. “In het gunstigste geval zouden de
aanvraagtijden voor vergunningen van een heel jaar alles bij elkaar
kunnen worden verkort met liefst 100.000 weken. Omgerekend
betekent dat een lastenverlaging van 900.000 euro per jaar.
Deze winst wordt met name behaald door het stroomlijnen van
processen en door een aantal vergunningen te vervangen door een
meldingsplicht of algemene regelgeving.
Regionaal regeldrukpanel van start
Nu moeten veel winkeliers bijvoorbeeld voor hun uitstalling
een vergunning aanvragen. Dat kost zowel de ondernemer als
de gemeente veel tijd. Het zou dan ook efficiënter zijn deze
vergunning te vervangen door algemene richtlijnen. Om nog een
voorbeeld te noemen: horecaondernemers met een speelautomaat
in hun zaak zijn in veel gemeenten verplicht ieder jaar een
vergunning aan te vragen. Een speelautomaat gaat gemiddeld
zo’n vijf jaar mee, wat het logischer maakt een vergunning af te
geven die vijf jaar geldig is. Ook op gebied van dienstverlening
door de gemeente is een slag te maken. Door er bijvoorbeeld voor
te zorgen dat er één aanspreekpunt is voor ondernemers die een
bouwvergunning willen aanvragen.”
Nu de mogelijkheden voor vermindering van de administratieve
verder met ondernemen
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Kamer van Koophandel Limburg: Monitor Grenzeloos Winkelen 2009

Bestedingsgedrag van de Euregioconsument
onder de loep
Monitor Grenzeloos Winkelen 2009
• Initiatief: Kamer van Koophandel Limburg i.s.m. de Provincie Limburg
en de gemeenten Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond,
Weert, Venlo en Venray.
• Doel: Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van (eu) regiogrensoverschrijdende bestedingspatronen, inclusief achterliggende motieven, ten
behoeve van een duurzame detailhandelsstructuur in Limburg.
• Opzet: In 2007 vond het eerste onderzoek onder Limburgse consumenten
plaats. Om eventuele veranderingen in onder meer bestedingspatronen en
bezoekmotieven te signaleren wordt in 2009 hetzelfde onderzoek gehouden.
• Looptijd: 2009.
• Resultaat: In combinatie met het onderzoek uit 2007.
• Bijdrage kabinetsdoelstelling: Vitale steden en dorpen, vergroten leefbaarheid en
tegengaan leegstand.
• Navolging: Op verschillende plaatsen in Nederland begint men het belang en
vooral ook de publicitaire waarde van een dergelijk onderzoek in te zien. Een aantal
kamers was geïnteresseerd in de opzet en de resultaten van de Monitor 2007. Voor
een bestuurscommissie van de Kamer van Koophandel Centraal-Gelderland is de
opzet eind 2007 gepresenteerd.
• Contactpersoon: Han van de Port, Regiostimulering, KvK Limburg, (088) 9876320,
hport@limburg.kvk.nl
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Om inzicht te krijgen in het veranderende bestedingsgedrag
van met name consumenten die in grensregio’s wonen,
houdt de Kamer van Koophandel Limburg tweejaarlijks een
uitgebreid onderzoek.

Ontwikkelingen als de toegenomen mobiliteit, internet als
oriëntatiebron, het wegvallen van de Europese binnengrenzen
en de komst van de euro hebben gezorgd voor een dynamischer
consumentengedrag. In het algemeen kunnen we stellen dat de
consument zich steeds vaker buiten zijn eigen regio oriënteert.
Voor de Nederlandse consument in een grensregio als Limburg
betekent dit tevens een grensoverschrijdende oriëntatie, namelijk
in de buurlanden België en Duitsland. Daarnaast bezoeken
Belgische en Duitse consumenten op hun beurt Limburg.
Inzicht in bovenregionaal bestedingsgedrag
In 2005 werd voor het eerst in Limburg onderzoek gedaan naar
het bestedingsgedrag van de ‘Euregioconsument’. Het onderzoek,
in opdracht van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg,
beperkte zich tot Zuid-Limburg en enkele Duitse en Belgische
regio’s. De voornaamste reden voor het uitvoeren van het
onderzoek was het ontbreken van gegevens over bovenregionaal
(grensoverschrijdend) bestedingsgedrag.
Het onderzoek leverde zeer interessante inzichten op. Om
mogelijke veranderingen te monitoren werd besloten om het

