Een gemeenschappelijke MKB Aanpak voor Limburg
Werkconferentie leer- en inspiratietraject Ecosysteem voor MKB-innovatie
Door: Alex Jaminon - projectleider

"Een gemeenschappelijke MKB
aanpak als impuls voor het MKB"

Een Gemeenschappelijke MKB-aanpak
Op basis van een Position Paper met belangrijke aspecten als:

•

Het Limburgse MKB groeit onvoldoende maar heeft zeker groei potentie;

•

Vandaar dat een impuls relevant is;

•
•

Samenwerken & Verbinden is een belangrijk aspect voor een
krachtenbundeling;
Het is de ambitie de toegevoegde waarde voor de regio van de MKB-ers
substantieel te laten groeien en het ecosysteem van de regionale
economie te versterken. Dit is opgenomen als een 50% hardere groei dan
de landelijke economie;

MKB heeft groei potentie
• MKB heeft behoefte aan groei- en/of innovatie;
• Het MKB heeft ook een focus op het duurzaam kunnen continueren van hun
onderneming;

• Echter, vaak is er gebrek aan tijd en geld om ambities te realiseren en/of ontbreekt het
aan de noodzakelijke kennis/ervaring/kunde;
• Plannen die ontwikkeld zijn vinden vaak onvoldoende hun weg: ondernemers zien door
de bomen het bos niet meer;
• Ondernemers ervaren een grote drempel bij het ontwikkelen van plannen.

Visie & Uitgangspunten
• De partners voor de MKB aanpak zijn van mening dat bestaande initiatieven beter
samengebracht kunnen worden in een nieuwe aanpak om ondernemers gericht te
kunnen ondersteunen in het stimuleren en ondersteunen van ondernemers;

• De focus is gericht op gevestigde MKB ondernemers met een duidelijke groei- en/of
innovatie ambitie;
• De samenwerkende partners zullen deze groep ondernemers actief gaan benaderen
voor een intensiever Support Proces om te komen tot kwalitatief goede (financierbare)
bedrijfsplannen;
• Alle ondernemers die niet voor een meer intensief Support Proces in aanmerking
komen zouden toch ook ondersteund moeten kunnen worden door deze door te
verwijzen naar de juiste bestaande initiatieven en/of partner voor de MKB-aanpak

Een nieuwe aanpak …..
Door het vormgeven van een nieuw platform ervoor zorgdragen dat:
• Hier alles kan samenkomen en een basis vormen voor Samenwerken &
Verbinden;

• Een bundeling van alle initiatieven (& middelen);
• Een Support Proces (intensief) in eerste instantie gefocust op de MKB-er met
een groei- en/of innovatie ambitie;
• Met een Offline en Online aanpak

Samenwerken & Verbinden

Fase 1:
het definiëren van een uitvoeringsplan
De vertaling van een Position Paper in hoe deze aanpak te realiseren

Startpositie fase 1:
opstellen van een uitvoeringsplan
Op basis van een Position Paper voor het creëren van een nieuw
gemeenschappelijk platform is de afgelopen periode vormgegeven aan het maken
van het “Uitvoeringsplan” – als fase 1

Geaccordeer
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Centrale
MKB aanpak”
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n
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platform
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2017
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2017

Uitrol
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platform

Eindresultaat Fase 1
•

Het uitgewerkte uitvoeringsplan

•

Kosten begroting & Financiering

•

Organisatie & Governance

Status fase 1: definiëren van het uitvoeringsplan
•

•

•

Op basis van een algemene procesbeschrijving van de MKB-aanpak zijn alle
offline elementen inmiddels in concept in detail uitgewerkt;
Voor het Online Digitaal Platform is inmiddels een test-omgeving uitgewerkt op
basis van een Collaboration Platform structuur in samenwerking met
Brigthlands Smart Service Campus;
Een eerste concept “organisatie MKB-aanpak” is ook voorhanden die
vervolgens mede bepaald zal worden door de Governance van deze aanpak.

Financiering en Governance zijn vanuit project optiek nu de belangrijkste
aandachtspunten….die ook impact hebben op de uiteindelijke structuur van de
organisatie (de uitvoeringsorganisatie)!

De MKB-aanpak – belangrijke kernpunten
•

De toegevoegde waarde van een Support Proces (ondersteuning van de
ondernemer d.m.v. “keukentafel” gesprekken en begeleiding naar
realiseerbare plannen);

•

Een Online Digitaal Platform – ondersteunend voor het samenbrengen van
alle initiatieven, community vorming, kennis delen;

•

Samenwerking realiseren met bestaande initiatieven en de ondernemer in
verbinding brengen met de juiste tools/initiatieven etc.
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Online Digitaal Platform – een testomgeving als eerste aanzet

Online Digitaal Platform – een testomgeving als eerste aanzet

Vervolgstappen
•

•
•

Ondernemend Limburg heeft de intentie kenbaar gemaakt om vanaf fase 2 het
eigenaarschap van de MKB-aanpak te willen oppakken. Deze intentie dient
geformaliseerd te worden zodat Ondernemend Limburg nu ook formeel deze rol
kan gaan vormgeven;
Hiervoor is het noodzakelijk dat vanuit Ondernemend Limburg en in goed
overleg met Provincie, de Gemeenten, de OL stakeholders bepaalde zaken –
en met name de financiering – geconcretiseerd worden;
Naast financiering van Provincie en Gemeenten zullen ook mogelijke bijdragen
vanuit Ondernemend Limburg (en/of MKB-L, LWV en LLTB) en overige partijen
helder gemaakt dienen te worden.

Chistianne Rijcken
Zakenvrouw Limburg 2017
"Ik sta volledig achter het initiatief
om het huidige doolhof
van stimulerende maatregelen om
te vormen naar één overzichtelijke
toolbox om het MKB een heuse
boost te geven."

