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VOORWOORD
Digitalisering, circulariteit, verduurzamen.

Het programma is de start van het gezamenlijk uitdragen

Daar draait de nieuwe economie om.

van het belang van digitalisering, circulair ondernemen,

Deze veranderingen brengen kansen met zich mee en

duurzaam ondernemen en het aanbieden van activiteiten.

Rotterdam wil deze kansen volop benutten. Voor delen

De bijbehorende jaaragenda met activiteiten is continu in

van het MKB, vooral de kleinere en middelgrote MKB-

ontwikkeling.

bedrijven, is het tempo van vernieuwing hoog. Waar en
hoe sluit je aan met je bedrijf waarmee je al 5, 10, 15 jaar

Nieuwe partners en ideeën vanuit ondernemers

onderneemt? Klant- en marktomstandigheden veranderen.

zijn welkom. Denk en doe vooral mee!

Wat betekent dat voor je bedrijf, je product of dienst, het

Meld je aan bij een van de partners of via:

verdienmodel en je personeel?

mkb010next@rotterdam.nl

Het MKB is de motor van Rotterdam.

Barbara Kathmann

Een toekomstbestendig MKB is van belang

Wethouder Economie, wijken en kleine kernen

voor een vitale economie, arbeidsmarkt én
samenleving. Het MBK (exclusief ZZP) zorgt voor 60%
van de werkgelegenheid in de stad, maakt Rotterdam
levendig en is maatschappelijk betrokken.

Partners van MKB010>>Next:
MKB Rotterdam Rijnmond

InnovationQuarter

Ondernemers zijn zelf aan zet maar de gemeente Rotterdam

VNO-NCW Rotterdam

MRDH

wil hen, samen met verschillende partners, informeren,

Rabobank Rotterdam

Provincie Zuid-Holland

inspireren en activeren bij bovengenoemde

Hogeschool Rotterdam

KVK

uitdagingen. Het programma MKB010>>Next wijst

IT Campus Rotterdam

Ministerie van EZK

MKB’ers op kansen en laat zien en ervaren hoe digitaal,

BlueCity

duurzaam en circulair ondernemen kan bijdragen aan
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ondernemersdoelen. Dit om het MKB te versterken en

Alle partners dragen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid

toekomstbestendig te maken.

bij aan het programma MKB010>>Next.

CORONACRISIS
Het programma MKB010>>Next was net gereed,

• Wordt alleen kostenreductie in de komende jaren het

klaar voor besluitvorming, toen de coronacrisis uitbrak.

streven of komt er juist nu versneld meer aandacht

Nu enkele maanden later is er een nieuwe economische

voor circulariteit van de economie met minder

werkelijkheid ontstaan. Het MKB, in het bijzonder sectoren

grondstoffengebruik en meer lokale en kortere ketens?

tijd meer aandacht krijgen dan andere omdat daar de
urgentie het grootst is.
Samen met de partners zullen we de jaaragenda monitoren,

zoals horeca, retail, evenementen, transport en logistiek,

prioriteren en indien nodig bijstellen. Rode draad van

is en wordt bijzonder hard geraakt. De verwachting is

het programma is en blijft om MKB’ers op de kansen

HERSTELPROGRAMMA ROTTERDAM
STERKER DOOR

te wijzen en te laten zien en ervaren hoe digitaal,

samenleving. Ook het tempo waarin de veranderingen
naar de nieuwe economie zich voltrekken kan vertragen of

De vraag is hoe de economie van Rotterdam zich op de

aan ondernemersdoelen. Dit om het MKB te versterken en

mogelijk juist aan kracht winnen en versnellen.

lange termijn gaat ontwikkelen en welke maatregelen

toekomstbestendig te maken.

Verschillende toekomstbeelden zijn denkbaar:

er nodig zijn om de economie te herstellen. Met het

dat de coronacrisis blijvende effecten zal hebben op de

• Grijpen overheden, bedrijven en burgers

duurzaam en circulair ondernemen kan bijdragen

herstelprogramma Rotterdam Sterker Door werkt het college

de coronacrisis aan om juist te investeren in

aan maatregelen. Voor herstel- en vernieuwing van de

verduurzaming van energie om daarmee

economie in en om Rotterdam blijft de omslag naar een

onafhankelijker te worden en (nieuwe)

nieuwe economie, die digitaal, circulair en duurzaam is,

werkgelegenheid te creëren? Of speelt dit voor de

van belang.

politiek en het bedrijfsleven een bijrol omdat men zich
focust op het concurrentievermogen van de economie

Vanuit MKB010>>Next wordt de komende tijd continu

en het bedrijf?

geschakeld met dit programma. Een aantal partners van

• Door de contactbeperkende maatregelen werken
we nu virtueel samen, shoppen en bestellen we

MKB010>>Next is ook als stakeholder betrokken bij
Rotterdam Sterker Door.

ons eten nog meer dan voorheen online. Gaat de
digitalisering van de economie en samenleving

Het programma van MKB010>>Next is als basis robuust

nu een versnellingsfase in of rennen we- wanneer we

maar het is belangrijk dat de activiteiten uit de jaaragenda

groen licht krijgen- weer naar fysieke voorzieningen,

en de visie en maatregelen van het herstelprogramma met

waarvoor we een hernieuwde waardering hebben

elkaar samenhangen. Sommige sectoren en transities uit het

gekregen?

MKB010>>Next-programma zullen mogelijk de komende
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SAMENVATTING
Het is een uitdagende tijd. De wereld verandert snel en

autoherstelbedrijf, horecazaak of kledingzaak. Bedrijven

• BlueCity

daarmee ook de economie. Rotterdam wil en moet mee

die investeren en innoveren zijn fexibeler, veerkrachtiger

• InnovationQuarter

met deze veranderingen. Om de digitale, duurzame en

en veel beter in staat om met succes mee te gaan in de

• MRDH

circulaire transities te realiseren en bestaande bedrijvigheid

veranderingen die onze wereld vormgeven.

• Provincie Zuid-Holland

te behouden is het belangrijk dat het MKB meebeweegt.

• KVK

In het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’

Ondernemers zijn zelf aan zet maar de gemeente

ligt dan ook een accent op het stimuleren van het MKB in

Rotterdam wil hen, samen met verschillende partners,

de verandering naar de nieuwe economie. De ambitie is

informeren inspireren en activeren bij deze

De ambitie om 5.000 MKB’ers te bereiken kan alleen

gesteld op het bereiken van 5.000 MKB’ers.

uitdagingen. MKB010>>Next wijst MKB’ers op kansen

worden behaald door samen het belang van duurzaam,

en laat zien en ervaren hoe digitaal, duurzaam en circulair

digitaal en circulair ondernemen uit te dragen en activiteiten

ondernemen kan bijdragen aan ondernemersdoelen.

aan te bieden. Partners versterken elkaar, ontwikkelen

Het Rotterdamse MKB is als banenmotor van vitaal
belang voor onze stad, maakt onze stad levendig, is
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samen activiteiten of bieden deze vanuit hun eigen rol en

van de werkgelegenheid. Op een relatief kleine kopgroep

PROGRAMMA EN PARTNERS
MKB010>>NEXT

na omarmt een fors deel van deze bedrijven de transities

De gemeente Rotterdam is samen met partners het

niet snel genoeg. Hierdoor lopen ondernemers kansen mis,

programma MKB010>>Next gestart om Rotterdamse

verliezen ze concurrentiekracht en kan het uiteindelijk ten

MKB’ers te stimuleren digitalisering, circulair en duurzaam

koste gaan van hun bestaansrecht.

ondernemen te omarmen. Wat de partners bindt is het

maatschappelijk betrokken en is verantwoordelijk voor 60%

• Ministerie van EZK

verantwoordelijkheid aan.
Rode draad hierin in:
• Creëer bewustwording bij het MKB: geef inspiratie
die aansluit op de praktijk van het MKB. Communicatie
over de transities richting het MKB is essentieel;
• Maak vervolgstappen gemakkelijk. Zorg voor

gezamenlijk belang om de vernieuwingskracht bij het

informatie voor ondernemers als ze geïnspireerd

De huidige coronacrisis brengt dit risico in sommige

MKB te vergroten. Met een toekomstbestendig MKB blijven

zijn en actie willen ondernemen: overzicht van kennis,

gevallen onverbiddelijk voor het voetlicht. Een Rotterdamse

werkgelegenheid en gedane investeringen behouden.

informatie, subsidies, netwerken helpt daarbij. Er zijn al

wijnhandelaar met een goed werkende webshop, online

Betrokken partners zijn:

veel ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar;
• Activeer: laat handelingsperspectieven zien en

aanwezigheid en dagelijkse bezorgdienst kan de vraag

• MKB Rotterdam Rijnmond

nu nauwelijks aan, terwijl de ander, meer behoudende

• VNO-NCW Rotterdam

ervaren, maar laat het ondernemerschap aan het MKB,

branche-collega nu kampt met grote voorraadoverschotten

• Rabobank Rotterdam

de motivatie moet intrinsiek zijn;

en een sterk dalende omzet. Wat voor de wijnhandel geldt,

• Hogeschool Rotterdam

geldt ook voor het kleine bouwbedrijf, schoonmaakbedrijf,

• IT Campus Rotterdam

• Werk samen om het MKB te bereiken en te

ondernemingen heeft minder toegang tot netwerken waarin

• Het ontwikkelen van nieuw aanbod;

beluisteren naar wat helpt en nodig is. Experimenteer

vernieuwende methoden worden gedeeld. Ze hebben

• Het sectorspecifek maken van bestaande succesvolle

met projecten, evalueer en verbeter.

geen R&D-afdelingen en er is minder gelegenheid en tijd.
De eigenaar werkt gemiddeld genomen vooral mee in het

Ieder jaar wordt er een jaaragenda gemaakt met

bedrijf en minder aan het bedrijf. MKB010>>Next richt

activiteiten. Deze is continu in ontwikkeling. In de aanloop

zicht vooral op dit deel van het MKB.

activiteiten;
• Het vernieuwen of verbeteren van onze marketing en
communicatie.

