
 

 

MKB ONDERSTEUNING 

omdat het brood-nodig is 
 

De opgave 

De TEK-regeling voorkomt dat bij veel MKB-ondernemers het water aan de lippen komt. MKB-

ondernemers die in dorpen en steden in het hart van onze samenleving staan. Twee van de drie 

Nederlandse werknemers verdient het dagelijkse brood bij een MKB-ondernemer. Die MKB-

ondernemer is zelf ook een inwoner met privé een huis met een hypotheek, studerende kinderen en 

een pensioen dat voor diens ogen dreigt te verdampen.  

De coronacrisis, de energiecrisis en volgende crises  zijn tragisch voor individuele MKB-ondernemers, 

maar ontwrichtend voor onze regionale economische ecosystemen omdat MKB-ondernemers in elke 

regio een belangrijke pijler zijn. Met een aandeel van 60% in wat alle bedrijven in Nederland 

gezamenlijk verdienen is het afbreukrisico van een ontwricht MKB zeer groot. De afhankelijkheid van 

partners in de keten waarin MKB-ondernemers actief zijn versnelt die ontwrichting. Doordat de ene 

MKB-ondernemer in de problemen komt, komen andere MKB-ondernemers door deze 

ketenafhankelijkheid ook in de problemen. In binnensteden zal dit leiden tot grotere leegstand, 

minder aantrekkingskracht, minder klanten en daardoor tot nog meer leegstand. 

De opgave is om in elke stad of regio een MKB-ondersteuningsinfrastructuur te bouwen die 

individueel maatwerk levert voor MKB-ondernemers die op weg zijn naar een verdienmodel dat 

concurrerend is in de klimaat-neutrale, inclusieve en digitale economie van morgen. 

Klein beginnen 

Vanuit hun eigen lokale/regionale context bouwen Almelo, Amstelveen, Apeldoorn, Assen, Breda, 

Delft, Deventer, Hoorn, Leiden, Oss, Schiedam, Sittard-Geleen, Zaanstad en Zwolle aan hun MKB-

ondersteuningsinfrastructuur. Dat doen zij samen met hun triple helix partners zoals MKB-

organisaties, Regionale Ontwikkelmaatschappijen, Provincies, banken en accountants. 

Deze steden werken met elkaar samen om kennis te delen en kennis te ontwikkelen die ten goede 

komt aan hun MKB-ondernemers. Andere gemeenten zijn zeer welkom als zij willen aansluiten in 

deze samenwerking, die wordt gefaciliteerd door het G40-stedennetwerk.  

Zichtbaar wordt dat hun MKB-ondersteuningsinfrastructuur sterk is als deze voorziet in: 

• individuele begeleiding voor het innovatieproces van de MKB-ondernemer; 

• inhoudelijke kennis en samenwerkingspartners vanuit hun netwerken; 

• het openen van deuren voor bijdragen uit nationale en Europese investerings- en 

financieringsfondsen; 

• maatwerk waar dat mogelijk is bij de afgifte van overheidsvergunningen; 

• een gebiedsgerichte aanpak van binnensteden en bedrijventerreinen met ruimte voor 

vernieuwing en blokkades tegen ondermijning. 

 

 

 



 

 

Krachtenbundeling met het rijk 

De MKB-ondersteuningsinfrastructuur die elke stad bouwt is ook het koppelstuk tussen het aanbod 

van nationale MKB-instrumenten en de vraag van individuele ondernemers. Dit koppelstuk is nodig 

omdat MKB-ondernemers door de veelheid van rijksregelingen door de bomen het bos niet meer 

zien.  

De 14 steden bieden aan om – samen met hun regionale triple helix partners - dit koppelstuk tussen 

rijk en individuele MKB-ondernemer te zijn. De 14 steden vragen daarvoor aan het rijk: 

1. middelen beschikbaar te stellen voor menskracht om de regionale (triple helix) MKB 

ondersteuningsinfrastructuur te versterken en menskracht voor de individuele begeleiding 

van MKB-ondernemers; 

2. de bestaande nationale en Europese MKB-middelen per regio gebundeld in te zetten, zodat 

de triple helix partijen in de regio maatwerk kunnen leveren voor de individuele MKB-

ondernemers; 

3. met elke van de 14 steden en hun triple helix partners de bundeling van middelen te 

concretiseren op een manier die in die stad het beste werkt. 

“Morgen” gaan zij graag in gesprek met de minister om de nationale visie op de transformatieopgave 

van het MKB met regionaal maatwerk concreet te maken voor de individuele MKB-ondernemers in 

dit land. Brede Welvaart is de beloning voor deze inzet. 
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Helling (Hoorn), Froukje Spijker (Leiden), Frank den Brok (Oss), Frans Hamerslag (Schiedam), Yvonne 
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