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Agenda 

•  Doel van vandaag 
•  Achtergrond van Ondernemersplein.nl 
•  Wie zijn de partners 
•  Wat is het www.ondernemerplein.nl 
•  Waarom is er nu het Ondernemersplein 
•  Wat wil het ondernemersplein.nl 
•  Wat is het doel van het ondernemersplein.nl 
•  Discussie 
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Een ondernemer wil 
ondernemen! 
 
 
Maar is vooral bezig met regelzaken en 

papierwerk. Aanbod van  

(overheids-)diensten is versnipperd en 

dat kost hem onnodig veel tijd.  
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De ondernemer vraagt 
om samenhang en 
overzicht ‘ 
“Als ondernemer heb ik vaak iets te 

regelen dat met mijn bedrijf te maken 

heeft. Bij dit soort vragen vind ik het 

vaak lastig om te overzien waar ik moet 

beginnen terwijl ik hier juist niet te veel 

tijd aan kwijt wil zijn.” 
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Ook kabinet wil 
eenheid in voorlichting 
en ondersteuning aan 
ondernemers 

Eén online dienst waar ondernemers 
terecht kunnen voor alle informatie 
van de (semi-)overheid om 
slagvaardig te kunnen ondernemen 
en innoveren. Zo wordt het snel, 
eenvoudig en betrouwbaar zaken 
doen met de overheid. 
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Werkwijze 
Samenbrengen	  

Ontdubbelen	  

Ontkokeren	  

Bouwstenen	  



Samenbrengen	  



Ontdubbelen 



Bouwstenen 

Webinars	   stappenplannen	   tools	   bijeenkomsten	  situa8epagina’s	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vereenvoudigen	  en	  verbinden	  



Founding partners 
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Onderwerpen 
 
De inhoud van de site wordt onder de ingang “alles 
over ondernemen” per onderwerp getoond. Ongeacht 
de afzender van de inhoud worden artikelen bij 
elkaar getoond over onderwerpen als Internationaal, 
Personeel, Bedrijf starten en zo meer. 
 
 
Op de artikelpagina’s wordt bij de inhoud 
gerelateerde informatie getoond van de andere 
partners. Zo wordt een ondernemer gewezen op 
informatie van de gehele overheid. 
 
 
 
 
 
 
 



Branche informatie via 
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Handelsregister 
 
In de zoekresultaten op DOP wordt de ondernemer mogelijkheid geboden om 
met deze zoekterm in het handelsregister te zoeken. Deze zoekfunctie is ook 
direct benaderbaar.  
 
Voor het afnemen van handelsregister producten wordt verwezen naar de KvK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Webinars /Online trainingen/video 
 
Op het digitaal ondernemersplein kunnen partners 
webinars voor hun klanten organiseren. Deze worden live 
uitgezonden en de webcare teams van de partners kunnen 
de vragen beantwoorden. 
 
Ook is het mogelijk om video’s van partners, bijvoorbeeld 
de opgenomen webinars, op het ondernemersplein te 
tonen.  
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Verhalenapp 
 
Om ondernemers te inspireren kunnen partners 
ondernemers aandragen die een verhaal te vertellen 
hebben. Deze verhalen worden in de app gezet en op basis 
van relevantie op het digitaal ondernemersplein getoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transacties 
 
Op het digitaal ondernemersplein worden de producten en 
diensten van partners onder de aandacht van ondernemers 
gebracht. Zo worden keten transacties of business 
processen van de ondernemer op één plek aangeboden. De 
partners krijgen hierdoor meer traffic op hun producten. 
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Helpdesk financiering 
 
De financieringshelpdesk is een nieuw, centraal loket voor alle 
vragen van ondernemers over financiering. De online helpdesk is 
benaderbaar via het digitaal ondernemersplein met een 
mogelijkheid tot het stellen van vragen per email. Het biedt alle 
praktische info, tips, tools, filmpjes, checklists en een overzicht van 
veel gestelde vragen. Zo nodig verwijst de helpdesk door naar 
publieke of private partijen, zoals banken, Agentschap NL, 
crowdfundingplatforms, informals, netwerken of Nederlandse 
Vereniging van Participatiemaatschappijen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOP Widget 
 
Onze partners hebben een focus op hun eigen 
primair proces. Hun klanten zijn breder 
geïnteresseerd. Het digitaal ondernemersplein 
biedt de mogelijkheid om informatie van andere 
overheden gebundeld aan je eigen content op 
je eigen website toe te voegen.  
 
Er is een initiële versie opgeleverd en we gaan 
graag met jullie in gesprek over 
doorontwikkeling op basis van jullie ideeën en 
wensen.  
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Situatiepagina 
 
Er zijn situatiepagina’s gemaakt specifiek voor 
bepaalde ondernemerssituaties. Hierop zijn informatie 
en transacties van de diverse partners samengebracht. 
Het actueel houden van deze pagina’s kan door één of 
meerdere partners worden gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanbestedingen 
 
Op de regio- en branchepagina’s worden voor de 
ondernemer relevante aanbestedingen getoond van 
TenderNed. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bijeenkomsten 
 
Bijeenkomsten van partners kunnen in een automatische 
“feed” worden aangeboden en worden op basis van 
trefwoorden bij de informatie getoond. Dit onafhankelijk 
van de aanbieder van de content en de aanbieder van de 
bijeenkomst 
 
 
 
 



Er wordt tussen partners 
samengewerkt bij het ontwikkelen van 
webinars en eLearnings 
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Er is een ingang om 
content op een moderne 
manier te brengen. Hier 
kunnen video’s, online 
trainingsmodules en 
registraties van webinars 
worden getoond. 



Samenwerking VNG en het 
Ondernemersplein.nl 
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VNG kent alle gemeenten (contactpersonen) en weet wat er 
speelt. Om deze te benaderen en te enthousiasmeren, biedt 
het Ondernemersplein.nl hulp in vorm van (e-)mailingtekst 
met uitleg over het Ondernemersplein.nl  en voordelen door 
aansluiting (in pdf). Daarnaast staat de gereedschapskist tot 
hun beschikking 
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Doet u met ons mee? 

Dan ondersteunt het team van Ondernemersplein.nl 
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Voor meer informatie neem contact op met 
Jacques Walinga, jacques.walinga@kvk.nl,  
088-5852865, 06-54203187 