COMMUNICATIE & MONITORING

naar het programma en in de ontwikkelingsfase zijn met

AMBITIE

Om het Rotterdamse MKB echt in beweging te krijgen zal

Met de verschillende activiteiten (inspireren-

veel aandacht worden gevraagd voor het belang van de

DOELGROEP

informeren- activeren) worden 5.000 MKB-bedrijven

transities, wat het de ondernemer kan opleveren en hoe je

De verschillen tussen MKB’ers zijn enorm. De impact van de

bereikt. De 5.000 bedrijven zijn deelnemers aan de

als ondernemer digitalisering, duurzaamheid en circulariteit

transities en de snelheid waarmee die zich voltrekken zijn

activiteiten uit de jaaragenda en bedrijven die bereikt

vóór jouw bedrijf kan laten werken. Hiervoor wordt een

niet voor elk bedrijf binnen elke branche hetzelfde.

worden met de boodschap dat het van belang is aandacht

communicatiestrategie ontwikkeld.

Ook de uitdagingen en de benodigde oplossingen

te besteden aan de transities.

verschillende activiteiten al 1.200 MKB’ers bereikt.

verschillen. Het programma richt zich vooral op het ‘brede’

Monitoring van het bereik vindt plaats door bij alle partners

MKB. Er zijn binnen het MKB steeds duidelijker twee

ORGANISATIE

het aantal deelnemers van activiteiten op te vragen.

groepen te zien:

De gemeente is initiatiefnemer, heeft een initiërende,

Er wordt geanalyseerd op dubbelingen voor zover dit

• De koplopers, scale-ups en startups, die

regisserende rol en is partner. De partners leveren kennis,

mogelijk is binnen de AVG-richtlijnen. Het bereik van

nieuwe kennis en technologieën snel genoeg weten

activiteiten, funding en een netwerk waarmee MKB-

de communicatiecampagne, die voornamelijk online

toe te passen, zelf ontwikkelen of als basis van hun

ondernemers in Rotterdam vooruitgeholpen kunnen worden.

plaatsvindt, wordt meegeteld op basis van views en

bedrijfsmodel hebben;

interacties.

moeilijker bij kan houden en het lastig vindt de

WERKWIJZE: INNOVEREN EN
EXPERIMENTEREN

vernieuwing vorm te geven in het eigen bedrijf.

MKB’ers hebben weinig tijd en andere prioriteiten hebben

• Het peloton, dat het hoge tempo van vernieuwing

vaak voorrang. Het is belangrijk te blijven experimenteren
Het peloton is het brede en grootste deel van het MKB.

om te achterhalen wat werkt om het MKB te ondersteunen,

Het is vooral te vinden in de categorie bedrijven met 2

prikkelen en verleiden om te vernieuwen en te innoveren.

tot 49 arbeidsplaatsen. Het is het MKB dat al langere

Dat behelst meer dan lukraak nieuwe activiteiten

tijd onderneemt: de bedrijven die te vinden zijn in de

organiseren en afwachten wat er gebeurt. We hanteren een

winkelstraten, op bedrijventerreinen en om de hoek.

systematische en klantgerichte aanpak. Deze passen we toe

Het tempo van vernieuwing is voor deze kleine en

bij:

middelgrote bedrijven hoog. Een groot deel van deze
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1. AMBITIE
Rotterdam ziet kansen en omarmt de transities:

AMBITIE MKB010>>NEXT

van het MKB in de verandering naar de nieuwe economie.

1. Rotterdam gaat digitaal en wordt een ‘Smart

Rotterdam stimuleert in samenwerking met

Digital Delta’ met snelle digitale verbindingen, big-data-

STAAT VAN HET MKB

partners het (brede) MKB bij hun verandering

platforms en digitale vernieuwers.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap

naar de nieuwe economie die digitaal,
circulair en duurzaam is. Een groot
deel van het (brede) MKB houdt het hoge
tempo van vernieuwing moeilijk bij. Klant-

2. Rotterdam gaat voor zero waste met een

brengt jaarlijks de Staat van het MKB uit. De laatste

circulaire economie die hulpbronnen en afvalstromen

publicaties van 2018 en 2019 bevestigen dat het MKB

hergebruikt en niet verloren laat gaan.

de drijvende kracht is achter de groei in de economie.

3. Rotterdam gaat voor nul CO2 en wordt

Het MKB is het fundament en is gegroeid in aantal

en marktomstandigheden veranderen. Wat

een ‘Smart Energy Delta’ van verbonden slimme

bedrijven, werkgelegenheid, toegevoegde waarde en

betekent dat voor je bedrijf, je product of dienst,

energiesystemen en duurzame energiebronnen die

arbeidsproductiviteit. Het gaat goed met de Nederlandse

nodig zijn voor de energietransitie.

economie, maar er zijn ook zorgen:

het verdienmodel en je personeel? Met het
programma MKB010>>Next wordt ingezet

4. Economische groei in Rotterdam is inclusief.

• Kleinere bedrijven zijn gemiddeld een stuk minder

op het inspireren, informeren en activeren

Alleen gedeelde welvaart betekent duurzame

productief. De groei in het MKB wordt

van 5.000 MKB-bedrijven om digitaler en meer

vooruitgang. Onderwijs en arbeidsmarkt moeten voor

gedragen door een beperkt aantal, veelal

circulair en duurzaam te ondernemen.

iedereen kansen creëren om de juiste vaardigheden
te ontwikkelen en mee te kunnen doen. Digitalisering

NIEUWE ECONOMIE
Het is een uitdagende tijd. De wereld verandert snel en

grotere, MKB-bedrijven.
• Slechts een klein deel van het MKB groeit door

en circulariteit zorgen voor nieuwe vormen van

naar een hogere grootteklasse (slechts 5% tussen

werkgelegenheid.

2010 en 2018). De banengroei vindt plaats door een

5. Rotterdam geeft ruimte aan nieuw

klein deel snelgroeiende bedrijven. Hierdoor groeit

daarmee ook de economie. Rotterdam wil en moet mee met

ondernemerschap. Ambitieuze startups, scale-ups

de productiviteit in het gehele MKB weinig.

de veranderingen in deze uitdagende tijd.

en doorgroeiende MKB-bedrijven zijn broodnodig voor

Veel bedrijven van kleinere omvang zijn kwetsbaarder

MKB-ondernemers (ondernemingen tot 250 arbeidsplaatsen)

de slagkracht en veerkracht van onze stad.

voor conjuncturele schommelingen.
• Er weinig wordt geïnvesteerd in transities

hebben hierin een cruciale rol. Zij zijn de banenmotor van
de stad.

Om deze transities te realiseren en ook bestaande

zoals verduurzaming, digitalisering,

bedrijvigheid te behouden is het belangrijk dat het MKB

innovatie en internationalisering. Ook wordt er

meebeweegt. In het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor

minder in de ontwikkeling van werknemers

Rotterdam’ ligt dan ook een stevig accent op het stimuleren

geïnvesteerd.
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Het comité benadrukt dat investeren in het eigen

• Het peloton, dat het hoge tempo van vernieuwing

verdienvermogen door MKB-ondernemers essentieel is.

moeilijker bij kan houden, en het lastig vindt de

Het advies is om in beleid niet alleen op de koplopers te

vernieuwing vorm te geven in het eigen bedrijf.

focussen, maar vooral ook op het ‘brede MKB’. Dit deel

heeft daarnaast ook een maatschappelijk belang:
• Het geeft slagkracht aan nieuwe ontwikkelingen: het
MKB installeert bijvoorbeeld de warmtepompen en
zonnepanelen die nodig zijn voor de energietransitie;

van het MKB vertegenwoordigt, net zoals in Rotterdam, een

Het peloton is het brede en grootste deel van het MKB.

groot deel van het bedrijfsleven.

Het is vooral te vinden in de categorie bedrijven met 2

• Het is lokaal betrokken: van het sponsoren van

tot 49 arbeidsplaatsen. Het is het MKB dat al langere

sportclubs tot het bieden van stageplaatsen;

tijd onderneemt: de bedrijven die te vinden zijn in de

“Veel ondernemers worden op dit moment hard

winkelstraten, op bedrijventerreinen en om de hoek.

• Het draagt bij aan de woon- en werkomgeving en geeft
wijken ‘couleur locale’.

getroffen door de economische gevolgen van de

In Nederland levert deze groep 55-60% aan toegevoegde

coronacrisis. Door samen de schouders eronder

waarde en werkgelegenheid binnen het totale MKB (bron:

Het gemiddelde MKB-bedrijf in Rotterdam heeft 12

te zetten, kunnen we het MKB helpen om weer uit

Actieplan MKB, EZK, 2018).

arbeidsplaatsen. Bij bedrijven in het peloton ligt dit

de crisis te komen. Daarin is de regio belangrijk;
veel ondernemers halen kun kennis, personeel en
fnanciering uit de directe omgeving. Het is om
die reden dat we vanuit o.a. het ‘Actieplan MKB’
van EZK samenwerking zoeken met initiatieven
als MKB010>>Next. We helpen ondernemers

Totaal aantal vestigingen bedrijven/instellingen
58.952 bedrijfsvestigingen
387.247 arbeidsplaatsen (incl. uitzendkrachten)
ZZP (1 arbeidsplaats)
40.045 bedrijfsvestigingen
40.045 arbeidsplaatsen

met digitalisering, verduurzaming en circulaire
economie.”
Wolter Leiseboer, regio-ambassadeur
ministerie EZK

BREDE MKB
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zet
in hun Actieplan voor het MKB (2018) uiteen dat er steeds
duidelijker twee groepen in het MKB te zien zijn:
• De koplopers, scale-ups en startups, die

gemiddelde op 7 arbeidsplaatsen. Een groot deel van deze
ondernemingen heeft minder toegang tot netwerken waarin
vernieuwende methoden worden gedeeld. Ze hebben
geen R&D-afdelingen en er is minder gelegenheid en tijd.
De eigenaar werkt gemiddeld genomen vooral mee in het
bedrijf en minder aan het bedrijf. MKB010>>Next richt
zicht vooral op het peloton binnen het MKB.