tweejaarlijks te herhalen. In 2007 is dat gebeurd, maar nu voor de
hele provincie Limburg. Dat onderzoek kan dus beschouwd worden
als een 0-meting.
De Monitor Grenzeloos Winkelen
De Monitor Grenzeloos Winkelen 2009 stelt ons in staat mogelijke
veranderingen in bestedingspatronen van consumenten in heel
Limburg te signaleren. Verwacht wordt antwoord te krijgen op de
vragen:
•W
 elke winkellocaties bezoeken consumenten buiten hun eigen
regio?
•H
 oe vaak bezoeken consumenten deze winkellocaties?
•H
 oeveel geld besteden consumenten gemiddeld per bezoek?
•W
 aaraan geven consumenten hun geld uit in deze winkellocaties?
Resultaten van het onderzoek zijn nuttig voor diverse partijen. Zo
kan de Kamer van Koophandel ze gebruiken bij de advisering van
het bedrijfsleven en overheden. Overheden op hun beurt kunnen ze
gebruiken bij het bepalen van nieuw (randvoorwaardenscheppend)
beleid, het toetsen en bijstellen van het huidige beleid,
het inspelen op actuele ontwikkelingen en het vergroten van
de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. De Monitor kan
ondernemers helpen bij het opstellen van hun marketing- en
promotiestrategieën.
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Kamer van Koophandel Noordwest-Holland: Toekomstperspectief 2015

Perspectief voor Noordwest-Holland
Ontwikkelingsperspectief 2015
• Initiatief: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland.
•D
 oel: De regio Noordwest-Holland meer toekomstbestendig
maken, op basis van een strategisch kader en een versterkte
regionale samenwerking.
• Opzet: Samen met een aantal partners heeft de Kamer enkele
kennissessies belegd, met als doel om deskundigen en
belanghebbenden met elkaar in gesprek te laten komen over de
kansen en bedreigingen voor de regio. Inmiddels is een concreet
w
 erkprogramma ontwikkeld, waarin partijen (overheden, kennisinstellingen,
ontwikkelingsbedrijf en Kamer) hun verantwoordelijkheid hebben genomen.
Met het totale programma is een investering van € 25 miljoen gemoeid.
• L ooptijd: 2007 – 2015.
•R
 esultaat: Overheid en bedrijfsleven hebben de geformuleerde visie
geaccepteerd als richtinggevend kader, waarna een uitvoeringsprogramma
is opgesteld.
•B
 ijdrage kabinetsdoelstelling: Ontwikkeling van een kennisintensief en
internationaal concurrerend bedrijfsleven in de betreffende regio.
•N
 avolging: Niet bekend.
•C
 ontactpersoon: Thijs Pennink, directeur, KvK Noordwest-Holland,
(072) 5195757, tpennink@alkmaar.kvk.nl
• Website: www.nwhllnd.nl
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De afgelopen twee jaar heeft de Kamer van Koophandel
samen met een groot aantal partners in de regio NoordwestHolland het Ontwikkelingsperspectief 2015 opgesteld.

Energie en water
Als ingepolderd gebied is Noordwest-Holland ontstaan uit water.
Behalve een schat aan kennis voor het heden levert dat ook
vraagstukken op voor de toekomst. Op gebied van energie heeft
de regio met partijen als ECN in Petten en het NIOZ op Texel
belangrijke kennisinstituten in huis. Met de juiste focus kan
Energie en Water een onderscheidende bedrijfstak worden, met
voor Noordwest-Holland de kans om uit te groeien tot hét kennisen praktijkcentrum voor Nederland en zelfs Europa of de wereld.
Verder ontwikkelen van windenergie op zee, uitbouwen van de
offshore-industrie in Den Helder, biomassa en energie uit kassen –
de mogelijkheden zijn legio.
De vijf programmapunten voor Energie en Water:
1. Ontwikkelen van een internationaal onderscheidend cluster met:
• maritiem en offshore (waaronder windenergie);
• verschillende vormen van duurzame energie (volume creëren);
• duurzame maakindustrie.
2. O
 ntwikkelen Noordwest-Holland tot proeftuin voor productie en
kennisontwikkeling.
3. Werken aan een emissieneutrale regio.
4. Stimuleren van technisch hoogwaardig vakmanschap.
5. Opzetten van een adequate kennis- en onderwijsinfrastructuur.

