De nieuwe KvK aan het werk voor ondernemers
Jaarverslag 2016 Kamer van Koophandel
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 et onze kennis, expertise en advies leveren
M
we een bijdrage aan het ondernemersklimaat in
Nederland. Zo ondersteunen we Nederlandse
bedrijven richting een groter innovatievermogen
en concurrentiekracht. Dit komt de welvaart en het
welzijn in ons land ten goede.
Uit onze missie

1

Verslag van de
Raad van Bestuur

De nieuwe Kamer van Koophandel (KvK)
heeft in 2016 steeds meer vorm en
inhoud gekregen. Het bouwen aan een
moderne smartservice-organisatie voor
ondernemers wordt steeds concreter.
Het eerste jaar van de nieuwe organisatie
(2014) hebben we vooral gebruikt voor
het bepalen van de juiste koers. Vervolgens hebben we de benodigde nieuwe
competenties op orde gebracht. Het
afgelopen jaar stond in het teken van de
blik op de toekomst en het daadwerkelijk
realiseren van de nieuwe strategie. Onze
focus is nu gericht op de ondernemer die
nieuwe vragen en uitdagingen heeft en
moderne, met name ook digitale, diensten
verwacht met relevantie en toegevoegde
waarde.
De organisatie wint nu snel aan zelfbewustzijn. Het geloof in de realisatie van
de strategie groeit. De KvK is een organisatie met een historie van fysieke loketten
en kantoren. De stap naar een nieuwe
manier van dienstverlening met digitale
producten en digitale kanalen betekent
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voor iedereen een omschakeling. We
hebben de ambitie om binnen afzien
bare tijd de meest aansprekende digitale
smartservice-organisatie te worden binnen het publieke domein. Dit betekent dat
we onze dienstverlening primair leveren
op het online én mobiele kanaal: ‘online
en mobile first’. Hiermee moeten we de
vergelijking met aansprekende digitale
serviceverleners in de markt aankunnen.
Van een aantal investeringen in deze
ontwikkeling beginnen we nu de eerste
vruchten te plukken. Gebaseerd op
gedegen onderzoek brengen we in kaart
aan welke diensten ondernemers behoefte hebben, wat hun vragen zijn, hun
uitdagingen en hun knelpunten. Vervolgens bepalen we hoe we met onze data
en informatiebronnen snel en efficiënt
in deze behoeften kunnen voorzien.

De adviesraden zijn hierbij steeds belang
rijke klankborden en adviseren ons in
focus, prioriteiten, keuzes en accenten.
Ook werken we steeds meer met doelgroepen en segmenten van ondernemers. Daardoor kunnen we met maatwerk
inspelen op de specifieke behoeften van
die groepen. We zijn er nog niet, maar we
hebben een betekenisvolle start gemaakt.
Zo hebben we veel geïnvesteerd in
nieuwe dienstverlening met apps (Buurt
in Zicht-app, KvK Connect-app) en nieuwe
datakanalen naar onder andere grote corporate afnemers (API). Bovendien zetten
we steeds meer in op digitale manieren
om ondernemers te informeren en te adviseren (webinars, MOOC’s, hackathons)
en verbeterde services (grootschalige
digitale nieuwsbrieven op maat). Daarbij
richten we ons steeds zo specifiek

mogelijk op de behoeften van de betreffende doelgroep.
De resultaten van deze investeringen in
nieuwe dienstverlening worden steeds
meer zichtbaar. Zowel het bereik van
onze diensten als de waardering daarvan,
laten in 2016 een duidelijke groeitrend
zien. Hieruit concluderen we dat we op
de goede weg zitten en de vernieuwing
ook door steeds meer ondernemers
wordt ervaren en beleefd. Dat onze nieuwe, online koers aanslaat zien we terug
in een duidelijke verschuiving in gebruik
van fysieke en telefonische (call) dienst
verlening naar digitale dienstverlening.
Ook met de investeringen in onze medewerkers (onder meer het toptalentenprogramma en de opleiding tot e-adviseur)
en de upgrading van onze telefonische
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 owel het bereik van onze diensten
Z
als de waardering daarvan, laten in
2016 een duidelijke groeitrend zien

adviesdiensten beginnen we resultaten
te boeken. Dat geldt eveneens voor de
investeringen in andere cruciale randvoorwaarden voor succes, zoals nieuwe
ICT-systemen voor klantbeheer en marktbewerking, analyse van databronnen en
slimme CRM-toepassingen. En doordat
we in 2016 een start hebben gemaakt met
de modernisering van ons ICT-landschap,
kunnen we binnen enkele jaren een
aanzienlijke versnelling aanbrengen in de
levering van nieuwe digitale producten en
diensten.
Het zware accent op de digitale performance van de nieuwe KvK betekent
niet dat de beide andere kanalen niet
belangrijk meer zijn. Het telefonische
kanaal is cruciaal voor het leveren van
hoogwaardig advies en ondersteuning.
Ook de dienstverlening vanuit het fysieke
Ondernemersplein blijft van belang. We
hebben in 2016 investeringen gedaan
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in het eerste Ondernemersplein nieuwe
stijl in Rotterdam, dat in de loop van 2017
wordt geopend. Hiermee laten we onder
nemers kennismaken met een geheel
nieuwe dienstverleningservaring. We
geloven dat het face-to-facekanaal, juist
ook in een tijdperk van digitalisering, van
groot belang blijft voor een gerichte klant
reis. Ook grote evenementen - door het
hele land - als ZZP-events, Startersdag,
Dag van de Innovatie en ‘Road to…’-events
zijn cruciaal in ons dienstverleningsconcept. Hiermee blijven we ook in
de regio een belangrijke en zichtbare
serviceorganisatie voor ondernemers.

ondernemers. Onze dienstverlening,
maar ook die van andere publieke dienstverleners, worden dan meer in samenhang gebracht. De ondernemer moet het
contact met de overheid steeds meer
gaan ervaren als één samenhangende
klantreis. Verheugd zijn we over de
opdracht die we gekregen hebben om
een geheel nieuwe online platformfunctie
te ontwikkelen: Mijn Overheid voor
Ondernemers (MOvO). Dit vormt voor
ons een strategisch cruciale kans om
ondernemers optimaal te kunnen
ondersteunen in de digitale wereld van
vandaag en vooral ook morgen.

We hebben in 2016 ons online kanaal
sterk verbeterd, door via de zogenaamde klantreis van de ondernemer onze
dienstverlening steeds makkelijker en
aangenamer te laten verlopen. Daarbij
willen we ook aansluiten bij de ambities
voor de realisatie van de e-overheid voor

De ontwikkeling naar de beschikbaarstelling van het Handelsregister (HR) als open
data, is voor ons in 2016 een belangrijk
strategisch vraagstuk geweest. In een
constructief overleg met het Ministerie
van Economische zaken en de Tweede Kamer is een eerste stap bepaald.