MKB (2-49 arbeidsplaatsen)
17.767 bedrijfsvestigingen
128.095 arbeidsplaatsen
MKB (50-249 arbeidsplaatsen)
969 bedrijfsvestigingen
100.582 arbeidsplaatsen
Groot bedrijf (> 250 arbeidsplaatsen)
171 bedrijfsvestigingen
118.525 arbeidsplaatsen

Bedrijfsvestigingen in Rotterdam

nieuwe kennis en technologieën snel genoeg weten

Bron: Vestigings- en werkgelegenheidsregister MRDH-Drechtsteden

toe te passen, zelf ontwikkelen of als basis van hun

(2019)

bedrijfsmodel hebben;
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Het peloton is een belangrijke banenmotor in Rotterdam en

In dit programma wordt het brede MKB of peloton vanaf nu
weer verder aangeduid als MKB.

2. MKB PARTNER COMMUNITY
Het MKB is een brede en grote groep in Rotterdam
waarmee veel partners in en om de stad contact hebben.

INSTEEK SAMENWERKING MKB010>>NEXT

De gemeente Rotterdam slaat met deze partners de handen

• Partners onderschrijven de urgentie en kansen van digitaal, circulair en duurzaam ondernemerschap voor

ineen om samen 5.000 MKB-bedrijven te stimuleren richting

een toekomstbestendig MKB. Ze brengen deze thema’s waar mogelijk voor het voetlicht vanuit de eigen

de nieuwe economie.

organisatie (online en/of offine).
• Partners werken vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid en ontwikkelen zelf of met andere partners

Circa 10 netwerkpartners, kennispartners,

activiteiten die het MKB inspireren, informeren of activeren. Partners vullen elkaar aan met kennis, netwerk

fnancieringspartners en uitvoeringspartners

en/of funding.

werken, vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid,
samen in deze aanpak. Wat de partners bindt is het
gezamenlijk belang om de vernieuwingskracht bij het MKB
te vergroten.

• Partners sluiten hierbij aan op wat er al wordt aangeboden, versterken het huidige aanbod, ontwikkelen bij
‘witte vlekken’ nieuw aanbod en bieden overzicht.
• Als partners activiteiten aanbieden in de jaaragenda van MKB010>>Next, dan stellen ze
deelnemersplekken open voor leden en/of klanten van de andere partners in MKB010>>Next (zo’n 20%).
Activiteiten van de KVK zijn toegankelijkheid voor iedereen.

Om tot een programma te komen zijn in de aanloop naar
de ontwikkeling hiervan oriënterende gesprekken gevoerd
met interne en externe partijen.
In drie werksessies stonden de partners stil bij de
uitdagingen en kansen die de nieuwe economie biedt voor
het MKB. Er is een eerste jaaragenda gemaakt en de eerste
projecten zijn gestart.

• Alle activiteiten uit de jaaragenda MKB010>>Next komen op de website ondernemen010.nl van de
gemeente Rotterdam te staan.
• Partners promoten waar mogelijk en logisch de agenda en activiteiten onder hun leden en klanten. Waar
mogelijk voorzien van de kernboodschap en het beeldmerk van MKB010>>Next.
• Per kwartaal besprekende partners de voortgang, ‘lessons learned’ en mogelijke nieuwe projecten. Ook
bereiden zij de volgende jaaragenda voor. Nieuwe initiatieven en partners kunnen hierbij aansluiten.
• Partners gaan de samenwerking aan tijdens de huidige collegeperiode en evalueren jaarlijks de voortgang
en het vervolg.
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ROL VAN DE GEMEENTE
De gemeente is initiatiefnemer en heeft, op verzoek van de
partners, de regierol. De gemeente faciliteert het proces
om tot het programma MKB010>>Next en de jaarlijkse
agenda te komen en is een van de partners. Acties van

• De Ondernemersbalie: informatie over beleid,
regelgeving en vergunningen;
• Financieringstafels: toegang tot (alternatieve)
fnanciering;
• Leer-werkakkoorden.

CONCLUSIES:
• Er zijn ondersteuningsactiviteiten vanuit

de jaaragenda worden door één of meerdere partners
gerealiseerd.

LESSEN VOOR DE ROTTERDAMSE
AANPAK:

Of bredere programma’s zoals:

veel verschillende partijen zoals overheden,

• Programma Werklocaties en inzet op retail;

banken, KVK, brancheorganisaties en

• Programma Rotterdam Circulair en Duurzaam: het

ondernemersnetwerken. Helder en toegankelijk

Het bereiken van het MKB is een uitdaging. Los van de tijd

vergroten van bewustzijn en inzicht in circulaire

overzicht kan ondernemers helpen om stappen

die een ondernemer moet willen maken om na te denken

businesscases en duurzaam ondernemen;

te zetten.

MKB’ERS BEREIKEN

over toekomstige ontwikkelingen varieert het MKB in grootte

• Up!Rotterdam: hoe kunnen MKB-bedrijven en start ups

(micro versus klein bedrijf), in innovatiegraad en natuurlijk in

meer voor elkaar betekenen bij de uitdagingen en

branche.

kansen in de nieuwe economie.

• Bied lokaal/regionaal activiteiten aan. Dit sluit
aan bij de oriëntatie van het MKB.
• Veel ondernemers zijn gemiddeld genomen
drukker met het werken in hun bedrijf, in

Platform31 analyseerde in 2019 twintig succesvolle

hun onderneming. Ze zijn bekend met

ontwikkeling van ondernemerschap (Aan de slag voor het

automatisering kan het MKB in Nederland elk

ontwikkelingen als digitalisering en robotisering

brede MKB, 2019). Wat werkt om het MKB te stimuleren,

jaar groeien. Een economie die slimmer omgaat

maar de vertaling en implementatie daarvan in

te prikkelen en te verleiden om te vernieuwen en innoveren?

met grondstoffen, het milieu minder belast, de

De uitkomsten zijn samengevat in het het kader ‘Lessen voor

kosten verlaagt en banen creëert is een meer

de dagelijkse bedrijfsvoering is niet eenvoudig.
• Er is een mismatch tussen de vragen van

circulaire economie. Rabobank wil een substantiële

ondernemers en het ondersteuningsaanbod.

bijdrage leveren aan welzijn en welvaart waarbij

Ondernemers weten niet van het aanbod of

WE BEGINNEN NIET VANAF NUL

we ons richten op het versterken van de klant en

aanbieders kunnen het MKB soms moeilijk

Alle partners en ook de gemeente hebben al jaren aandacht

zijn omgeving. Daarom is het mooi om samen -

bereiken. Ook zijn er veel ondernemers die zich

voor ondernemerschap en ook geïnvesteerd in het MKB.

coöperatief - aan MKB010>>Next te werken”.

nog niet voldoende bewust zijn van de opgaven

Er worden veel workshops, e-books, scans en inspirerende

Ronald van Raaij, directeur bedrijven

en uitdagingen die op hen afkomen.

netwerkevents aangeboden. Met het programma

Rabobank Rotterdam

de Rotterdamse aanpak’.

MKB010>>Next wordt dit aanbod gebundeld, verbeterd en
wordt er nieuw aanbod toegevoegd.
Ook wordt er met andere initiatieven en (gemeente)
programma’s samengewerkt zoals:
10

plaats van te werken aan de toekomst van

“Door nog meer te investeren in digitalisering en

praktijkvoorbeelden die inzetten op de groei en

LESSEN VOOR DE ROTTERDAMSE AANPAK (VERVOLG):
WAT WERKT:
• Bestaande ondernemersnetwerken en werkgeversverenigingen inzetten voor het
bereiken van ondernemers.
• Ketensamenwerking is interessant voor ondernemers (keten van leveranciersklanten).
• Ondernemers worden enthousiast over onderwerpen als vernieuwing en groei en

• Sluit aan bij de opgaven en uitdagingen van de ondernemers.
• Zorg dat ondernemers snel en makkelijk de weg naar de juiste ondersteuning
kunnen vinden. Maak het speelveld overzichtelijk en inzichtelijk. Daarbij moet het
voor de ondernemer niet uitmaken bij welke organisatie ze aankloppen als ze
maar goed worden doorverwezen en verder worden geholpen.
• Verdiep de ondernemersnetwerken tot een ecosysteem voor ondernemerschap.

om te zien wat er in hun eigen mogelijkheden ligt om dit te realiseren (en niet over

• Experimenteer, monitor en evalueer projecten en aanpakken.

het schetsen van ‘doemscenario’s’).

• Benut de economische kansen van digitalisering en de energietransitie (duurzaam

• Ondernemers leren graag van andere ondernemers (‘peer-to-peer’, coaching,

en circulair ondernemen).

innovatie-ambassadeurs).
• Verbeteren van de fnancieringsnetwerken en het bieden van helder overzicht.

Bron: Aan de slag voor het brede MKB, Platform 31, 2019

De Financieringstafels* werken goed.
• Nieuwe kennis en toegang tot talent organiseren (samenwerking met onderwijs)
maar ook het voeren van strategisch personeelsbeleid.
• Innovatieambassadeurs (voorbeeld ondernemers) het podium geven.
• Ondernemers ‘in the lead’ zetten: schep de context voor initiatieven en ondersteun
(soms met geld) zodat zelforganisatie, eigenaarschap en betrokkenheid ontstaat.
AANBEVELINGEN:
• Monitor niet alleen de output maar ook de outcome van ondersteuningsactiviteiten
en programma’s.
• Samenwerken, leren en experimenteren zijn belangrijk om het MKB steeds beter
te bereiken waarbij digitalisering en energietransitie een mogelijke katalysator
kunnen zijn.

* Aan Financieringstafels bespreken ondernemers hun bedrijfsplannen met banken, alternatieve
fnanciers en overheden met het oog op (alternatieve) fnancieringsmogelijkheden.
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3. DIGITAAL, CIRCULAIR & DUURZAAM
ONDERNEMEN
DIGITALISERING

de MKB-bedrijven biedt online bestellingen, boekingen

veranderen wordt gezien.

