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KvK: terug van nooit weggeweest, maar wel anders……
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Thema’s

Segmenten

Dienst-
verlening

Kanalen

1. Start/overname

2. Financiering

3. Vernieuwen

4. Internationaal

5. Data
1. Pre-starter

2. Starter

3. ZZP

4. Klein MKB

5. Groot MKB

6. Grootbedrijf

7. Publiek
1. Click

2. Call

3. Face



Slank en modern:

• Uitvoeringsorganisatie voor 
ondernemers van ministerie EZ

• Modernisering dienstverlening, 
steeds meer digitaal

• Krimp van 2300 fte in 2012 
naar 1150 in 2019 
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Eén landelijke organisatie, regionaal verankerd



KvK missie
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Het leven van ondernemers makkelijker 

maken met zinvolle informatie

1. Informatie, verbinding en advies

2. Data uit het Handelsregister

Ondernemen doe je 

zelf, maar je kunt ons 

goed gebruiken



Drie afgestemde kanalen
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Online & webbased

• kvk.nl

• Handelsregister app

• ondernemersplein.nl

• Social media

• Webinar

31.000.000 bezoeken/j
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Bellen & chatten

• Telefoon

• E-mail

• Social Media

• Webcare

• Whatsapp

880.000 contacten/j

Bezoek & events

• 19 vestigingen  

• 5 ondernemersplein

• Events

• Workshops

• Presentatie bij 3den

370.000 bezoekers/j

Traject individuele ondernemer centraal

Direct toegang 

tot inschrijvings-

en vestigings-

informatie 

Kosteloos expert 

advies voor  

klankbord, feedback 

en verbinding 

Dag van de 

Innovatie en 

Top 100

Drie afgestemde kanalen



Klantreizen op basis van behoefte
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5 voorbeelden van 

klantreizen vanuit 

segmenten en thema’s



Aspirant Ondernemers oriënteren zich op ondernemen …
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Wat zijn mijn kansen 

als ondernemer?
Hoe bereid ik mij 

voor op zelfstandig 

ondernemerschap? 

Voorsprong op Starten

• Online KvK Startersevent en online Webinars over Starten: eigen
bedrijf | vanuit WW | als zzp-er | met webwinkel | als franchise

• 10-stappenfilms

• Bijeenkomsten Starten Eigen bedrijf

• De Startersdag en het Startersmagazine

• Maatwerk informatie en advies: 088 585 1 585



ZZP-er internationaliseert voor nieuwe markten en omzet …
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Wie kan mij de grens 

overhelpen?

Welke tips ‘n tricks 

kan ik leren van 

collega ondernemers

Voorsprong op Internationaliseren

• Exportwijzer, Webinar Ondernemen in het buitenland

• Basisinformatie op kvk.nl en ondernemersplein.nl

• Bijeenkomsten Road 2, voor verschillende landen en sectoren

• Handelsdagen Nederland-Duitsland, Nederland-België, …

• Project Enterprise Europe Network voor internationale matchmaking

• Maatwerk informatie en advies: 088 585 1 585



MKB innoveert om te groeien en concurrerend te blijven … 
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Welke trends en 

ontwikkelingen bieden 

kansen voor ons bedrijf? 

Hoe kan ik succesvol 

innoveren?

Voorsprong op Innoveren

• Online Trendjournaals

• MOOC’s voor online leren innoveren

• Workshops om vraag en aanbod over sectorgrenzen te verbindingen 

• Online publicaties: Smart Industry | Internet of Things | Big data | 
3D Printen | Foutloos produceren | Reshoring

• Maatwerk informatie en advies: 088 585 1 585
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Voorsprong op Financieren

• Films: Financiering, waar begin ik?, Financieringsmix voor 
ondernemers?

• Webinar: Hoe kom ik aan financiering? 

• Crowdfunding scan, Checklist Financieringswijzer 

• Workshops Financiering van groei en innovatie | Informal Investory

• KvK Financieringsdesk: 0800 1014, financieringsdesk@kvk.nl

MKB ziet financiering steeds meer als een complexe uitdaging …

Hoe bereid ik mij voor 

op financiering?

Wie wil in mijn 

bedrijf 

investeren?



Handelsregister, veel dynamiek en heel veel data …

Basisregistratie ondernemingen in Nederland 

• 2,5 miljoen ondernemingen 

• 200.000 nieuwe inschrijvingen per jaar

• 1.700.000 mutaties bedrijfsgegevens per jaar

• 650.000 jaarrekeningen per jaar

Bron voor veilig zakendoen

• 750.000 exportdocumenten per jaar

• 24 miljoen dataproducten per jaar voor overheden, 

notarissen, banken, informatiebrokers

• Continu actuele data over bedrijvendynamiek, zoals over 

vestigingen, sectoren,  starters, stoppers, faillissementen11



Voorsprong door veilig handelsverkeer
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Met welke bedrijven 

doe ik zaken?

Hoe vind het bedrijf 

waarmee  ik kan 

samenwerken?

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ6Oq3053PAhXDbxQKHR3wDnAQjRwIBw&url=http://www.livewire.nl/nl/blog/1626/alle-bedrijfsinformatie-in-een-app-beschikbaar-kvk-app-handelsregister&bvm=bv.133178914,d.ZGg&psig=AFQjCNHFYSiYZmAXD_6cS7dLbxwpeKto0g&ust=1474450792830890


Behoefte van de ondernemer centraal
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Verbinding met landelijke partners en regionale partners t.b.v.:

- Herkenbare loketten voor de ondernemer

- Kostenefficiënte dienstverlening

- Optimale inzet instrumenten



Events/ 

Bijeenkomsten 

(generiek)

Stimuleren

Ondersteunen

Presentaties

Testimonials

Webinars

Informatie

Netwerk

Tools

Advies

Ondernemers enthousiasmeren en in beweging brengen

Meer omzet

Regelingen

Generiek

Specifiek

ROZ-

groep

RCT-Gld

Provincie 

Gelderland

http://www.oostnv.nl/
http://www.op-oost.eu/
http://www.overijssel.nl/


Einde
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“Samen, 

landelijk en in de regio, 

voor ondernemend 

Nederland!”