Inmiddels hebben we besloten om een
tweesporenaanpak te hanteren voor
de realisatie van de beschikbaarstelling
van Handelsregistergegevens als open
data. Dit houdt in dat we de bekende
HR-app doorontwikkelen en upgraden
voor het beschikbaar stellen en inzien
van Handelsregistergegevens. Daarnaast
blijft er de mogelijkheid om dit online via
de website te doen. Begeleid door een
uitgebreide communicatiecampagne
komen deze mogelijkheden na de zomer
van 2017 beschikbaar, te beginnen met
de HR-app.
Onze resultaten hebben wij behaald
dankzij onze toegewijde medewerkers.
Zij verdienen een groot compliment voor
hun doorzettingsvermogen, flexibiliteit,
creativiteit en loyaliteit in deze snel
veranderende tijd.
Raad van Bestuur

2

Over de KvK

De jaren 2014 en 2015 hebben in
het teken gestaan van de opbouw
en ontwikkeling van nieuwe
dienstverlening aan ondernemers.
Het uitgangspunt daarbij is een helder
beeld van waar met name de nieuwe
generatie ondernemers mee bezig is,
hoe ze werken en hoe ze bepaalde
typen dienstverlening waarderen.
In 2016 hebben we de eerste oogst
kunnen binnenhalen van deze
investeringen in met name digitale
dienstverlening (‘online en mobile first’).
Zowel het bereik als de waardering laten
in 2016 een duidelijke groeitrend zien.
10 |

Jaarverslag KvK

IkStartSmart

 en compliment aan het IkStartSmart-team. In alles
E
zie en voel je de bevlogenheid van hen richting dit
programma en het enthousiasme om ondernemers
vooruit te helpen
Wilma Stegink, Duurzaamheidsadvies & Coaching
Missie
Voor de economische ontwikkeling en het
behoud van de welvaart van Nederland
is een gezond en innovatief bedrijfsleven
van cruciaal belang. Ondernemers, mensen die voor eigen rekening en risico een
onderneming voeren, leveren hiervoor
het belangrijkste fundament.
De Kamer van Koophandel ondersteunt
mensen die een onderneming willen
beginnen, ondernemers die al actief
zijn en bedrijven die ambities hebben
voor internationale handel, innovatie,
vernieuwing en groei.
Het is onze missie om het leven van
ondernemers makkelijker te maken met
zinvolle informatie. Daarmee leveren we

een bijdrage aan een zo goed mogelijk
ondernemersklimaat, en een groter innovatievermogen en concurrentiekracht van
Nederlandse bedrijven. Dit komt welvaart
en welzijn in ons land ten goede.
Jaarlijks ondersteunen we op deze
manier meer dan de helft van alle onder
nemers en ondernemingen in Nederland
en dat aantal is stijgende. De Kamer van
Koophandel is een onafhankelijke publieke dienstverlener. Onafhankelijkheid,
objectiviteit en betrouwbaarheid zijn essentiële waarden in onze dienstverlening.

Visie
Nieuwe technologie maakt nieuwe diensten mogelijk die slimmer, toegankelijker,

makkelijker en sneller zijn. Hierdoor zijn
voor de KvK nieuwe vormen van communicatie, transactie en interactie mogelijk.
Er blijft behoefte aan ontmoeting en
contact, maar we willen de mogelijkheden
van digitale kanalen en online diensten
zoveel mogelijk benutten. De ondernemer
verwacht dat, want deze ziet technologie
voor zichzelf ook steeds relevanter worden voor succes. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om open data ontwikkelingen
en het gebruik van (big) data.
De KvK heeft oog voor ondernemerschap
in de regio en decentrale initiatieven
om ondernemerschap te stimuleren. Dat
geldt voor de cruciale verbinding tussen
startups en scale-ups,

die beide belangrijk zijn voor economische groei en nieuwe economische
activiteit. Om aantrekkelijk te blijven voor
ondernemers, zijn we voortdurend op
zoek naar nieuwe mogelijkheden om
onze taken doelmatig en doeltreffend
uit te voeren.
Om onze ambities waar te maken, moeten we onze organisatie, onze competenties en daarmee onze mensen, verder
ontwikkelen. Ook is de modernisering
van onze ICT-infrastructuur vereist en is
het nodig dat we onze resultaatgerichte
cultuur verder versterken.
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Strategie
De KvK wil een slanke en moderne smartservice-organisatie voor ondernemers
zijn. Om de mogelijkheden van digitale kanalen en online diensten zoveel
mogelijk te benutten (‘online en mobile
first’), werken we op een aantal fronten
aan uitbouw en verbetering. Ten eerste
vergemakkelijken we het digitale verkeer
(informatie, interactie, transactie) tussen
ondernemer en overheid. Dat doen we
onder andere via het nieuwe digitale ondernemersplein (Ondernemersplein.nl,
zie kader). Onze publieke partners zoals
de Belastingdienst, het UWV en de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen daarmee een betere
dienstverlening bieden aan ondernemers.
Ook stimuleren we waar mogelijk open
dataontwikkelingen. In dat kader doet de
KvK zelf een eerste stap, door een deel
van de geregistreerde gegevens in het
Handelsregister in de toekomst kosteloos
beschikbaar te stellen. We bevorderen
bovendien het grootschalige gebruik van
beschikbare big data (onder andere via
hackathons) en daarmee het innovatie
vermogen van ondernemers.
In Nederland bestaat een veelheid aan
regionale en (groot)stedelijke economic
en innovation boards, valleys en ports.
De KvK voert projecten en programma’s uit die faciliteiten bieden om deze
verspreide initiatieven te bundelen en te
verbinden en daarmee een groter effect
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te bereiken. We zorgen waar mogelijk
voor een goede inbedding, afstemming,
en aansluiting tussen regionale en nationale verbanden.
We hebben veel geïnvesteerd in nieuwe dienstverlening met apps (Buurt in
Zicht-app, KvK Connect-app) en nieuwe
datakanalen naar onder andere grote
corporate afnemers (API). Ook hebben
we ingezet op digitale manieren om ondernemers te informeren en te adviseren
(webinars, MOOC’s, hackathons) en verbeterde services (digitale nieuwsbrieven
op maat). Hierbij richten we ons steeds
zo veel mogelijk specifiek op de des
betreffende doelgroep.