Digitalisering is geen doel op zich maar een mogelijkheid

en reserveringen aan. Het aandeel aan MKB-bedrijven

Circa een derde van de ondernemers denkt dat het

om ondernemersdoelen te bereiken. Denk aan het effciënter

dat gebruikmaakt van big data en clouddiensten is lager

bedrijf moet veranderen of vernieuwen om te kunnen

maken van bedrijfsprocessen, het bereiken van meer

dan binnen het grootbedrijf. Vooral het kleinere MKB blijft

groeien of de concurrentie voor te blijven. Een derde

klanten en beter weten wat klanten willen door data te

achter. Ook is de ICT-beveiliging voor het kleinere MKB een

vindt dat niet nodig, een derde is neutraal.

gebruiken. Het draagt bij aan een hogere productiviteit en

aandachtspunt.

tegen: waar begin ik met digitaliseren, wat leveren

Door de Kamer van Koophandel is in 2019 uitgebreid

Hierop volgen medewerkers (27%), ondernemers

investeringen op, hoe krijg ik mijn personeel mee, waar

onderzoek gedaan (Digitalisering in het MKB, KVK, maart

uit dezelfde branche en concurrenten. De rol van

vind ik onafhankelijke en betrouwbare adviezen en hoe

2019) onder het MKB met 2 tot 49 arbeidsplaatsen.

overheden en onderwijs-of kennisinstellingen is zeer

beveilig ik mijn bedrijf?

laag. Ook hier geldt dat de grotere bedrijven meer
WAT SPEELT

Digitalisering is een van de belangrijkste transities en heeft

• Het merendeel van de ondernemers heeft in de

doen aan vernieuwing.
• Ondernemers lijken nog maar beperkt gebruik

een grote invloed op onze economie. Dat benadrukt de

afgelopen 3 jaar een vorm van vernieuwing

te maken van de mogelijkheden die

Staat van het MKB uit 2019. Om digitalisering werkelijk

of verandering gerealiseerd, vooral op het

digitalisering biedt. De basis waarop verder

te laten bijdragen aan productiviteitsgroei, moeten MKB-

gebied van de interne processen zoals apparatuur/

gedigitaliseerd kan worden lijkt er wel te zijn; het

bedrijven niet te lang wachten met het inzetten van

hardware, software en (kantoor)automatisering.

overgrote deel van respondenten heeft bijvoorbeeld

digitalisering om werkprocessen te verbeteren. Voorlopers

• Bijna de helft van de ondernemers geeft aan niets

een website.

geven aan dat de lat voor digitale transformatie steeds

te hebben veranderd als het gaat om online

hoger ligt.

marketing of het verzamelen en gebruiken

digitale mogelijkheden in te zetten ondanks dat men het

van (klant)data.

interessant vindt voor het bedrijf, is dat andere zaken

Bedrijven in het MKB moeten er dus voor zorgen dat ze
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• De belangrijkste aanzet tot verandering of
vernieuwing komt vanuit de klant (45%).

concurrentiepositie. MKB’ers komen volop vraagstukken

• Lang niet alle bedrijven zien een noodzaak tot

• De grootste belemmering bij ondernemers om

prioriteit hebben (44%) en dat er onvoldoende tijd voor

de boot niet missen. Een aanzienlijk deel van het MKB

vernieuwen of veranderen, maar hoe groter het

is (38%). Bovendien is niet altijd inzichtelijk wat het

heeft een online verkoop- of marketingkanaal. 28% van

bedrijf, hoe meer het belang van (continu)

oplevert (22%) en geven ondernemers aan zelf niet te

beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden

te digitaliseren in het eigen bedrijf. Met betrekking

(18%).

tot de barrières bij de ondernemer zit deze onder

“IT Campus Rotterdam spant zich als onafhankelijke

andere in het gebrek aan affniteit met digitalisering

partij in voor het verbinden van bedrijven, scholen

SECTOREN

of de motivatie. Ook spelen ervaringen uit het

en de overheid. We zien dat we het MKB -in al

Bureau Avanteers hield eind 2017 in opdracht

verleden, onzekerheid en vastzitten aan systemen en

haar veelzijdigheid- vanuit deze samenwerking

van het ministerie van EZK een aantal sessies met

dure consultants een rol. De focus is bij een aantal

een stap verder kunnen brengen om tot een meer

brancheorganisaties over het versnellen van digitalisering

ondernemers gericht op de korte in plaats van op de

wendbare en weerbare bedrijfsvoering te komen.

in het MKB. Er is gekeken naar het micro MKB (tot 10

lange termijn.

Het belangrijkste middel hiertoe is digitalisering.”

arbeidsplaatsen) en klein MKB (tot 50 arbeidsplaatsen) in

Marijn Roelof, directeur IT Campus

de sectoren maakindustrie, handel en dienstverlening.

Rotterdam

• De meeste winst met betrekking tot digitalisering
is te behalen op het gebied van marketing
(nieuwe verkoopkanalen zoals social media, apps
en websites), automatisering (onder andere
verlagen van operationele kosten en tijdbesparing

LESSEN VOOR DE ROTTERDAMSE AANPAK:

door slimme bedrijfsvoering), slim data
management (meer omzet door het personaliseren

• Digitalisering als term spreekt weinig ondernemers aan. Wel als het gekoppeld wordt aan inspelen op

van producten en diensten, monitoring kwaliteit,

de behoeften van de klant, eisen van leveranciers of ontwikkelingen bij collega’s/concurrenten en als het

beter inspelen op veranderende klantbehoeften etc.),

bijdraagt aan vernieuwing, groei en nieuwe verdienmodellen (zie ook de eerdere constatering bij Platform31

ondernemerschap en bedrijfscultuur (betere
interne samenwerking en openstaan voor vernieuwing).
• De ‘pijn’ is verdeeld over de keten, het bedrijf en de
ondernemer. In de keten zijn er bijvoorbeeld nog
weinig standaarden voor data-uitwisseling en is niet
duidelijk wie eigenaar van de data is. Met betrekking

‘Wat werkt’).
• Voorbeelden van ondernemers die de positieve kanten van digitalisering belichten zijn nodig om anderen te
stimuleren. Vooral ook in het eigen vakgebied. Ondernemers leren graag van andere ondernemers.
• Digitale vaardigheden van de MKB’er zelf en zijn personeel moeten ook worden meegenomen in activiteiten.
Aanbod moet zich richten op zowel ondernemers als medewerkers.
• Er is behoefte aan onafhankelijk advies en betrouwbare toeleveranciers.

tot het individuele bedrijf liggen de knelpunten
onder andere op het gebied van personeel dat niet
mee kan/wil en investeringen zijn soms te hoog.
Voor het micro en klein MKB is er weinig toegang tot
toegesneden ICT-dienstverleners. Ook is onafhankelijke
kennis en advies moeilijk te vinden en is het lastig om
een vertaalslag te maken naar de eerste stappen om
13

CIRCULAIR ONDERNEMEN

deze transitie (bron: www.nwo.nl)? Andere barrières zijn

De transitie naar een circulaire economie, waarin geen afval

bijvoorbeeld de geringe kennis onder het MKB, regelgeving,

bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt,

acceptatie door de klant en tegenstrijdige belangen in de

biedt volop kansen voor MKB-bedrijven. Door circulair te

keten.

circulair businessmodel, blijkt dat:
• Ondernemers hun ‘footprint’ zien slinken terwijl hun
reputatie verbetert;
• Ondernemers nieuwe contacten leggen en nieuwe
samenwerkingen en doelgroepen aanboren;

gaan ondernemen ontstaan er toegang tot nieuwe markten,
kansen op nieuwe samenwerkingsverbanden in de keten en

WAT LEVERT CIRCULAIR ONDERNEMEN OP

• De omzetten evenredig stijgen;

een vernieuwd imago.

Rabobank Nederland publiceerde in mei 2019 het rapport

• Driekwart van de deelnemers circulariteit tot een

Ondernemers komen hierbij lastige vraagstukken tegen:

‘Ondernemers duurzaam helpen groeien met duurzaam

belangrijk onderdeel heeft gemaakt van de

hoe organiseer ik het circulair maken van mijn (nu nog

ondernemen’. Op basis van de Rabo Circulair Ondernemen

bedrijfsstrategie;

lineaire) product? Welke consequenties heeft dat voor

Challenge, waar 200 bedrijven aan deelnamen, is een

mijn businessmodel en mijn bedrijfsvoering? Wat betekent

impactanalyse uitgevoerd. Na de challenge, waarin

het voor mijn toeleveranciers en klanten? Hoe fnancier ik

bedrijven werden ondersteund bij het ontwikkelen van een

WAARDE
TOEVOEGEN

• Samenwerking cruciaal is binnen de circulaire
om tot een goede verdeling te komen;

Product als dienst
Langer gebruik
Reparatie & onderhoud
Deelplatforms

Productontwerp
Circulaire materialen
Langer gebruik

grootste stappen maken;
economie. Transparantie en vertrouwen zijn belangrijk

Optimaal gebruik

Circulair ontwerp

• De bedrijven die fysieke producten maken, de

• Het niet alleen draait om het rondrekenen van de

Waardeherstel
Tweedehands verkoop
Teruggewonnen materialen
Recycler

WAARDE
BEHOUDEN

Detailhandel
Hergebruik / herverdeling
Reparatie

Montage

businesscase. De juiste inzet en framing is ook
van waarde bijvoorbeeld bij het binnenhalen van
een tender.
Ook vanuit het Groene Brein en Nederland Circulair laten
onderzoeken zien dat circulair ondernemen leidt tot: nieuwe
winstmogelijkheden (denk aan minder materiaalkosten,

Onderdelen hergebruiken
Productie
Recycling

betere ketensamenwerking en een versterkt imago), een
betere materiaaltoevoer (minder nieuwe grondstoffen,
langere waarde van grondstoffen), een groeiende vraag
naar nieuwe diensten (bijvoorbeeld reparatie, herdistributie

Winning

en verkoopplatformen) en versterkte klantrelaties
(bijvoorbeeld door nieuwe service- en leasemodellen).

