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LEREN WERKEN  
MET KVK REGIODATA

Ben je werkzaam bij de afdeling Economische Zaken van een gemeente of  

een samenwerkingsverband van gemeenten? Dan weet je dat data steeds 

belangrijker wordt in de samenleving en in de economie. Zo is voor een goed 

economisch beleid inzicht in (regionale) economische ontwikkelingen en 

structuren van belang.

Wil je meer met economische data gaan werken en de 
economische ontwikkelingen binnen je gebied of regio  
volgen dan is de online datatool KVK Regiodata iets voor  
jou. Hiermee kun je eenvoudig de feiten en cijfers voor  
jouw gemeente op een rij zetten. 

Wil je ook met economische data aan de slag? Meld je dan aan voor 
de gratis online workshop ‘Leren werken met KVK Regiodata’ via 
regio@kvk.nl! 23 maart vindt er een extra workshop plaats, omdat 
de workshop van 22 maart is volgeboekt.

Online workshop  
23 maart van 10.00-11.00 uur

“Prima workshop, met 
veel oefeningen om de 
tool te leren gebruiken.”
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Wat is KVK Regiodata?
KVK Regiodata is een gratis online datatool die met actuele cijfers regionale economische 
ontwikkelingen in beeld brengt. Ook biedt het inzicht in de economische structuur van 
gemeenten en regio’s. Waarbij het mogelijk is om op een eenvoudige wijze gebieden onderling 
te vergelijken: een combinatie van monitoring en benchmarken. Hoe staat jouw gemeente 
ervoor en hoe wint deze aan kracht door een duidelijke profilering? KVK Regiodata geeft inzicht 
in zowel de actuele stand van zaken als de onderscheidende kenmerken van gemeenten.

Welke onderwerpen komen aan de orde? 
In een kleinschalige, interactieve workshop leer je hoe je snel en eenvoudig inzicht krijgt in  
het aantal ondernemingen in jouw gemeente. Welke sectoren zijn sterk vertegenwoordigd? 
Je ziet de recente ontwikkelingen als het gaat om starters en stoppers en het aandeel zzp’ers 
in jouw gemeente. Wat zijn de ontwikkelingen in winkelgebieden en op bedrijven terreinen? 
Je kunt je gemeente ook vergelijken met andere gemeenten of regio’s. Heb je al eerder 
deelgenomen aan een dataworkshop van KVK? Geen probleem; de sessie is ook bedoeld 
om je kennis weer op te frissen en om te zien welke nieuwe data er in KVK Regiodata 
beschikbaar zijn. 

“Praktische en interactieve workshop. Het opzoeken gaat snel en makkelijk. 
KVK Regiodata bevat precies de informatie waar je naar op zoek bent.”

Wat levert deelname je op?
• Na afloop weet je welke data beschikbaar zijn voor jouw gemeente en hoe je deze analyseert.
• Je leert hoe je eenvoudig de grafieken en tabellen kunt gebruiken in je economisch beleidsplan.
• Je wisselt ervaringen uit met collega’s van andere gemeenten en leert van elkaar.

Aanmelden?
• Stuur een mail naar regio@kvk.nl
• Vermeld de volgende gegevens: naam, organisatie, functie, e-mailadres en eventuele vragen.
• Vermeld dat het om de workshop van 23 maart gaat.
• Er is plaats voor maximaal 25 personen. Na een plenaire start gaan we in break-outsessies  

uiteen. Hier gaan we – in een kleine setting – zelf aan de slag met data en beantwoorden  
we je vragen.

Locatie:  online via MS Teams
Datum en tijd:  donderdag 23 maart van 10.00 -11.00 uur
Kosten: gratis

Eerdere deelnemers waarderen deze workshop met een 7,9.
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