Ondernemersplein.nl:
overheidsinformatie voor ondernemers
Op Ondernemersplein.nl staat alle
informatie van de (semi)overheid die
een ondernemer nodig heeft om
te ondernemen, van wetgeving tot
belastingregels en van subsidies tot
branche-informatie. Hierdoor vinden
ondernemers sneller wat ze zoeken,

Naast onze digitale kanalen en diensten
blijven ook het callkanaal, face-to-face
contacten, events en het nieuwe fysieke
ondernemersplein een cruciale rol spelen
in onze dienstverlening. De resultaten van
onze investeringen in nieuwe dienstverlening worden steeds meer zichtbaar.
Zowel het bereik als de waardering laten
in 2016 een duidelijke groeitrend zien.
Ook zien we een duidelijke verschuiving
in gebruik van fysieke en telefonische
dienstverlening naar digitale dienstverlening. Dit geeft aan dat onze nieuwe online
koers aanslaat.

seren en deze beter te laten aansluiten
op de strategie. Daarnaast zorgen we
voor de benodigde ontwikkeling van
onze medewerkerscompetenties. Dit
doen we door om-, her- en bijscholing.
Deze is gericht op digitaal werken en
online dienstverlening, versterken van
thematische expertise en het versterken
van de expertrol. Daarnaast maken we
gebruik van gerichte werving en selectie
en bouwen we ons kennis- en content
management uit.

Om genoemde strategie te kunnen
uitvoeren, is het belangrijk om onze
ICT-infrastructuur waar nodig te moderni-

Voor het behoud van de financiële
robuustheid van de KvK is de verdere
stroomlijning van processen, performan-

waardoor ze meer tijd overhouden om
te ondernemen. Ondernemersplein.nl
is een initiatief van het Ministerie
van Economische Zaken, de Kamer
van Koophandel, de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland,
de Belastingdienst, CBS, RDW en UWV.

ceverbetering en behoud van klanten
cruciaal. De ingezette culturele omslag
dient bovendien versterkt te worden
(u leest hier meer over in hoofdstuk 5).

3

Wat hebben we
voor ondernemers
gedaan?

Om zo goed mogelijk te voldoen aan de
behoeften en wensen van individuele
ondernemers uit doelgroepen, werken we
met segmenten.
Daarbij onderscheiden we (pre)starters,
zzp’ers, klein mkb, groot mkb en grootbedrijf. Ook (semi)overheden en andere
stakeholders hebben behoefte aan een
betrouwbare informatiebron over ondernemers en ondernemerschap. Die bieden
we hen vanuit het segment Publiek.
Door het gebruik van nieuwe (CRM-)
systemen en de input van de centrale
Adviesraad en de regionale adviesraden
weten we steeds beter waar behoefte
aan is. Het geeft ons een scherper beeld
van hoe ondernemers te werk gaan en
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hoe wij met informatie en ondersteuning een bijdrage kunnen leveren aan
succesvol ondernemerschap. Dit doen
we steeds meer via de digitale weg en
met inzet van hedendaagse technologie.
Maar ook het callkanaal en onze fysieke
ondernemerspleinen blijven een belangrijke rol spelen. De ondernemer kiest
het kanaal en tijdstip dat hem of haar het
beste uitkomt.
In het volgende deel van dit hoofdstuk
schetsen we onze dienstverlening per
klantsegment.

Jaaroverzicht in vogelvlucht

13 januari: Lancering nlgroeit
Koningin Máxima luidt start in

3.1 Klein mkb
Onder klein mkb scharen we onder
nemingen met twee tot vijftig werkzame
personen. Dit segment kenmerkt zich
door interesse in:
• inzet van digitalisering voor het
vinden van klanten en leveranciers
in binnen- en buitenlandse markten;
• groei door onderscheidende (duurzame) businessmodellen, gebaseerd op
nieuwe technologieën;
• alternatieve financieringsvormen.

Locatiescan
De Locatiescan geeft een ondernemer
snel en gemakkelijk cijfers over bevolkingsopbouw en concurrentie in een bepaald gebied. Ook kan hij de Locatiescan
voor verschillende vestigingsplekken

uitdraaien en daarmee locaties tegen
elkaar afwegen. Zo beschikt de onder
nemer over exacte cijfers voor een
financierings- of ondernemingsplan.
Met de Locatiescan kan de ondernemer
richting derden aantonen (kredietver
leners bijvoorbeeld) dat de cijfers uit
betrouwbare bronnen komen (KvK en
CBS). Via de Locatiescan krijgen onder
nemers voor een bepaald gebied
inzicht in:
• ontwikkeling aantal inwoners
(inclusief leeftijd, geslacht,
samenstelling huishouden);
• herkomstgebied van inwoners;
• aantal branchegenoten
(inclusief starters en stoppers);
• overlevingskansen na 1 tot 4 jaar;
• aantal zakelijke klanten.

Het landelijke programma nlgroeit
inspireert en activeert Nederlandse
ondernemers om sneller te groeien.
Het faciliteert hen bovendien om die
groei ook te kunnen verwezenlijken.
Het platform nlgroeit.nl vormt daarbij
het fundament waar ondernemers
informatie vinden over groeien en
succesvolle voorbeelden. Ze kunnen
hier vragen stellen, advies inwinnen en
praktische tools ophalen. Bovendien
kunnen groeiondernemers hier elkaar,
coaches en mentoren vinden.

Deze mentoren, topondernemers
en CEO’s, waaronder KvK-bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk, delen
graag hun kennis, kunde en ervaring.
nlgroeit is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, de Kamer
van Koophandel, NLevator en NL2025.
De lancering van het programma is
op 13 januari 2016 met een gongslag
ingeluid in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam door Koningin Máxima, lid van
het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

Jaarverslag KvK
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“We hebben
partners
gevonden
waarmee
we kunnen
groeien”
Samen met (buitenlandse)
partners de maritieme sector
helpen vergroenen, dat is wat
Kees Berger van handels- en
adviesbureau Berger Maritiem
drijft. “Dankzij de bemiddeling
en het advies van Enterprise
Europe Network (EEN) hebben
wij waardevolle nieuwe partners
gevonden”, aldus de algemeen
directeur. “Ik adviseer andere
ondernemers om het eens uit te
proberen, want het opent zeker
nieuwe deuren.”
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Innovatie en internationaal
ondernemen
Via onze betrokkenheid bij het Enterprise
Europe Network (EEN)-project spelen we
specifiek in op de groeiende behoefte
bij het klein mkb aan het vinden van
internationale contacten en nieuwe technologieën via digitale weg. We brengen
via EEN innovatievraag en -aanbod van
enkele honderden Nederlandse bedrijven
en dat van ondernemingen in de rest van
Europa, samen. Dit gebeurt via digitale
partnersearch op basis van profielen en
door het organiseren van matchmaking
events, vaak als onderdeel van een
internationale vakbeurs.
EEN is een actief netwerk voor ondernemers die op internationaal niveau willen
komen tot technologische ontwikkeling,
samenwerking, onderzoek en businessdevelopment. Binnen het EEN zijn we in
staat om op internationaal niveau verbindingen te leggen en samenwerking te
stimuleren tussen ondernemers, bedrijven,
onderzoeksinstituten, technologiecentra,
universiteiten en kenniscentra. Het netwerk bestaat nu uit ruim 600 partnerorganisaties en zo’n 3.000 hoogopgeleide professionals uit ruim 60 landen.
Binnen het Enterprise Europe Network
project werken we samen met de RVO.