Netwerkorganisatie
Waardemanagement / procesontwerp / traceerfaciliteiten / logistiek
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KANSEN VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE PER
SECTOR

“Circulariteit en slimmer omgaan met ons afval lijkt

De meeste impact kan worden gemaakt in de sectoren

ingewikkeld, maar het is vooral een kwestie van

waarin veel grondstoffen worden gebruikt en/of reststromen

knop om, beginnen en gewoon doen!

overblijven. Dit zijn vooral de sectoren die fysieke

En laat het Rotterdamse MKB daar nou heel goed

LESSEN VOOR DE ROTTERDAMSE
AANPAK:
• De uitdagingen liggen in het creëren van

producten maken. Dat neemt niet weg dat bedrijven in

in zijn. BlueCity kan niet wachten om met andere

bewustwording, starten met ‘laaghangend

dienstensectoren ook circulaire kansen hebben. Elke sector

ondernemers samen Rotterdam afvalvrij te krijgen

fruit’ zoals een andere inkoop, slimmer

heeft zijn eigen mogelijkheden om meer circulair te worden.

en kansen te verzilveren. BlueCity deelt graag

omgaan met afvalstromen etc. Uiteindelijk

Bovendien horen bedrijven niet alleen tot een branche

haar toegepaste kennis en helpt met concrete

gaat het ook om het creëren van inzicht

of sector, maar maken ze ook deel uit van een keten.

design sprints en het uitvoeren van branche brede

in nieuwe businessmogelijkheden zoals

Sterker nog, omdat reststromen in een circulaire economie

projecten. Wij zijn daarom trots onderdeel van

bijvoorbeeld ‘product as a servicemodellen’.

worden benut, bijvoorbeeld organisch afval als input voor

MKB010>>Next.”

bouwmaterialen, ontstaan zelfs nieuwe ketens of worden

Sabine Biesheuvel, algemeen directeur

schakels aan bestaande ketens toegevoegd. Dit vraagt om

BlueCity

ketensamenwerking en betekent dat ook bedrijven in de

• Sluit aan bij de doelen van de ondernemer:
nieuwe business ontwikkelen, kosten verlagen
en imagowaarde.
• Geef aandacht aan samenwerking in de

dienstverlening een grote rol kunnen spelen in de weg naar

keten en op brancheniveau. Een collectieve

meer circulariteit.

vraag aan leveranciers vanuit een MKBsector verhoogt de slagkracht. Dat geldt ook

De gemeente Rotterdam is in 2019 Programma Rotterdam

voor branchegericht werken aan nieuwe

Circulair (2019-2023) gestart. Onderzocht is welke

normen en doelstellingen.

Rotterdamse sectoren de meeste impact hebben als het
gaat om grondstoffengebruik en afvalstromen. Dit zijn de
sectoren zorg (ziekenhuizen), voedsel/groene stromen,
bouw en consumentengoederen.

15

DUURZAAM ONDERNEMEN

• 26% van de MKB’ers werkt samen om duurzame

van producten en diensten. Ongeveer een kwart

Naast circulair ondernemen kan het MKB ook duurzaam

ambities te realiseren (hoe meer personeel hoe meer

heeft vooral behoefte aan praktijkvoorbeelden van

ondernemen door in te zetten op een bedrijfsvoering die

samenwerking). Dit doen ze vooral met klanten

andere ondernemers. Bijna een kwart heeft behoefte

bijdraagt aan een CO2 neutrale economie.

en leveranciers vanwege hun specifeke kennis en

aan mogelijkheden om duurzaam ondernemen

Denk aan energiebesparende maatregelen zoals de aanleg

competenties.

te fnancieren en aan voorbeelden van duurzame

van zonnepanelen, isolatie, lokaal inkopen, elektrisch
rijden, inzet van fetskoeriers etc. Milieuwetgeving wordt

• MKB’ers gebruiken het liefst brancheorganisaties,

businessmodellen.

leveranciers en de overheid als informatiebron.

strenger maar duurzaam ondernemen wordt ook steeds

• MKB’ers ervaren vaak fnanciële belemmeringen bij

meer een nieuwe norm en belangrijker voor de reputatie

het nemen van duurzame maatregelen. 39% kan

van bedrijven. Klanten en partners kijken vaker of een

de businesscase niet sluitend maken, 33% heeft een

bedrijf duurzaam bezig is. Bij inkooptrajecten wordt ook

gebrek aan fnanciële middelen en 26% geeft aan

een duurzame bedrijfsvoering verwacht. De KVK deed

dat klanten niet bereid zijn om hiervoor te betalen).

• Subsidies voor duurzame maatregelen

eind 2018 onderzoek naar de toekomst van duurzaam

Bij 29% speelt gebrek aan tijd een rol en 24% heeft

worden door ondernemers nauwelijks

ondernemen onder ondernemers (MKB’ers en ZZP’ers).

onvoldoende kennis in het bedrijf.

gebruikt. Belangrijkste oorzaak is dat ze

LESSEN VOOR DE ROTTERDAMSE
AANPAK:

onbekend zijn met de mogelijkheden.
WAT SPEELT
• 64% van de MKB’ers geeft aan al veel duurzaam

• Bijna de helft (47%) van alle MKB’ers zou meer bezig

Overzicht ontbreekt.
• Er is behoefte aan informatie: wetgeving,

te doen. En nog eens 28% wil iets met duurzaam

zijn met duurzaam ondernemen als dit kosten zou

hoe energie bespaard kan worden en hoe

ondernemen doen of denkt er iets mee te moeten.

besparen. Voor ongeveer een derde (34%) geldt dit

producten of diensten duurzamer gemaakt

• 80% van de MKB’ers houdt zich vaak bezig met

als het extra inkomsten oplevert, of als het volgens

kunnen worden. Ook is er behoefte

duurzaam ondernemen omdat ze zich (mede)

wet- en regelgeving is vereist (34%). Ondernemers

aan praktijkvoorbeelden van andere

verantwoordelijk voelen voor het milieu en een betere

die duurzaam ondernemen omdat klanten erom

wereld. Andere redenen zijn fnanciële redenen (kosten

vragen of om de concurrentie voor te blijven, worden

besparen 34%), de vraag van klanten (27%), het

gestimuleerd door een stijgende marktvraag. Of kunnen

ondernemers bij verduurzamingsmaatregelen

voorblijven van de concurrentie (26%) en/of wet-en

zich zo beter onderscheiden van concurrenten (33%).

bijvoorbeeld op bedrijventerreinen of in

regelgeving (25%).
• Duurzaam ondernemen levert 69% van de MKB’ers

• Slecht 15% van de MKB’ers maakt gebruik van
subsidies voor duurzaam ondernemen. De meesten

hoofdzakelijk voldoening op, ze hebben het gevoel een

weten namelijk niet wat mogelijk is. Overzicht en

bijdrage te leveren aan een betere wereld.

inzicht is belangrijk.

• 80% onderneemt duurzaam vanwege een beter
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WAT HELPT

• Ongeveer 70% van de MKB’ers heeft behoefte aan

imago. 18% van de MKB’ers geeft aan dat duurzaam

informatie. Met name over subsidies en regelingen,

ondernemen hen nog niets heeft opgeleverd.

wetgeving, energiebesparing en het duurzamer maken

ondernemers.
• Ondersteunen en ontzorgen van

winkelstraten.

4. DOELGROEP & AANPAK
Met het programma MKB010>>Next trekken de

zijn, is dit een welkome ‘bijvangst’ die de impact van

gemeente Rotterdam en partners samen op. De Rotterdamse

MKB010>>Next vergroot.

aanpak is gebaseerd op uitgebreide ervaring van de

Digitalisering:
• Retail
• Zakelijke- en overige dienstverlening

community partners en de gemeente, hun kennis over de

In Rotterdam zijn ruim 17.000 bedrijfsvestigingen met 2

• (Maak)industrie

lokale economie en de bevindingen en aanbevelingen uit

tot 49 arbeidsplaatsen. Met de doelstelling van 5.000

• Transport & logistiek (inclusief maritiem)

verschillende onderzoeken die eerder zijn genoemd.

bedrijven wordt een aanzienlijk deel van de doelgroep
bereikt.

MKB010>>Next is geen nieuwe speler in Rotterdam.

Circulair/duurzaam ondernemen:
• Bouwsector

Het brengt wel partijen bij elkaar, versterkt de

FOCUS

• Horeca, catering, evenementen

samenwerking en ontwikkelt met elkaar nieuwe acties,

SECTOREN

• Retail

samen met ondernemers en/of brancheorganisaties.

MKB010>>Next hanteert een sectorspecifeke

• (Maak)industrie

aanpak. Elke branche kent eigen digitale en circulaire

DOEL

kansen en uitdagingen. Om ondernemers te bereiken en

In het eerste jaar verkennen we in samenwerking met

te stimuleren, wordt zoveel mogelijk aangesloten op hun

brancheorganisaties wat de uitdagingen zijn en waar

MKB010>>Next

specifeke uitdagingen. En rekening gehouden met hun

pijnpunten zitten bij de sectoren. Zowel als het gaat om

Stimuleert 5.000 MKB-bedrijven om digitaler en meer

context. Bovendien leren ondernemers graag van andere

digitalisering als om circulair/duurzaam ondernemen.

circulair/duurzaam te gaan ondernemen met het doel

ondernemers. Het meest overtuigend en leerzaam is

We onderzoeken wat onze toegevoegde waarde als

toekomstbestendig te worden en te blijven.

een succesvoorbeeld uit de eigen sector.

partner community in Rotterdam is. Brancheorganisaties zijn

Tot slot is ketensamenwerking (leveranciers – klanten)

waardevolle onafhankelijke adviseurs voor ondernemers.

interessant voor ondernemers. Een samenwerking die zelfs

Dat laten verschillende onderzoeken zien. Graag werken

De 5.000 bedrijven zijn deelnemers aan de activiteiten en

cruciaal is om stappen te zetten in de circulaire economie.

we met hen samen om de MKB’er te bereiken.

bedrijven die bereikt worden met de boodschap dat het van

Naast sector overstijgende activiteiten ontwikkelen we dan

belang is aandacht te besteden aan de transities.

ook sectorspecifek aanbod. We richten ons op de sectoren
waar de grootste winst te behalen is.

