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Het MKB is een enorme markt, maar welke 

strategieën zijn er om binnen te komen en 

ruimte voor creativiteit en innovatie te 

ontwikkelen met ondernemers? Saxion 

Hogeschool en KreaNET delen eerste 

ervaringen uit de praktijk: het project 

Crenovatie. Waarom is de kloof zo groot? En 

hoe zorg je nou voor de verbinding van de tool 

en MKB en creatieve sessies? Welke andere 

opties zijn er om die kloof te overbruggen? 

Tijdens de ‘halen & brengen’ workshop 

ontwikkelen we samen alternatieve strategieën. 

Eye-openers, hoe je MKB-ondernemers kunt 

triggeren om met het faciliteren van creativiteit 

aan de slag te gaan. 

Onderzoek EIM, kort resumé 

 Daling van het aandeel bedrijven dat 

samenwerkt om vernieuwingen te 

ontwikkelen 

 Economische ontwikkeling blijkt van 

invloed op de innovatiekracht van 

ondernemers 

 Minder medewerkers houden zich 

specifiek bezig met innovatie 

 Daling van innovatieve activiteiten is het 

sterktst in de sectoren horeca en 

overige dienstverlening.  

 In de industrie is het aandeel 

innovatieve MKB-bedrijven minder 

afgenomen. 
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Waar vind je Kreanet? 
www.kreanet.nl 

Facebook 
Twitter 

Mail ons via: idee@kreanet.nl 

Crenovatie 
Toolbox van Crenovatie is voor iedereen 

toegankelijk en gratis te downloaden via 
de website van Crenovatie.

http://www.crenovatie.nl/
http://www.kreanet.nl/
https://www.facebook.com/pages/Kreanet/147403778654136
http://twitter.com/kreanetnl
mailto:idee@kreanet.nl
http://www.crenovatie.nl/
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De MKB’er 

Karakterschetsen: Eigenwijs, ongeduldig en wil 

snel beslissen  Passie voor inhoud. zit in 

eigen filter. op zoek naar volgelingen 

opleidingsniveau is minimaal HBO grote 

diversiteit  gaat over ondernemers en mensen 

die iets willen op zoek naar reflectie 

 

Strategie: nadruk ligt op korte termijn. Lange 

termijn wordt als lastig en tijdrovend ervaren. 

 

Problematiek: de signalen zijn heel anders dan 

de directe manifeste behoefte (vraag) om een 

creatieve sessie (aanbod) in te zetten.  

 

Vraagstukken van een groeiende MKB-er 

 Hoe zorg ik voor consistentie in mijn 

product? 

 Hoe krijg ik mijn medewerkers op mijn 

manier in beweging? 

 Eerste medewerkers zijn vaak familie 

van gelijkgestemden met ongeschreven 

regels. Wanneer nieuwe ogen gaan 

dwingen tot andere denkbeelden kan dit 

wringen. 

 Als de (arbeids)markt verandert worden 

de medewerkers afhankelijk en stokt de 

vernieuwing. 

 Het bedrijf moet zichzelf weer opnieuw 

uitvinden. Als facilitator kan je van 

buiten naar binnen werken, met begrip 

voor de ontstaansgeschiedenis van het 

bedrijf. 

Things to know 

 Return on investment zal zichtbaar zijn. 

 Werk aan de bewustwording van de 

MKB’er dat creativiteit geld oplevert. 

 Steeds minder interne facilitators. 

 Facilitators worden vaak op het laatste 

moment ingeschakeld, tijd is belangrijk. 

 Netwerk is voor bepaalde MKB’ers 

belangrijk voor de ander niet. 

 Spanningsveld tussen grondlegger en de 

manager die de zaak voortzet. 

 Zoek ingangen bij medewerkers, die er 

voor open staan. Een manager, die 

beheerder is van de winkel, zal hetzelfde 

blijven doen en geen veranderingen 

initiëren.   

 MKB’er is trouw aan de omgeving en 

ook aan de facilitator. 

 

MKB en Creative Problem Solving (CPS) 

1. Zwak gebruik van de techniek. 

2. Onheldere rollen. De directeur is vaak 

inbrenger van het probleem. 

3. Prijs imago van de facilitator. 
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Hoe kom je nu binnen bij een MKB bedrijf?  

Om mee aan de slag te gaan… 

 Wat triggert een MKB bedrijf om een 1ste stap te zetten? 

 Hoe kun je vanuit de vraagzijde van het MKB zorgen als 

ondernemer dat je vraag bij de juiste persoon komt? 

 Communicatie en instrumenten: hoe gaan we dezelfde taal spreken 

en waar vinden wij elkaar? 

 Tips & Trucs, strategieën om binnen te komen. 

 

Oplossingen en ideeën 

1. Kill the idea killers  

 Alle belemmeringen, om er niet aan te beginnen, uitvergroten 

 Maak gebruik van testamonials  

 Presentatie rondom een thema/ benoemen van de belemmering 

 Verbinding maken met ondernemers onder elkaar, samen werken. 

 Denk aan failure day 

 

2. Communicatie en PR 

 Creativiteit in de publiciteit plaatsen. 

 Heel veel rumoer maken, bv bij Pauw en Witteman, in kranten en magazines als Linda, Marie 

Claire etc.  

 Heel concreet binnen komen met iets op gebied van HRM , een ‘probleem’ oplossen. 

 Verspreiding van ‘creatief denken’ via beroepsvereniging. 

 Het introduceren van zogenaamde Creavouchers, waarmee sessies kunnen worden opgestart. 

 Learning by doing. Spreek verschillende ondernemers aan om een creatieve sessie te ondergaan.  

 Formele en informele plekken gebruiken om te verleiden. Maak hiervoor gebruik van netwerken 

dichtbij, als een hockeyclub, faciliteer daar eens een sessie. 

 Leeftijdsfase speelt steeds meer een belangrijkere rol. 

o Jonge ondernemers meer bereid tot het nemen van 

risico’s? Creativiteit als imago boost voor je bedrijf. 

o Gevestigde ondernemers: oplossen van probleem van de 

dag. 

o Oudere ondernemers, omzet is niet meer zo zeer een 

trigger, maar plezierig werken. Hoe ga ik op een fijne manier richting mijn 67ste? 

 Crea-instrumenten als crisis killer. Personeelsleden met ontslagdreiging crea cursus geven. 
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Tips 

 Zorg dat het concreet is en het bedrijf er de volgende dag mee aan 

de slag kan. 

 Afspraken maken over uitkomst, capaciteit en urgentie. Wie gaat 

er mee aan de slag? 

 Let op besluitvormers, ga slim om met je tarief. 

 Hapklaar brokken, weinig tijd. Wat levert het op vs. wat moet ik 

investeren. 

 Haak aan bij netwerken, als bv ontbijtsessies van BNI. 

 Vermijd het woord creativiteit. Vertrouwen door taalgebruik. 

 Maak podcasts van de creatieve sessies. 

 Inzetten van O&O fondsen 

 Kijk ook eens naar de Vlaamse GPS kit, te gebruiken voor MKB.  

 

Excuses zijn je limieten 

Heb jij deze al een keer gebruikt? Redenen om niet iets met creativiteit of innovatie te doen. 

http://www.bni.eu/nederland/