De dienstverlening van EEN verloopt
grotendeels digitaal door het matchen
van profielen, via het platform Merlin.
Ondernemingen kunnen daar kosteloos
zelf in zoeken, alerts voor bepaalde
onderwerpen aangeven, en ook expressions of interest tonen in andere
profielen. Vanuit de EEN-database
worden ondernemers geïnformeerd over
voor hen interessante onderwerpen en
worden ze uitgenodigd voor relevante
matchmakingevents in en buiten Europa.

De handelsdag in Mönchengladbach
is met 800 bezoekers één van onze
drukst bezochte evenementen. Met vijftig
procent Nederlandse en vijftig procent
Duitse ondernemers ligt de focus op het
leggen van contacten. Naast workshops
en infostands hebben we hier dan ook
een recordaantal van 230 matchmakings
gesprekken tot stand gebracht. We
hebben in 2016 twee handelsdagen
met Duitsland georganiseerd en voor
het eerst ook één met Vlaanderen.

De rollen van onze EEN-adviseur(s) zijn
het op zoek gaan naar partners op basis
van individuele verzoeken van bedrijven
én het organiseren van het matchmaking
event. Na het event zorgen onze adviseurs er voor dat de gelegde contacten
opgevolgd worden.

Binnen ons programma internationaal
ondernemen hebben we samen met de
RVO vijfentwintig Road2-landenbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze
bijeenkomsten kunnen ondernemers
contacten leggen en zich oriënteren op
de export naar uiteenlopende landen.

Zo is er via het EEN een samenwerking
gestart tussen een Zwitsers bedrijf met
een productidee voor electric mobility en
een Nederlands bedrijf met expertise in
power electronics. Dit heeft geresulteerd
in ’s werelds eerste mobiele snellader
voor elektrische auto’s.

Naast onze betrokkenheid bij het Enter
prise Europe Network zetten we ons
nog op andere manieren in om innovatie
in het mkb te stimuleren. Bijvoorbeeld
door het organiseren van een twintigtal
bijeenkomsten waarbij we bedrijven uit
verschillende sectoren laten meedenken
over uitdagingen van andere bedrijven,
de zogenaamde Mix & Match-bijeenkomsten en hackathons. Verder werken we
samen met brancheorganisaties als de

Ook tijdens de Duits-Nederlandse
Handelsdagen zetten we de match
makingtool van het EEN succesvol in.

Koninklijke Metaalunie, waarmee we
bijeenkomsten hebben georganiseerd
over technologieontwikkelingen.
Behalve dat we steeds meer digitale
middelen inzetten om het leggen van
contacten tussen ondernemers te faciliteren, hebben we ook stappen gezet om
het geven van informatie en advies met
digitale middelen te ondersteunen. Zo
hebben we voor het eerst twee MOOC’s
(Massive Open Online Course) aangeboden over Smart Industry en over Innoveren. Via een MOOC kunnen ondernemers
online op een interactieve manier aan de
slag om hun eigen innovatieambitie een
stap verder te brengen.

We
zetten steeds
meer digitale
middelen in

Jaarverslag KvK
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Jaaroverzicht in vogelvlucht

15 februari: Start eerste Week van de Financiering
KvK begeleidt ondernemers op hun (financierings)reis
Tijdens de Week van de Financiering
kregen ondernemers van de KvK alles
te horen over de laatste financieringstrends en -mogelijkheden, konden ze
hun vragen stellen en gebruikmaken
van de aanwezige financiële kennis.
De week vormde het startpunt van
een relatie. Hierbinnen benaderde
onze Financieringsdesk ondernemers
proactief (telefonisch) en voorzag de

KvK hen ook via e-mail maandelijks
van relevante financieringsinformatie:
content op kvk.nl, Ondernemersplein.
nl, informatiebijeenkomsten, opgeleverde producten enzovoorts. Ruim
1.700 ondernemers vonden in 2016
de weg naar deze week met vijf
bijeenkomsten. De start vond plaats in
Duiven en eindigde via een rondreis
door het land in Eindhoven.

Financiering
Middelgrote en kleine bedrijven hebben
beperkte toegang tot financiering. We helpen ondernemers daarom onafhankelijk
en onpartijdig met geldzaken en het vinden van financiering. De combinatie van
toegankelijke en behoeftegestuurde online informatie en persoonlijk telefonisch
advies via onze Financieringsdesk biedt
ondernemers concrete hulp voor hun financieringsvraag. Zowel in Nederland als
in Europa staat dit bekend als een best
practice van Access to Finance-dienstverlening. Met het Business Angel Programma en de Startup Box zorgen we voor
meer bekendheid van financiering door
respectievelijk informele investeerders en
de overheid. De Week van de Financiering bood in februari 2016 met vijf events
aan meer dan 1.700 ondernemers kennis
over en toegang tot alternatieve financieringsmogelijkheden en partijen.
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Ook voor ondernemers met financieringsbehoefte in de regio zetten we ons
in. In Limburg bijvoorbeeld hebben we
samen met het LIOF (Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij) de
MKB Financieringspoort Limburg opgezet.
Dit programma vergroot de kans voor
het mkb op het vinden van financiering.
Via de bijeenkomsten krijgen ondernemers snel en gemakkelijk toegang tot
actuele kennis, advies en netwerken
voor financiering. Met voorbeelden van
ondernemers laten we zien hoe de financieringswereld verandert en bedrijven
nu financiering verkrijgen. Ook zetten we
vouchers in, waarmee de ondernemer
een financieel specialist kan inschakelen
voor de aanscherping van een financieringsaanvraag. Tijdens de bijeenkomsten
zijn financiers en KvK-adviseurs aanwezig.
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11 maart: KvK presenteert
Wegwijzer Go Smart
Industry
Kansen voor ondernemers
om slimmer te produceren

3.2 Zzp’ers
Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
vormen onze grootste klantengroep.
Daarbij gaat het om personen waarvoor
het zzp’erschap de hoofdbaan is, maar
ook om mensen die naast hun zelfstandige activiteiten in loondienst zijn of dit
combineren met gezinstaken. Dit maakt
zzp’ers een omvangrijke, diverse klantengroep die werkzaam is in uiteenlopende
branches en expertisegebieden. Deze
groep kent daarom een breed spectrum
aan behoeften. Om daaraan te voldoen,
zijn we ook hier onze dienstverlening
steeds meer aan het digitaliseren. Daarbij
blijven we persoonlijke informatie en
advies centraal stellen. Op basis van
data-analyse willen we ons steeds meer
richten op dienstverlening die is toegesneden op de individuele ondernemer.
Hierna enkele voorbeelden.