Aan sommige activiteiten nemen ook ZZP’ers, starters
en ondernemers met meer dan 50 arbeidsplaatsen deel.
Hoewel dit niet de focusgroepen van het programma
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INNOVATIEGRAAD

Voor ze een idee adopteren, moet de meeste onzekerheid

MKB010>>Next richt zich primair op de ‘early

die ermee gepaard gaat, zijn opgelost.

majority’ en ‘late majority’ van de adoptiecurve

Het is erg lastig om ondernemers uit deze groep te bereiken

van Rogers. De innovatietheorie van Rogers (Diffusion of

en in beweging te krijgen. De coronacrisis creëert voor een

Informatie en communicatie: 804

Innovations) legt uit hoe een innovatie zich verspreidt binnen

deel van de ondernemers een economische noodzaak om te

Financiele instellingen: 394

een groep.

vernieuwen en vormt daarmee een kans om ook deel van de

Industrie en nutsbedrijven: 743
Bouwnijverheid: 735
Groothandel: 1.293
Detailhandel en reparatie: 3.179
Horeca: 1.682
Transport: 942

late majority in beweging te brengen. Het is van belang om

Zakelijke dienstverlening: 3.843
Overige dienstverlening: 1.270

hen herhaaldelijk bewust te maken van de nut en noodzaak

Openbaar bestuur en overheid: 64

van vernieuwing. Daarnaast voorzien we hen net als de

Onderwijs: 784
Gezondheids- en welzijnszorg: 2.034

early majority van kennis en informatie over laagdrempelige

Totaal: 17.767

Aantal bedrijfsvestigingen per sector met 2-49 arbeidsplaatsen

en bewezen digitale tools en manieren om afvalstromen te
2,5%

13,5%

34%

34%

16%

verminderen. Op deze manier wordt het gemakkelijker om
de eerste stappen naar innovaties te zetten.

Bron: Rogers (Diffusion of Innovations)
Industrie en nutsbedrijven: 6.134

‘Laggards’ zijn zeer traditioneel en maken beslissingen
‘Innovators’ en ‘early adopters’ zijn koplopers die uit

gebaseerd op het verleden. Ze zijn waarschijnlijk niet in

eigen initiatief innoveren of innovaties adopteren.

staat om de transitie tot de nieuwe economie te maken

Horeca: 12.019

Ze hebben vanuit het programma geen externe prikkels of

en behoren niet tot de doelgroep. Deze groep redt het

Transport: 8.961

steun nodig.

waarschijnlijk niet in de nieuwe economie.

De early majority neemt de tijd voordat ze een nieuwe

PIJLERS

technologie of innovatie adopteert. Deze groep omarmt

De Rotterdamse aanpak heeft drie pijlers: inspireren,

een nieuwe technologie of innovatie pas als ze de

informeren en activeren.

toegevoegde waarde voor haar situatie ziet en begrijpt.

Activeren om resultaten (impact) te boeken en meer

De early majority laat zich inspireren en informeren door

succesvoorbeelden te creëren. Inspireren en informeren

koplopers. We inspireren ondernemers uit deze groep

draait vooral om bewustwording omdat een hele

door succesvoorbeelden van koplopers te laten zien en te

grote groep (onbewust) onbekwaam is. Deze groep is niet

informeren waar mogelijkheden liggen.

of nauwelijks bereid om bijeenkomsten of workshops te

Bouwnijverheid: 4.941
Groothandel: 9.227
Detailhandel en reparatie: 19.134

Informatie en communicatie: 5.217
Financiele instellingen: 3.486
Zakelijke dienstverlening: 23.887
Overige dienstverlening: 6.807
Openbaar bestuur en overheid: 1.072
Onderwijs: 9.562
Gezondheids- en welzijnszorg: 17.648
Totaal: 128.095

Aantal werkzame personen per sector met 2-49 arbeidsplaatsen

bezoeken.
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Bron: Vestigings- en werkgelegenheidsregister MRDH-Drechtsteden

De late majority adopteert als gevolg van groepsdruk,

(2019)

nieuwe normen of een economische noodzaak. Mensen uit

Zowel bij inspireren, informeren en activeren zetten we

deze groep benaderen een innovatie met veel scepsis.

naast online communicatie ook in op persoonlijk

contact en fysieke bijeenkomsten. Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat dit het beste werkt voor het MKB.
Verder blijkt dat niet alleen de ondernemer, maar
ook medewerkers een gebrek hebben aan kennis en
vaardigheden. Onze activiteiten zijn waar mogelijk
toegankelijk voor zowel de ondernemers als hun
medewerkers.
Ons uitgangspunt is het ondernemerschap bij
de ondernemer te laten en in te spelen op hun
daadwerkelijke motivatie. In onze activiteiten en
programma’s laten we de kansen en voordelen van
digitalisering en circulair ondernemen zien. We presenteren
voorbeeldondernemers en hun ‘best practices’. We
organiseren kennisuitwisseling tussen collega-ondernemers.

MKB010>>Next
Pijlers en transities
Inspireren
Veel ondernemers zijn zich
niet voldoende bewust van
de opgaven en uitdagingen
die op hen afkomen.
We maken ondernemers
bewust van de opgaven
en uitdagingen rond
digitalisering en circulair/
duurzaam ondernemen.

verbeteren van het ondernemersklimaat voor het
MKB in de regio Rotterdam. Ons uitgangspunt:
ondernemers in staat stellen te foreren. Vanuit die
drijfveer zijn wij actief in tal van initiatieven die
bijdragen aan een goed ondernemersklimaat.
Digitalisering en circulair ondernemen bieden
nieuwe mogelijkheden. MKB-Rotterdam is daarom
actief partner van het programma MKB010>>Next”
Pieter van Klaveren, voorzitter MKB
Rotterdam Rijnmond

Digitaal

Circulair/duurzaam

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Lezingen over innovatie voor
en door ondernemers

Lezing over digitaal klanten
vinden en binden door een
ondernemer

Artikel over circulair
ondernemen in de horeca in
een MKB-blad

Video’s, podcasts, blogs

Rondleidingen in BlueCity

Artikelen (krant, vakblad,
social media)

Bij het attenderen en inspireren van ondernemers is het van belang om te communiceren in toegankelijke termen en
kansen en mogelijkheden te schetsen, geen doemscenario’s. Ook ondernemers succesvoorbeelden laten zien werkt goed.
Ondernemers leren het liefst van andere ondernemers (peer-to-peer, coaching en innovatieambassadeurs).
Informeren
Ondernemers voorzien van
kennis en informatie over
digitalisering en duurzaam
ondernemen.

Maar de echte transities zijn aan de ondernemer zelf.

“MKB-Rotterdam zet zich voortdurend in voor het

Algemeen

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Digitale ‘goodiebag’
met een overzicht van
instrumenten en activiteiten
van de partners over
digitaal, circulair en
duurzaam ondernemen

Workshop ‘Slim aan de slag’ E-book over
over de mogelijkheden van
duurzaam ondernemen
digitalisering in de retail

Bijvoorbeeld:

Kennis en informatie is nodig om eerste stappen te zetten. Met onze activiteiten zoals workshops en e- books voorzien we
ondernemers van kennis en informatie over digitalisering en circulair ondernemen. Daarnaast creëren we overzicht van
informatie bijvoorbeeld met een digitale goodiebag met de beste informatie en instrumenten van de partners.
Activeren
Ondernemers ondersteunen
bij digitalisering en circulair
ondernemen. De handelingsperspectieven voor de
eigen onderneming zien en
ervaren.

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Subsidieregeling voor
winkeliersverenigingen
en bedrijventerreinen,
in te zetten voor pilots
en kennisontwikkeling
op digitaal, circulair en
duurzaam vlak.

Digitale werkplaats voor
MKB

Driedaagse CIRCO-track
waarin een MKB-bedrijf
een circulair businessmodel
ontwerpt.

Uiteraard zijn ondernemers bekend met ontwikkelingen als digitalisering en circulariteit. De vertaling en implementatie in
de dagelijkse bedrijfsvoering is alleen niet eenvoudig. We ondersteunen deelnemers door de handelingsperspectieven voor
de eigen onderneming te laten zien en te ervaren. Dit doen we bijvoorbeeld met CIRCO-tracks en een mogelijke digitale
werkplaats.
Tabel: Inzet op transities via de pijlers inspireren, informeren en activeren
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AANSLUITEN BIJ DE OPGAVEN EN
UITDAGINGEN VAN ONDERNEMERS

“Een innovatief bedrijfsleven zal de nieuwe

te ondersteunen. En daarmee ook de inzet van tijd, geld

Digitalisering is voor ondernemers geen doel op zich,

economie dienen te gaan inzetten, om deze

en middelen. Het is belangrijk te blijven experimenteren

maar een middel om bedrijfsdoelen te realiseren. En om

van de grond te laten komen. Een hele klus

om te achterhalen wat werkt om het MKB te ondersteunen,

te gaan met actuele kwesties zoals veranderende wet- en

maar Rotterdamse ondernemers zijn innovatief

prikkelen en verleiden om te vernieuwen en innoveren.

regelgeving. Workshops en projecten richten we daarom

en daadkrachtig. Velen van hen lopen zelfs

Dat behelst meer dan lukraak nieuwe activiteiten

niet op digitalisering, maar op het probleem dat een

internationaal voorop. Duurzame producten en

organiseren en afwachten wat er gebeurt. We hanteren een

MKB’er kan oplossen met digitalisering. We sluiten zowel

diensten zijn niet alleen goed voor het welzijn

systematische en klantgerichte aanpak. Deze passen we toe

in het aanbod als in de communicatie aan op actuele

van mens en maatschappij, maar zorgen ook

bij:

meest effectieve en effciënte interventies zijn om het MKB

kwesties of uitdagingen van de ondernemers. Denk aan het

voor inkomen en export. VNO-NCW Rotterdam &

• Het ontwikkelen van nieuw aanbod;

ontwikkelen van betere en nieuwe producten, effciëntere

regio Rijnmond staat het belang van deze nieuwe

• Het sectorspecifek maken van bestaande succesvolle

bedrijfsprocessen, een groter klantenbereik en een grotere

economie voor. Door verbindingen te leggen

omzet.

tussen mensen, tussen de verschillende schakels

Bij circulair en duurzaam ondernemen spelen we niet

overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven. Dit leidt

in een productieketen en tussen mensen van
alleen in op verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu en

tot nieuwe kansen én Rotterdammers weten deze

een betere wereld, maar vooral ook op andere motieven

te benutten!”

en voordelen. Denk aan de kostenbesparing, het voldoen

Mai Elmar, voorzitter VNO-NCW

aan eisen van opdrachtgevers, wet- en regelgeving, een

Rotterdam

betere reputatie, omzetstijging en het aanboren van nieuwe
doelgroepen met vernieuwde of nieuwe producten en
diensten.

