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Dit informatieblad geeft een samenvatting van het MKB-actieplan. Het actieplan is een uitwerking van 
wat het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ zegt over het mkb. Het kabinet werkt aan versterking 
van het ondernemersklimaat. Daarbij heeft het structurele aandacht voor het hele mkb. Het gaat naast 
de innovatieve koplopers ook om het zogeheten mkb-peloton: de bedrijven die het gewoon goed willen 
blijven doen. Het is belangrijk dat ook het peloton het goed blijft doen. Met het MKB-actieplan is er voor 
het mkb circa 200 miljoen euro beschikbaar.

MKB-Tour
Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en 
Klimaat is in het kabinet het boegbeeld voor mkb-onder-
nemers. Zij heeft een MKB-Tour door Nederland gemaakt 
en daarbij veel ondernemers, branchevertegenwoordigers 
en bestuurders gesproken. Er is geïnventariseerd waar 
ondernemers tegenaan lopen, wat beter kan, en of de 
(rijks)overheid daar wat aan kan doen. Ondernemers 
moeten het zelf doen, maar de overheid is met regelge-
ving, dienstverlening en gefundeerde kennis over de staat 
van het mkb heel belangrijk voor het ondernemersklimaat. 
De ontmoetingen en gesprekken hebben geleid tot dit 
MKB-actieplan. 

Het grote belang van het mkb
We mogen trots zijn op al die mkb-ondernemers die 
Nederland rijk is. Het mkb is de motor van de Nederlandse 
economie. Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen mkb-onder-
nemers. Het mkb zorgt voor ruim 60 procent van de 
toegevoegde waarde en levert ruim 70 procent van de 
werkgelegenheid in het bedrijfsleven. De impact van het 
mkb strekt zich verder uit dan puur het economische. Het 
mkb is bijvoorbeeld onmisbaar voor de aanpak van grote 
maatschappelijke opgaven zoals het klimaat- en energie-
vraagstuk. Lokaal heeft het mkb vaak een belangrijke 
maatschappelijke functie.  
Ze sponsoren sportclubs en sociale projecten en bieden 
bijvoorbeeld stages aan. Familiebedrijven zijn voortrekkers 
op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

‘Winstwaarschuwing’: koplopers en peloton
De economische crisis ligt achter ons, de economie groeit 
weer en de werkloosheid is in decennia nog niet zo sterk 
gedaald. Ondanks alle positieve groeicijfers is niet gezegd 
dat het automatisch goed blijft gaan. Het Comité voor 
Ondernemerschap, een denktank van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, spreekt in het Jaarbericht 
Staat van het MKB 2017 van een ‘winstwaarschuwing’. Ook 
ondernemers geven aan grote uitdagingen te zien voor de 
toekomst. Met stip op één: hoe kom je tegenwoordig aan 
goed personeel, met de vaardigheden die nu nodig zijn? 
Verder: hoe grijp je de kansen die digitalisering biedt?  
En: hoe kom je aan passende financiering? De opkomst 
van nieuwe technologieën en verdienmodellen vergt 
enorm veel van mkb-ondernemers. Dat leidt tot een kleine 
kopgroep van snelgroeiende bedrijven, maar ook tot een 
peloton van stabiele en krimpende bedrijven dat vaak niet 
de tijd, expertise of middelen heeft om het tempo bij te 
houden.

Think small first
Het is in het belang van Nederland dat het hele mkb ervan 
doordrongen is dat vernieuwen noodzakelijk is. Het is 
daarbij essentieel dat de overheid zich opstelt als samen-
werkingspartner en aandacht heeft voor passende 
regelgeving en dienstverlening. Daarbij is samenwerking 
met de regio de sleutel: ondernemers halen hun 
benodigde kennis, mensen en financiering vaak uit hun 
naaste omgeving. Bij regelgeving voor bedrijven gaat de 
rijksoverheid het mkb als norm (think small first) hanteren 
en het maken en aanpassen van regelgeving in overleg 
met ondernemers doen.
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Wat gaan we doen? 
 