KvK Connect:
voor, door en met zzp’ers
In 2016 hebben we samen met zzp’ers
gewerkt aan een app die voorziet in hun
primaire behoeften:
1. Samenwerken met andere zzp’ers
om grotere opdrachten te kunnen
aannemen.
2. Kennisdelen met andere zzp’ers.
3. Relevante informatie op basis van
hun profiel.
De soft launch heeft 13 oktober 2016
succesvol plaatsgevonden binnen een
beperkte doelgroep zzp’ers. Januari 2017
stelden we de app via de App Store (iOS)
en Google Play Store (Android) beschikbaar aan alle zzp’ers.
Inmiddels hebben we de app ook onder
de aandacht gebracht van StartupDelta.

Met hen hebben we verkend hoe StartupDelta en de KvK startups in Nederland
beter kunnen ondersteunen. Bij StartupDelta willen we toetsen of een met de
KvK Connect-app vergelijkbare app voor
startups kan aansluiten bij de behoeften
van deze ondernemingen. Tijdens het
ontwikkelproces van de app KvK Connect
hebben we bij de doelgroep continue
getoetst of deze aansluit bij wat die nodig
heeft. De daarmee verkregen waardevolle informatie over het ontwikkelproces
willen we ook inzetten voor een Startupapp. De uitkomst is dat de Kamer van
Koophandel nauwer gaat samenwerken
met StartupDelta. Die samenwerking richt
zich op gezamenlijk ondersteuning van
startups voor bijvoorbeeld financiering,
vaardigheden en toegang tot relevante
netwerken.

Met de Wegwijzer Go Smart Indus
try (www.kvk.nl/smartindustry) biedt
de KvK ondernemers een integraal
online pakket. Dit biedt inspiratie
en hulpmiddelen om slimmer en
innovatiever te produceren. In
deze praktische wegwijzer vindt
de ondernemer een aantal hulpmiddelen om Smart Industryontwikkelingen te vertalen naar
zijn of haar bedrijf. Ter oriëntatie
kunnen ondernemers starten
met een webinar of de digitale
publicatie Go Smart Industry (over
onder andere Internet of Things,
Reshoring en Big Data). Vervolgens kunnen ze de kansen voor
hun eigen bedrijf in kaart brengen
via het digitale Kansenkompas en
Stappenplan. De Online Bootcamp
(Massive Open Online Course)
biedt ondernemers de mogelijkheid om in dialoog met experts
en andere ondernemers een
nieuwe smart business propositie
te ontwikkelen.

Jaarverslag KvK

| 19

KvK-nieuws voor zzp’ers
Een maandelijkse (elf keer, met een
zomereditie in juli) digitale nieuwsbrief
met actuele en relevante informatie voor
zzp’ers. Dat is ‘KvK-nieuws voor zzp’ers’.
We zijn gestart met de nieuwsbrief in januari 2016. Inmiddels hebben zich 140.000
abonnees aangemeld en dat aantal groeit
nog elke maand. Veelgelezen artikelen in
deze nieuwsbrief gaan over veranderende
wet- en regelgeving, zoals de overgang
van VAR naar de wet DBA.

Van VAR naar DBA
Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingegaan.
Dit houdt in dat een zzp’er of freelancer
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geen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)
meer kan aanvragen. In plaats daarvan
dient deze samen met de opdrachtgever een modelcontract in te vullen. Het
risico ligt daardoor niet alleen meer bij de
zzp’er, want nu is ook de opdrachtgever
aansprakelijk en is het een gezamen
lijke verantwoordelijkheid. Dit vereist aan
beide kanten helderheid en structuur.
We krijgen veel vragen over de nieuwe
wetgeving en informeren onze klanten
daarom intensief.
In samenwerking met de Belastingdienst
hebben we tussen maart en juli 2016
succesvol 33 informatiebijeenkomsten
van VAR naar Wet DBA georganiseerd,

op verschillende locaties in het land.
Deze zijn door in totaal 2.755 deelnemers
bezocht. Op 18 november heeft staats
secretaris Wiebes gemeld dat de handhaving van de Wet DBA is opgeschort
tot 1 januari 2018. Uiteraard hebben
we ondernemers hierover meteen
geïnformeerd.

Zzp-event
Tijdens de door de KvK georganiseerde
zzp-events doen zzp’ers samen met honderden andere zelfstandige ondernemers
uit de regio nieuwe energie en ideeën
op. Het evenement is gericht op ondernemers die al enige tijd als zzp’er actief zijn.
Hier krijgen ze antwoord op vragen als:

• Hoe vind ik nieuwe klanten?
• Hoe positioneer ik mezelf en mijn
onderneming?
• Kan ik slim samenwerken met andere
zzp’ers?
• Hoe kom ik in contact met andere
ondernemers?
Tijdens het event kunnen zzp’ers luisteren
naar nieuwe inzichten van inspirerende
sprekers en andere zzp’ers ontmoeten.
Op de informatiemarkt winnen ze praktisch advies in bij accountants, juristen,
verzekeraars, Belastingdienst, betrokken
partners, brancheorganisaties en adviseurs van de KvK.

De belangrijkste trends
worden in kaart gebracht
3.3 Starters
In Nederland lijkt het starten van een
eigen onderneming voor steeds meer
mensen een optie. Niet eerder waren er
zoveel bedrijven in ons land. In 2016 zijn
er 192.672 nieuwe ondernemingen gestart, ten opzichte van de 189.812 starters
in 2015. Onderzoek van de KvK heeft de
belangrijkste trends in kaart gebracht.
1. Parttime ondernemerschap wint terrein.
2. Ondernemerschap als levensstijl
(eigen baas zijn, de persoonlijke
uitdaging of ‘werk maken van je
hobby’ als leidende motieven voor
de keuze voor het ondernemerschap).
3. Omgeving van invloed op ondernemerschap (de omgeving van de
aspirant-ondernemer en de positieve
steun daarin is een factor van belang
bij de beslissing om ondernemer te
worden).
4. Ondernemerservaring, opleidingen
en trainingen vergroten kans op
ondernemerschap.