Denk aan een reductie van grondstoffengebruik, het delen
van producten, levensduurverlenging, ontwerpen met het

Veel ondernemers hebben verkeerde of beperkte associaties

oog op circulariteit en ‘refurbishen’. In onze communicatie

bij digitalisering en circulair ondernemen. Velen vinden

en activiteiten houden we hier rekening mee.

het begrip digitalisering verouderd. ‘Dit toen we toch al
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lang’, denken ze. Of denken uitsluitend aan automatisering

INNOVEREN EN EXPERIMENTEREN

van processen en bijvoorbeeld niet aan online marketing

Het is lastig om het MKB te bereiken en mobiliseren. Dat is

en sales. Ook voor circulair ondernemen geldt dat veel

onze ervaring. De ondernemer heeft weinig tijd en andere

ondernemers niet precies weten wat het inhoudt.

prioriteiten hebben vaak voorrang.

De betekenis van het woord is onbekend of vertaald als

Het onderzoek met praktijkvoorbeelden van Platform31

‘recycling’. Terwijl de circulaire economie veel verder gaat.

biedt inspiratie, maar benadrukt ook de vraag wat de

activiteiten;
• Het vernieuwen of verbeteren van onze marketing en
communicatie.

DE KLANTGERICHTE AANPAK BESTAAT UIT DE VOLGENDE STAPPEN:
met de ondernemer of met brancheverenigingen en
andere experts die de doelgroep goed kennen die de
doelgroep goed kennen.

KIJK &
LUISTER

DESIGN & PROTOTYPE
Op basis van de behoeften van ondernemers ontwerpen
we nieuwe activiteiten en kiezen we geschikte
kanalen en communicatiemiddelen. Of we maken
DESIGN &
PROTOTYPE

METEN

sectorspecifeke versies van bestaande succesformules.
Dit aanbod wordt door middel van een ‘prototype’,
zoals een uitnodiging of een programma, aan
ondernemers of kenners van de markt voorgelegd voor
feedback. Daarna kunnen we het verder ontwikkelen en

EXPERIMENTEER

uitvoeren.
EXPERIMENTEER
De praktijk wijst uit of een ondernemer ook

KIJK & LUISTER

daadwerkelijk deelneemt aan een activiteit en of deze

We starten met het verdiepen in de doelgroep.

ook het gewenste effect heeft. Het is van belang om

Wat zijn de doelen, uitdagingen en opgaven van de

alle activiteiten te evalueren, de lessons learned in de

ondernemer? Waardoor raakt hij of zij geïnspireerd?

community te delen en ons aanbod zo te verrijken.

Welk woordgebruik hanteert diegene? Wat zijn
motivaties van de ondernemer? Waar liggen de

METEN

barrieres om de verduurzamen of te digitaliseren?

De tevredenheid van ondernemers over de activiteit

Welke ondersteuning is nodig? Door wie laat iemand

is van belang. We meten ook of de ondernemer

zich informeren en inspireren? Wanneer is er tijd

aan de slag is gegaan met digitalisering of circulair

om aan de toekomst van het bedrijf te werken?

ondernemen. We toetsen dus de effecten door nieuwe

Deze informatie kunnen we krijgen via interviews

aanpakken te monitoren en evalueren.
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5. JAARAGENDA
Met de eerste jaaragenda die van november 2019 tot
november 2020 loopt is het de ambitie om circa 1.500
MKB’ers te bereiken. Dit gebeurt via de pijlers:
1. Informeren & inspireren
Drie soorten activiteiten: algemeen en gericht op
digitaal, circulair/duurzaam ondernemen.
2. Activeren
Drie soorten activiteiten: algemeen en gericht op
digitaal, circulair/duurzaam ondernemen.
In de eerste jaaragenda is het maken van een
communicatiestrategie toegevoegd.
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INFORMEREN & INSPIREREN
ALGEMEEN
2019-2020

Netwerkevents Stadsondernemer
Kennis- en informatie-uitwisseling voor en door Rotterdamse ondernemers
4 edities per jaar over transities/ nieuwe economie

Partner(s)

o.a. Gemeente Rotterdam, Rabobank, MKB Rotterdam, Stadsondernemer

2019-2020

Sprekers voor bijeenkomsten m.b.t. duurzaam, circulair, digitaal, cybersecurity zijn op aanvraag beschikbaar voor
ondernemersverenigingen

Partner(s)

KVK

2020

Ontwikkeling informatiemateriaal/ toolbox voor het MKB
Bijvoorbeeld een digitale goodiebag met e-books, scans, subsidieregelingen e.d.

Partner(s)

Gemeente Rotterdam, partner community

2019-2020

Nieuwe content/ accenten in netwerkevents van de gemeente vanuit de bedrijfscontactfunctionarissen (BT010 en Retail010)
en het accountmanagement (relatie-events)

Partner(s)

Gemeente Rotterdam
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INFORMEREN & INSPIREREN
DIGITALISERING
2019-2020

Workshop ‘Slim aan de Slag met de digitale toekomst van uw bedrijf’
Interactieve workshop met holografsche projecties van ondernemers die hun ervaringen en best practices delen.
Deelnemers maken een eerste actieplan

Partner(s)

KVK, gemeente Rotterdam, brancheorganisaties (Metaalunie, Inretail, ed.)

2019-2020

E-book digitaal ondernemen
Praktische informatie, praktijkvoorbeelden en tips van experts

Partner(s)

KVK

2019-2020

Digiscan
Scan die MKB’ers helpt ontdekken waar digitaliseringskansen voor het bedrijf liggen

Partner(s)

Hogeschool Rotterdam

2020
Datum n.t.b.

Rotterdams Ondernemersontbijt special digitaal

Partner(s)

o.a. Gemeente Rotterdam, Rabobank, Ondernemersontbijt

2020
Datum n.t.b.*

Netwerkevent logistiek

Partner(s)

VNO-NCW Rotterdam

*Groen gedrukte activiteiten zijn nog in ontwikkeling of onderzoek.
24

INFORMEREN & INSPIREREN
CIRCULAIR/DUURZAAM
2019-2020

E-book Duurzaam vooruit met jouw bedrijf
Praktische informatie, praktijkvoorbeelden en tips van experts

Partner(s)

KVK

2020

Loket Duurzaamheid en klimaat
Advies bij ondernemersvragen

Partner(s)

KVK

2020

Duurzaamheidsloket
Digitaal kanaal voor informatie en inspiratie en doorverwijzingen op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen voor ondernemers en inwoners

Partner(s)

Gemeente Rotterdam

2020
5 februari en n.t.b.

Club Circulair. 3 edities per jaar
Netwerken, inspiratie en kennisuitwisseling voor ondernemers

Partner(s)

Gemeente Rotterdam, BlueCity (editie 5 februari 2020)

3-7 feb 2020

Week van de circulaire economie (nationaal)
BlueCity geeft deze week in Rotterdam vorm met o.a. een dag speciaal voor het MKB op 5 februari 2020

Partner(s)

BlueCity, MKB Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Club Circulair, provincie Zuid-Holland, Versnellingshuis
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INFORMEREN & INSPIREREN
CIRCULAIR/DUURZAAM
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2020

Duurzaamheidsbijeenkomsten voor en door ondernemers

Partner(s)

Marktpartijen en Gemeente (ondersteunend), Ondernemersverenigingen en marktpartijen

2020

Informatie energiebesparende maatregelen voor ondernemers

Partner(s)

Informatiecentrum Duurzaam Bouwen (IC DuBO), Stichting Stimular, gemeente Rotterdam

2020
Datum n.t.b.

Rotterdams Ondernemersontbijt special circulair

Partner(s)

o.a. Gemeente Rotterdam, Rabobank , BlueCity en Voorgoed, Ondernemersontbijt

2020

Netwerkevent Let’s meet circular

Partner(s)

VNO-NCW Rotterdam, BlueCity en Young Management

2020
Datum n.t.b.

Netwerkevent circulaire bouw & innovatie

Partner(s)

VNO-NCW Rotterdam

ACTIVEREN
ALGEMEEN
2020

Nieuwe toevoeging aan subsidieregeling verenigingen in winkelgebieden en op bedrijventerreinen
Ook initiatieven van en voor verenigde ondernemers op het gebied van digitalisering, circulair en duurzaam ondernemerschap zijn in te dienen.

Partner(s)

Gemeente Rotterdam en indieners initiatieven

2020

Experimenten ondersteunen project Anders Geregeld

Partner(s)

Gemeente Rotterdam en indieners initiatieven circulair en duurzaam ondernemen

2020
11 november

Groot nieuw event over de Nieuwe Economie

Partner(s)

MKB Rotterdam, n.t.b.
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ACTIVEREN
DIGITALISERING
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21 en 22 nov 2019

Google digitale werkplaats voor het MKB
Trainingen voor (online) marketing, programmeren, online veiligheid etc.