Personeel
We koppelen de talenten van studenten gerichter aan bedrijven, realiseren een betere aansluiting van 
scholing en arbeidsmarkt door samenwerking van bedrijfsleven en onderwijs (mbo, hbo en wo),  
we stimuleren ondernemerschapsvaardigheden en werken aan verbetering van passende arbeidsmarkt- 
regelgeving.

Financiering
We intensiveren financiële instrumenten voor bedrijven, verbeteren de toegang tot passende financiering, 
stimuleren alternatieve financiering en verbeteren de kaspositie van ondernemingen.

Digitalisering
We streven ernaar dat Nederland in Europa koploper wordt in digitalisering. Digitalisering biedt mkb- 
ondernemers veel kansen (toepassen van open data, online marketing, automatisering). Tegelijk moeten  
ze zich bewust zijn van de risico’s en hun cybersecurity goed op orde hebben.

Toepassing van innovatie
Het mkb-peloton heeft er baat bij om te leren van bedrijven die innoveren. Kennisdeling dus. Er wordt  
extra geld ingezet door rijksoverheid en provincies voor innovatie-instrumenten voor het mkb en voor 
kennisverspreiding.

Internationaal ondernemen
Ondernemen wordt steeds internationaler, mede door de grenzeloze online mogelijkheden. Dat biedt 
kansen, maar de concurrentie wordt ook steviger. Consumenten shoppen net zo makkelijk bij een bedrijf 
elders in de wereld dan in Nederland. We gaan het voor ondernemers makkelijker maken internationaal  
te ondernemen.

Regelgeving
Regelgeving is nodig voor een gelijk speelveld en de bescherming van kwetsbare groepen. Soms is het 
echter ingewikkeld, tijdrovend, lastig en belemmerend. Uitgangspunt is om regelgeving zo eenvoudig, 
passend en eerlijk mogelijk te maken. En de dienstverlening van de overheid daarop te laten aansluiten.

Fiscaliteit
Het kabinet wil de fiscale druk op ondernemers per saldo verlichten, zoals voorgesteld in het Regeerakkoord. 
Het kabinet streeft ernaar om ondernemers mee te laten profiteren van de economische groei.

Meer informatie
Het MKB-actieplan is naar de Tweede Kamer gestuurd. De kamerbrief en het volledige actieplan zijn te 
vinden op rijksoverheid.nl. Dit actieplan is geen eindpunt. De overheid blijft in gesprek met ondernemers 
over wat het mkb nodig heeft om te overleven in tijden van snelle veranderingen en over wat de overheid 
daarbij kan doen. Op de sociale media kunt u volgen hoe het verder gaat met het actieplan via #MKBactieplan. 
Voor meer informatie over het actieplan kunnen ondernemers ook terecht op www.ondernemersplein.nl/
mkb-actieplan. Als u vragen of suggesties heeft, kunt u die per mail sturen aan: MKB-actieplan@minez.nl.  
Het volledige MKB-Actieplan is te vinden op rijksoverheid.nl/mkbactieplan.
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2018-2021:

Als we het over mkb’ers hebben, dan praten we over bedrijven 
tot 250 werknemers. Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen 
mkb-ondernemers. Driekwart daarvan zijn zzp’ers.

Bedrijven tot 250 werknemers

mkb
+ 1.000.000

zzp

Doel MKB-actieplan is versterking van het ondernemersklimaat.  
Structurele aandacht voor het mkb. De meerderheid van het mkb  
bestaat uit bedrijven die het gewoon goed willen doen, het zogeheten 
mkb-peloton. Het is belangrijk dat ook het peloton het goed blijft doen. 
Er is deze kabinetsperiode 2018-2021 circa 200 miljoen euro beschikbaar 
voor het mkb, waarvan ca. 25 miljoen euro voor menselijk kapitaal en  
ca. 31 miljoen voor digitalisering.

40.000
kleinbedrijven

8.400
middelgrotebedrijven

200.000
microbedrijven
2-9 werknemers 10-49 werknemers 50-249 werknemers

Het mkb 
zorgt voor ruim 
van de toegevoegde waarde in het bedrijfsleven 

Het mkb zorgt voor
van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven

60% 70%
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