5. Starters zijn vooral zzp’ers die werken
vanuit huis.
6. Behoefte aan informatie en advies is
niet eenduidig (grote variatie aan onderwerpen waarover latente en aspirant-ondernemers informatie wensen).
Deze trends en ontwikkelingen zijn voor
ons leidend om daar de juiste diensten
en/of producten tegenover te zetten.
Voorbeelden daarvan zijn de Startersdag,
het Online StartersEvent, deelname aan
Angel Island en de digitale nieuwsbrief
KvK-nieuws voor startende ondernemers.
U kunt genoemd onderzoek bekijken
op www.kvk.nl.

Startersdag 2016
Tijdens de Startersdag op 5 november
kan de startende ondernemer een goed
overzicht krijgen van waar deze aan moet
denken bij het beginnen van een bedrijf.
Dit kan door presentaties, een informatiemarkt en het netwerken met andere

ondernemers. De starter vindt hier alle
relevante organisaties onder één dak en
heeft de mogelijkheid antwoord te krijgen
op persoonlijke vragen. We organiseren
het evenement op acht locaties in het
land en voor de eerste keer met een
online programma. Het aantal bezoekers
bedroeg 16.000 startende ondernemers,
waarvan circa 25% het evenement digitaal
bezocht. Ook na het evenement kunnen
starters hun eigen online startersdag
samenstellen op onze website. Op deze
site vinden starters tips en verhalen van
andere starters en interviews en presentaties van deskundigen over de tien
stappen die iemand kan zetten om een
succesvolle ondernemer te worden.
Tevens bieden de video’s informatie over
bijvoorbeeld marketing en ondernemersvaardigheden. Onze adviseurs beantwoorden tijdens kantooruren alle vragen
van aspirant-ondernemers via e-mail, chat
en telefoon.

2e Online
StartersEvent
Een continue programma
van 10.00 tot 22.00 uur met
presentaties, vragensessies
en webinars: zo zag het Online
StartersEvent er op 31 mei 2016
uit. Bart Veldkamp deelde zijn
ondernemerservaringen met het
‘digitale’ publiek en er waren
vragensessies met interviewer
Marijke Roskam. De hele dag was
er de mogelijkheid om vragen
te stellen via social media en er
was een live chat met deskundigen van de KvK, Belastingdienst,
UWV, BBIE, SIDN en Qredits. De
campagnepagina van het Online
StartersEvent heeft op 31 mei 2016
5.345 unieke bezoekers gehad.
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22/23 april: Hackathon
Aanpak Fraude
Ideeën mogelijk ook bruikbaar
voor KvK
Op 22 en 23 april vond er in de
Caballerofabriek in Den Haag
een door ICTU georganiseerde
hackathon plaats. Doel hiervan
was het ophalen van innovatieve
ideeën om ID- en adresfraude
te lijf te gaan. De hackathon was
opgezet in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. Er was een
aantal experts aanwezig om de
ontwikkelteams te voeden met
informatie. Het positieve aan alle
ideeën was dat men vooral keek
naar het voorkomen van ID-fraude
en niet zozeer naar aanpak van
fraude. Voor alle ideeën gold dat
de KvK hier ook mee zou kunnen
werken, mits ze voldeden aan
de voorwaarden van de privacy
wetgeving.

Angel Island
Het doel van dit evenement is het
verbinden van startups met Angels
(investeerders). We hebben het evenement ondersteund, onder andere door
driehonderd deelnemers te ontvangen
op onze vestiging in Amsterdam. Voor
ons biedt dit de mogelijkheid om startups
kennis te laten maken met de diensten
die we aanbieden naast het Handels
register, zoals Beta Day, hackathons en
het Business Angel Programma. Naast
een beter beeld bij startups van ons
aanbod heeft dit geresulteerd in:
• een beter beeld van de behoefte
van startups en Angels;
• een goed bereik via verschillende
mediakanalen, zoals NU.nl, FD
en Parool;
• veel exposure op social media
(Twitter en Facebook).
Het evenement vond op 28 september
plaats op het eiland Pampus in het
IJmeer.

KvK-nieuws voor startende
ondernemers
Het doel van de digitale nieuwsbrief
KvK-nieuws voor startende ondernemers is het maandelijks informeren van
aspirant-ondernemers en pas gestarte
ondernemers over actuele onderwerpen
en relevante diensten van de KvK.
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Inmiddels hebben we de nieuwsbrief elf
keer uitgegeven. Met deze nieuwsbrief
bereiken we 22.500 abonnees.

Voorbeelden van dergelijke producten
zijn onze Signaal en Update Service en
de KvK API.

3.4 Groot mkb

KvK Signaalservice

Het segment groot mkb beslaat circa
9.000 bedrijven. Industrie, zakelijke
dienstverlening en groothandel zijn de
grootste sectoren binnen dit segment.
Vaak zijn deze bedrijven internationaal
actief en worden ze geleid door ervaren
ondernemers met een sterk netwerk. Kenmerkend voor dit segment is de hevige
concurrentie binnen de eigen sector en
van nieuwe toetreders op de markt. Voor
bedrijven in dit segment is kostenbeheersing en procesoptimalisatie door inzet
van ICT cruciaal. Er liggen kansen om met
nieuwe technieken aan een toekomstbestendig business model te werken.
Hiervoor zoeken ondernemers innovatiepartners in hun netwerk of leggen ze
verbinding met kennisinstellingen.

Jaarlijks verandert er bij zestig procent
van de Nederlandse bedrijven iets in
hun gegevens. Daarbij kan het gaan om
nieuwe inschrijvingen, adreswijzigingen of
bijvoorbeeld een faillissement of surseance van betaling. Met de Signaalservice
bieden we een service die real time
relevante wijzigingen in het Handelsregister vertaalt naar voor de ondernemer
eenvoudige signalen. Deze signalen
worden direct na de wijzigingen in het
Handelsregister verstuurd. Op basis van
deze signalen kunnen ondernemers de
juiste interne processen in gang zetten,
bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden,
om aan wet- en regelgeving te voldoen
(compliance) of voor hun risicomanagement.

KvK API
Grote klanten in dit klantsegment bedienen we met dedicated accountmanagement. We benutten onze goede relaties
met deze ondernemingen door samen
onze productportfolio te optimaliseren
en de strategische samenwerking uit te
bouwen naar een hogere afname van
onze Handelsregisterinformatieproducten.