Partner(s)

Google Nederland, gemeente Rotterdam

2020

Digipractica op Ondernemersplein -Maak je eigen vlog
Het Digipracticum ‘Maak je eigen vlog’ wordt maandelijks aangeboden tijdens de inloopdag (tot nu toe elke derde donderdag)

Partner(s)

KVK

2020
Datum n.t.b.

IT-Campus Café (naar thema/branche MKB)

Partner(s)

MKB Rotterdam, IT Campus Rotterdam, partners

2020
Datum n.t.b.

Cyber security conferentie voor ondernemers

Partner(s)

Gemeente Rotterdam (Directie Veilig)

2020

Digitale Werkplaats voor het MKB (of alternatief te ontwikkelen DIGI-tracks (tegenhanger CIRCO-tracks)
Via vraagbundeling en/of trainingen/scholing MKB’ers ondersteunen om vraagstukken door middel van digitalisering op te lossen (o.a. bedrijfsprocessen
effciënter maken, producten/diensten ontwikkelen, meer klanten bereiken etc.)

Partner(s)

Rabobank, VNO-NCW Rotterdam, MKB-Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Albeda, IT Campus Rotterdam, KVK, Gemeente Rotterdam

ACTIVEREN
DIGITALISERING - SPECIALE INZET VANUIT IQ OP SMART
INDUSTRY MET O.A. METAALUNIE
2020-2022

SMITZH-activeringsprogramma
Bedrijfsbezoeken, scans, workshops, haalbaarheidsonderzoek

Partner(s)

IQ, MRDH, TNO, Koninklijke Metaalunie, provincie Zuid-Holland, FME, Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Holland Instrumentation, TU Delft

2020-2022

SMITZ Peer-to-Peer

Partner(s)

IQ, MRDH, TNO, Koninklijke Metaalunie, provincie Zuid-Holland, FME, Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Holland Instrumentation, TU Delft

2020

Get Smart Maakindustrie

Partner(s)

Hogeschool Rotterdam, FME, IQ

2020-2022

SMITZH vraag-aanbodsessies op specifeke thema’s 4 x per jaar

Partner(s)

IQ, MRDH, TNO, Koninklijke Metaalunie, provincie Zuid-Holland, FME, Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Holland Instrumentation, TU Delft

2020-2022

Themabijeenkomsten van Fieldlabs (3 x per jaar, vraag gestuurd)

Partner(s)

IQ, MRDH, TNO, Koninklijke Metaalunie, provincie Zuid-Holland, FME, Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Holland Instrumentation, TU Delft,
feldlabs
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ACTIVEREN
CIRCULAIR/DUURZAAM

30

Okt 2019-najaar 2020

Koploper project circulaire restaurants
Met hulp van elkaar en experts onderzoeken waar meer circulair handelen mogelijk is in het bedrijf

Partner(s)

Rijkswaterstaat VANG Buitenshuis, provincie Zuid-Holland, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Rotterdam, Gemeente Rotterdam en bij slotbijeenkomst ook
Zadkine Horecacollege

2020

Food Waste Challenge Rabobank Nederland (nationaal)
Voedselverspilling reduceren in de horeca

Partner(s)

Rabobank, KHN, Gemeente Rotterdam etc.

Okt 2019-nov 2019

CIRCO-track voor de bouw
CIRCO helpt ondernemers om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens daadwerkelijk circulair te ondernemen

Partner(s)

Provincie Zuid-Holland, ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W), Gemeente Rotterdam, BlueCity, Rabobank

2020

CIRCO-track voor de maritieme (maak)industrie en haven
CIRCO helpt ondernemers om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens daadwerkelijk circulair te ondernemen

Partner(s)

Provincie Zuid-Holland, ministerie van I&W, Gemeente Rotterdam, BlueCity, Rabobank, IQ, Deltalinqs, DCMR

2020

5 CIRCO-tracks in Rotterdam o.a. bouw, installatiebranche, horeca & catering, congres- en evenementenlocaties
CIRCO helpt ondernemers om o.a. producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens daadwerkelijk circulair te ondernemen

Partner(s)

CIRCO, Gemeente Rotterdam, BlueCity, Rabobank, MKB Rotterdam, Provincie Zuid-Holland

ACTIVEREN
CIRCULAIR/DUURZAAM
2020

Energieke regio
Raboklanten helpen met duurzaam ondernemen door energiescan (met korting) beschikbaar te stellen

Partner(s)

Rabobank

2020

Zon op bedrijfsdaken
Verschillende bedrijfsdaken worden gebundeld tot een grootschalig gezamenlijk project. Hierdoor gaan de inkoopkosten omlaag, komt het project in
aanmerking voor projectfnanciering en worden ondernemers begeleid in het traject richting realisatie

Partner(s)

Gemeente Rotterdam

2020

Aanpak duurzame bedrijventerreinen

Partner(s)

Gemeente Rotterdam, Parkmanagers, DZP, diverse marktpartijen

2020
Datum n.t.b.

Fase I Zero Waste Evenementenlocaties/ Congressen
Een programma met de keten om te komen tot circulaire evenementenlocaties

Partner(s)

Ahoy, Plaswijck Park, Feyenoord, Rotterdam Partners, BlueCity

Juni 2020

Fase I Zero Waste Bouwplaats en logistiek
Een programma met de bouwketen om te komen tot circulaire bouwplaatsen

Partner(s)

BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Vorm, Technische Unie, JP van Eesteren, BlueCity, IQ, De Verkeersonderneming

September 2020

Zero Waste Catering
Een programma met de keten om te komen tot circulaire catering

Partner(s)

Friesland Campina, Sodexo, Albron, Vermaat, Bidfood, Sligro, BlueCity
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ACTIVEREN
CIRCULAIR/DUURZAAM
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2020
Datum n.t.b.

Keten sessie Circulair Renoveren (Rotterdamse MKB Bouw)
Een keten sessie rondom een vraagstuk (gebouw dat gerenoveerd moet worden) ingebracht door de gemeente. Doel: activeren MKB Bouw Rotterdam tot
circulair renoveren

Partner(s)

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling, BlueCity

Juni 2020

Keten sessie Spaanplaat (Rotterdamse MKB Bouw)
Een ketensessie rondom een vraagstuk (reststroom spaanplaat vanuit sociale woningen; keukens en daken) ingebracht door de
woningcorporatie en de gemeente. Doel: activeren MKB Bouw Rotterdam tot circulaire oplossingen

Partner(s)

BlueCity, Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Q4 2020

Keten sessie X
Een keten sessie rondom een vraagstuk ingebracht door publieke organisatie/gemeente. Doel: activeren MKB

Partner(s)

Gemeente Rotterdam/Publieke organisatie, BlueCity

2020

Business Booster

Partner(s)

350 derdejaarsstudenten dagen 45 MKB-bedrijven uit voor nieuwe duurzame en digitale business proposities, Hogeschool Rotterdam

2020

Living Lab Spaanse Polder
Permanente leeromgeving waar ondernemers en studenten samenwerken

Partner(s)

Gemeente Rotterdam/Spaanse Polder, Hogeschool Rotterdam, DCMR

2020

Energietransitiefonds
Investeringsfonds ten behoeve van het bevorderen van duurzame initiatieven

Partner(s)

Gemeente Rotterdam

COMMUNICATIE
2020

Ontwikkeling communicatiestrategie bereik MKB
inclusief de inspirerende MKB-voorbeelden voor het voetlicht brengen

Partner(s)

Partner community, gemeente Rotterdam

PROGRAMMA- EN
KENNISONTWIKKELING
2020

Onderzoek en ontwikkeling activatieprogramma’s specifek per branche.
Overleg met brancheorganisaties: wat zijn de onderwerpen die leven bij de achterban, en kan met activering meerwaarde worden geboden voor het (brede)
MKB in Rotterdam?

Partner(s)

MKB Rotterdam, Gemeente Rotterdam en partner community

2020

Ontwikkeling MKB-learning community Zuid-Hollandse gemeenten

Partner(s)

Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, andere Zuid-Hollandse gemeenten, Ministerie van EZK, Platform31

Met het Versnellingshuis is afgesproken dat er samenwerking mogelijk is bij losse activiteiten, zoals de Week van de Circulaire Economie. Daarnaast is het Versnellingshuis ook voor
Rotterdamse MKB’ers het loket voor vragen over wet- en regelgeving, subsidies, fnanciering en matching met andere (landelijke) bedrijven als het gaat om samenwerking.
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GERAADPLEEGDE BRONNEN
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/mkb-actieplan
https://www.staatvanhetmkb.nl/jaarbericht/jaarbericht-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/03/jaarbericht-staat-van-het-mkb-2018
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/17/jaarbericht-staat-van-het-mkb-2017
https://www.platform31.nl/publicaties/aan-de-slag-voor-het-brede-mkb
https://www.kvk.nl/download/Rapport%20onderzoek%20Digitalisering_tcm109-475454.pdf
Sessies Brancheorganisaties Versnelling Digitalisering MKB, Avanteers in opdracht van het ministerie van EZK, 27 november en 5 december 2017
https://www.010duurzamestad.nl/wat-wij-doen/GRO-duurzaamheidskompas-V18.pdf
http://rotterdamcirculair.nl/Programma_Rotterdam_Circulair_2019-2023/index.html
https://www.rabobank.com/en/images/publicatie-ondernemers-duurzaam-helpen-groeien-met-circulair-ondernemen.pdf
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/voordelen-ondernemers/
https://www.kvk.nl/download/Rapportage_Duurzaam_Ondernemen_dec2018_tcm109-472675.pdf
https://ditisondernemen.nl/
https://www.mkb.nl/sites/default/fles/ondernemersagenda_mkb-nederland.pdf
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DANK AAN
MKB Rotterdam Rijnmond
VNO-NCW Rotterdam
Rabobank Rotterdam
Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Business Innovation
en HR Business School
IT Campus Rotterdam
BlueCity
Versnellingshuis
InnovationQuarter
MRDH
Provincie Zuid-Holland
KVK
Ministerie van EZK
Gemeente Rotterdam
(Rotterdam Duurzaamheids Kompas, Rotterdam Circulair,
Rotterdam Digitaal, Directie Veilig, team MKB &
Instellingen en team Werklocaties)

Colofon
Gemeente Rotterdam
Juni 2020
Redactie:
Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam
en Spring Company
Vormgeving:
Perron14
Fotografe:
Iris van den Broek
Claire Droppert
Dit programmaplan is met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Aan de inhoud hiervan kunnen geen
rechten worden ontleend.
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