Agribusiness
De samenstelling van de bodem, de meeste zonuren in Nederland
en de snelle bereikbaarheid van Schiphol zorgen ervoor dat
de agrarische sector in Noordwest-Holland een sterke groei
doormaakt. Om het economisch rendement ook op langere
termijn veilig te stellen, zijn schaalvergroting en specialisatie
van belang. Daarom zal de sector meer dan voorheen moeten
streven naar samenwerking en aandacht moeten hebben voor
veranderende eisen van consumenten. Voor het verbeteren van de
internationale concurrentiepositie zal de nadruk komen te liggen
op het produceren van half- en eindproducten, zoals voorgesneden
kookingrediënten en kant-en-klaarmaaltijden. Om de positie
binnen Greenport Nederland/Aalsmeer te versterken, gaat de
aandacht in eerste instantie uit naar de volgende gebieden:
- Glasdriehoek Agriport A7 – Grootslag – Alton;
- Seed Valley;
- Bollencluster Noordelijk Zandgebied.
Vrijetijdssector
Met het eiland Texel, de kuststreek, historische havenstadjes en
de Beemster die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, is
Noordwest-Holland in potentie een trekpleister voor zowel binnenals buitenlandse toeristen. De regio zou eenzelfde klank moeten
krijgen als bijvoorbeeld Toscane in Italië, of Cornwall in Engeland.
De laatste jaren neemt het aantal toeristen in de regio echter af.
Door in te spelen op trends en door goed samen te werken kunnen
bedrijven in de recreatiebranche deze ontwikkeling in NoordwestHolland een halt toeroepen. Met het oog op de vergrijzing zou in
de toekomst bijvoorbeeld gezocht kunnen worden naar concepten
om zorg en recreatie met elkaar te combineren, terwijl de regio
ook meer zou kunnen doen op gebied van watersport, zowel op
zee als langs de IJsselmeerkust. Voor dit programma zijn in het
Ontwikkelingsperspectief drie doelen geformuleerd:
1. Effectieve marketing van de regio;

2. Ontwikkelen van nieuwe toeristische product-marktcombinaties,
zoals: ‘verrassend uit in Noordwest-Holland’ (verlengen
verblijfsduur);
3. Meer gastvrijheid.

Ontwikkelingsperspectief 2015
Achterliggende doel
Wil Nederland zich als kenniseconomie blijven ontwikkelen, dan zal het
aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden meer prioriteit moeten
krijgen. Een doelgroep die veel waarde hecht aan aantrekkelijke steden en
mooie landschappen. In dit kader is het van belang de pluspunten van de
regio Noordwest-Holland beter te benutten.

Noordwest-Holland kent drie zones:
- Noorden – vooral grootschalige landbouw.
- Zuiden – kleinschalig landschap met veel cultuurhistorie.
- Kustzones – Noordzee, IJsselmeer en Texel.

vier doelstellingen:
- Werken aan een toekomstbestendige regio.
- Ontwikkeling van een strategisch en inhoudelijk kader.
- Mobiliseren en versterken van regionale samenwerking.
- Scheppen van een kader voor activiteitenplanning van de Kamer.

Het Ontwikkelingsperspectief zet in op drie sterke
sectoren, of drivers:
- Energie en water.		
- Agribusiness.
- Vrijetijdssector.
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Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland: netwerkdag ‘Van Kennistransfer tot Open Space Markt’