Met de KvK API’s (application program
interface) bieden we grote klanten een
automatische koppeling met het Handelsregister. Door de eigen bedrijfsinformatie
systemen te koppelen aan onze KvK
API’s, is het voor ondernemers mogelijk
Handelsregisterinformatie op te vragen
en direct te verwerken in bijvoorbeeld
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de webshop, het CRM-systeem, de financiële administratie of in een app die de
ondernemer zelf aan klanten aanbiedt. Dit
kanaal biedt onze klanten gemak, efficiency en verlaagt het risico op fouten omdat
systemen automatisch worden gevuld met
gegevens. We hebben de beschikbaarheid van onze API’s in 2016 uitgebreid
naar een grotere groep klanten.

eFacturatie: digitaal factureren
Vanaf dit jaar bieden we grote afnemers
in de segmenten groot mkb en groot
bedrijf de mogelijkheid om KvK-facturen
digitaal te ontvangen. Digitaal factureren is de automatische uitwisseling van
facturen tussen ons systeem en dat
van onze klanten. Dit is voordelig voor
afnemers omdat digitale facturen direct
bij ontvangst betaald en verder verwerkt
kunnen worden. Beide partijen besparen
tijd en geld én er is minder kans op fouten. Om digitale facturen op een veilige
manier te kunnen sturen, maken we
bovendien gebruik van een digitale
handtekening (waarmerkservice). Hiermee
weet onze klant zeker dat de factuur van
ons afkomstig is en gaan we fraude tegen. In 2016 hebben wij meer dan 60.000
facturen digitaal verstuurd. De eerste
stap om eFacturatie voor al onze klanten
mogelijk te maken, is hiermee gezet.

31 mei: Lancering Geldboek voor ondernemers
Behoefte aspirant- en startende
ondernemers aan kennis over
geldzaken en financiën
Tijdens het Online StartersEvent
op 31 mei 2016 presenteert de KvK
het Geldboek voor ondernemers
2016. Dit nieuwe, interactieve
boek is tot stand gekomen door
een samenwerkingsverband
tussen de KvK, Nibud en Zuidweg
& Partners. Het bevat praktische
financiële tips en adviezen. Daarbij
gaat het bijvoorbeeld over administratie, begroten, bedrijfskosten,
belastingen, financiering en pensioen. Ook de thema’s arbeidsongeschiktheid, het voorkomen
van financiële problemen en het
omgaan met schulden komen in
het boek aan bod. In 2016 is het
boek al 81.000 keer gedownload,
hetgeen onze verwachting
aanzienlijk overtreft.
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14 juni: Road2TheWorld
KvK zet zichzelf neer als startpunt internationaal ondernemen
Tijdens het Road2TheWorld evenement in de voetbalstadions van Zwolle,
Den Haag en ’s-Hertogenbosch,
konden honderden ondernemers
netwerken en informatie verzamelen om kansen te ontdekken over
de grens. Ervaren ondernemers als
Bernd Damme, Philip Hess en Wim
Moerman lichtten toe hoe zij de wereld

veroverden. Onze eigen adviseurs
gaven een inkijkje in de stappen die
elke ondernemer tegenkomt bij het
zakendoen over de grens. Tientallen
standhouders gaven de ondernemers
verdieping over thema’s als inklaring
van goederen, subsidies, beperking
van valutarisico’s en het vinden van
klanten in het buitenland.

Het segment grootbedrijf omvat circa
1.400 bedrijven. Net als in het groot mkb
zijn industrie, zakelijke dienstverlening en
de groothandel de dominante sectoren
binnen dit segment. Veruit de meeste
bedrijven zijn internationaal actief. Kenmerkend voor dit segment is de nadruk
op ICT om processen te optimaliseren en
aan digitale transformatie te werken. Met
behulp van (big) data en nieuwe analyse-
instrumenten werken organisaties aan
vernieuwing op gebieden als compliance,
fraudebestrijding en internationalisering.
Daarnaast vormen deze bedrijven uit data
een klantbeeld dat als basis dient voor
productontwikkeling. Steeds meer zoekt
het grootbedrijf hierbij de samenwerking
met jonge, creatieve bedrijven die inno
vatief vermogen en flexibiliteit brengen.

AddVentured
Grote ondernemingen hebben behoefte
om nieuwe innovaties te ontdekken,
ook buiten hun eigen branche. Zij
werken graag samen met scale-ups aan
product- of procesontwikkeling en leren
tegelijkertijd van de inspirerende manier
waarop deze jongere bedrijven opereren.
Voor scale-ups is het cruciaal om in contact te komen met juist deze grote spelers
voor financiering, mentoring en het
vinden van een launching customer voor
hun product of dienst. Om deze bedrijven
aan elkaar te koppelen, hebben we het
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programma AddVentured ontwikkeld.
Door het verbinden van het grootbedrijf
met de kansrijke snelle groeier geven we
invulling aan onze innovatietaak.

3.6 Publiek
Overheden hechten veel waarde aan
een betrouwbare uitvoerder van verplichte en maatschappelijk gewenste taken
voor ondernemers. Neem bijvoorbeeld
de groeiende groep starters en zzp’ers:
betrouwbare informatie en voorlichting is
voor deze ondernemers erg belangrijk.
Ook overheden hebben behoefte aan
betrouwbare informatie en duiding hiervan. Ook bestaat er een grote behoefte
bij afnemers om deze informatie te integreren in eigen systemen en processen.
Stakeholders zoeken een bron waar alle
beschikbare informatie over ondernemers en ondernemerschap toegankelijk
is. Ze verwachten een resultaatgerichte
en deskundige partner, die weet welke
informatie ondernemers nodig hebben.
Dit alles het liefst op één plek waar alles
geregeld wordt wat met de overheid te
maken heeft.

Startup Box
Bij (Engelstalige) startups constateren we
een behoefte om snel overzicht te krijgen
van overheidsregelingen waarmee ze hun
onderneming kunnen financieren. Daarbij

gaat het om de mogelijkheden en de
voorwaarden van de regelingen, inclusief een soepele doorgeleiding naar de
aanvraag. In opdracht van het Ministerie
van Economische Zaken en in samenwerking met de RVO en StartupDelta hebben
we de Startup Box ontwikkeld, een online
tool die voldoet aan deze behoefte. Op
basis van feedback vanuit de doelgroep
hebben we deze in 2016 doorontwikkeld.
Op basis van Google Analytics kunnen
we concluderen dat we met de tool zowel
in Nederland als in het buitenland de
juiste doelgroep weten te bereiken. De
Startup Box doet zijn werk goed en blijkt
aan te sluiten op de verwachtingen van
de gebruiker.