Ultieme kruisbestuiving van sectoren
Netwerkdag ‘Van Kennistransfer tot Open Space
Markt’
• Initiatief: Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland
•D
 oel: Kennisuitwisseling tussen ondernemers uit de
vrijetijdseconomie en de crossmedia
• Looptijd: 2007- heden
• Resultaat: Op 19 november 2007 vond een netwerkdag plaats in
Muiden, die heeft geleid tot kruisbestuiving van beide partijen en
onderlinge, duurzame samenwerking.
•B
 ijdrage kabinetsdoelstelling: Het versterken van het innovatief vermogen
van de Nederlandse economie en profileren van regio’s als nationaal
kennisknooppunt.
•N
 avolging: Betrokken partijen werken op dit moment aan een interactieve
locatiegame in Muiden, die bij succes ook in andere plaatsen zal worden
geïnitieerd.
•C
 ontactpersoon: Mariël Voogel, Adviseur Regionale Economie,
KvK Gooi-, Eem- en Flevoland, (036) 5248720, mariel.voogel@kvk.nl

De Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland
organiseerde een netwerkdag om ondernemers uit de
vrijetijdseconomie en de crossmediasector bij elkaar te
brengen. Met succes.

Hoe breng je ondernemers uit twee zeer uiteenlopende sectoren
met elkaar in contact? Door ze uit te nodigen voor een bijeenkomst
waar ze inzicht krijgen in elkaars werkzaamheden, inspiratie
kunnen opdoen en tot concrete samenwerking kunnen komen.
Op 19 november 2007 stond het Muiderslot geheel in het teken
van moderne communicatiemiddelen. Tijdens de door de Kamer
van Koophandel georganiseerde netwerkdag ‘Van Kennistransfer
tot Open Space Markt’ stond de vraag centraal: hoe kun je
crossmediale toepassingen verweven in een van oudsher vrij
traditionele branche als de vrijetijdssector? Met andere woorden,
hoe kunnen horecaondernemers, musea, vvv’s, congrescentra
en dergelijke gebruikmaken van internet, games, mobiele
telefonie, tv, radio en print om de kwaliteit van hun producten en
dienstverlening te verhogen?
Een scala aan ICT-mogelijkheden
Aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden konden
ondernemers uit de vrijetijdseconomie ervaren wat games, GPSnavigatie en internet kunnen toevoegen aan de beleving van
een vrijetijdsactiviteit. Ook maakten zij kennis met een scala
van mogelijkheden op ICT-gebied, zoals databasemarketing,
internetcommunities en zoekmachinemarketing.
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De KvK als aanjager voor kennisoverdracht
Mariël Voogel is adviseur Regionale Economie bij de KvK GooiEem- en Flevoland; in die hoedanigheid was zij nauw betrokken bij
de organisatie van de netwerkdag. “Ons voornaamste doel was het
doelgericht tot stand brengen van een structurele kennisoverdracht
tussen beide branches, hogescholen, roc’s, overheden en
kennisinstellingen. Niet alleen hebben we dit project van A-Z
begeleid, subsidie aangevraagd en een projectplan geschreven,
we hebben ook gefungeerd als aanjager en een brug willen slaan
tussen het MKB en de ondernemers uit de crossmediasector.” Deze
laatsten konden in het Muiderslot laten zien wat ze in huis hadden.
De MKB’ers op hun beurt konden kennismaken met de modernste
ICT-toepassingen, waar ze tot nu toe slechts mondjesmaat gebruik
van maken.
Concrete samenwerking als resultaat
“Om te voorkomen dat de deelnemers van de netwerkdag na
afloop weer zouden overgaan tot de orde van de dag, hebben we
een brainstormsessie georganiseerd waar een tiental concrete
ideeën tot samenwerking uit voortkwamen. Uit deze toptien
zijn uiteindelijk twee concepten geselecteerd om nader uit te
werken, die daadwerkelijk zijn opgepakt.” Momenteel wordt in
Muiden gewerkt aan een zogenaamde Targetgame, waar de lokale
ondernemers en onder andere het Muiderslot aan deelnemen. Een
interactief achtervolgingsspel voor bezoekers van Muiden, waar zij
gewapend met mobiele telefoon verschillende opdrachten moeten
uitvoeren, en zo op een eigentijdse manier de vestingstad leren
kennen. De bedoeling is om de game, als het in Muiden aanslaat,
ook in Weesp en Naarden op te zetten. “Een typisch voorbeeld van
kruisbestuiving van twee sectoren, zoals we het voor ogen hadden.
De samenwerking heeft daadwerkelijk geleid tot innovatie, en daar
was het ons om te doen.” aldus Mariël Voogel.

Foto: Mike Bink: © Muiderslot
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