Samenwerking met branche
organisaties
Vanuit de brancheorganisaties hebben
we inzicht gekregen in de thema’s die
spelen en hoe we kunnen samenwerken.
Voorbeelden van dergelijke thema’s zijn
internationaal ondernemen en een goede
onderlinge doorverwijzing. De vijftig
organisaties die we hebben geïnformeerd
over onze activiteiten en content, plaatsen deze veelvuldig in nieuwsbrieven
of op websites. In het kader van Smart
Industries werken we intensief samen
met onder andere FME (de ondernemers
organisatie voor de technologische industrie). De groothandel maakt gebruik

van ons aanbod op het gebied van internationaal ondernemen en TLN (Transport
en Logistiek Nederland) werkt samen met
ons aan de online Bootcamp.

KvK-nieuws voor
overheden en non-profit
Sinds september 2016 sturen we
(semi)overheden en non-profitorganisaties
een eigen nieuwsbrief en hebben we
voor hen nieuwe webpagina’s op onze
website ingericht. Via de nieuwsbrief
verstrekken we maandelijks informatie
over ontwikkelingen die relevant voor hen
kunnen zijn. De website verschaft aanvullende informatie over en voorbeelden
van onze dienstverlening: over optimaal
gebruik van de gegevens uit het Handelsregister, of de toegevoegde waarde van
onze data bij het verrijken van economisch inzicht. Ook lichten we hier
toe hoe we het belang van ondernemers
maximaal en eigentijds dienen en hoe we
daarbij met hen kunnen samenwerken.

API

 oor ons is het ook belangrijk
V
dat de data van de KvK
direct van de bron zijn en
dus betrouwbaar. Zo kunnen
wij onze klanten ook die
betrouwbaarheid van de data
blijven garanderen
Frits Ploeg, SnelStart

Ook via ons partnerschap met het Enterprise Europe Network (EEN) bedienen we
het segment Publiek. Zie klein mkb (3.1)
voor een uitgebreide toelichting van het
EEN.
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2/3 september: KvK Hackathon
Innovatieve oplossingen voor smart shopping, cyberveiligheid,
gezondheid en sierteelt
Begin april vormt het WTC The Hague
het decor voor de 24 uur durende KvK
Hackathon. Hier gingen 46 teams met
ruim 200 deelnemers de uitdaging
aan om innovatieve oplossingen te
vinden voor vraagstukken (challenges)
gericht op smart shopping (Binnenstad Den Haag), cyberveiligheid (The
Hague Security Delta), sierteelt (Royal
FloraHolland) en gezondheid (Zilveren
Kruis). Voor de challenge gezondheid
bestond de winnende oplossing (Liv
Up) uit een plant die via een directe
connectie met de medewerker laat
zien hoe gezond deze is (een gezonde plant betekent een gezonde
medewerker). De winnende smart
shopping oplossing (Get On) is een
tool die ondernemers helpt om inzicht
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te krijgen in hun online presence,
verbeteringen aan te brengen en
inzicht te krijgen in de online presence ten opzicht van andere winkels in
de stad. De winnaar van de challenge
cyberveiligheid (Phismermen Friends)
creëerde een database die laat zien
welke e-mail daadwerkelijke phishing mail is en die een Twitter-alert
verstuurt als dit inderdaad het geval is.
Bad Ducks’ won de sierteelt challenge, met een gentlemen’s-app die een
signaal geeft op belangrijke dagen
waarop een cadeau voor iemand
gewenst is. Het CBS, Young Creators,
Dataprovider, Expereans, Google en
de uitdagers stelden hun databronnen
open tijdens de hackathon.
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Met onze dienstverlening leveren we
een bijdrage aan een zo goed mogelijk ondernemersklimaat en een groter
innovatievermogen en concurrentiekracht
van Nederlandse bedrijven. Dit komt
de welvaart en het welzijn in ons land
ten goede. Als onafhankelijke publieke
dienstverlener ondersteunen we de ondernemers en ondernemingen in Neder
land. Onze opdracht is vastgelegd in de
wettelijke taken.

3. Het geven van inlichtingen

1.	Beheren van het Handelsregister

5.	Innovatiestimulering

	
We beheren registratie- en

	We adviseren ondernemingen over
innovatieve ontwikkelingen. We begeleiden ondernemers en potentiële
ondernemers bij het ontwikkelen en
implementeren van innovaties.

mutatieprocessen in het
Handelsregister. Dit is cruciaal
voor de rechtszekerheid in het
economisch verkeer.

2.	Inrichten en beheren van
ondernemerspleinen, zowel
digitaal als fysiek
	We bieden de ondernemer één
samenhangende toegang tot alle
relevante informatie van overheden
waar ondernemers mee te maken
hebben.

	We bieden ondernemers algemene
informatie aan over het starten en
runnen van een bedrijf, omdat het van
belang is dat er een onafhankelijke,
betrouwbare bron van informatie is.

4.	Het geven van voorlichting
	We leveren ondernemers informatieproducten op economisch en juridisch
gebied en helpen zo de ondernemers
op weg in relevante wet- en regel
geving.

6.	Regiostimulering
	We bevorderen regionale onder
zoeken, overleggen en samen
werkingsvormen.

7.	Exportdocumenten
	We leveren ondernemers documenten en faciliteiten voor internationaal
ondernemen.

Handelsregister
Het Handelsregister is één van de pijlers
waarmee we de essentiële waarden van
onze dienstverlening (onafhankelijkheid,
objectiviteit en betrouwbaarheid) invullen.
Het HR waarborgt de rechtszekerheid
in het economisch verkeer. Elke ondernemer heeft met dit register zicht op wie
zijn of haar handelspartner is. Zo is het
een essentiële bron van alle belangrijke basisinformatie over ondernemend
Nederland, zowel voor ondernemers
als voor de overheid. Het HR heeft ook
een belangrijke functie in het bestrijden
van allerlei vormen van fraude. In 2017
krijgen we met de mogelijke komst van
de herziene Handelsregisterwet meer
mogelijkheden om fraude te bestrijden.
Onze inspanningen voor het signaleren van schijnzelfstandigheid, misbruik
van rechtspersonen, identiteitsfraude,
uitbuiting en mensenhandel kunnen we
dan verder intensiveren. Bovendien leidt
deze herziening tot verdere reductie van
administratieve lasten voor ondernemers
en verbetering van de kwaliteit en actualiteit van onze gegevens. Ook krijgen we
met de herziene wet de beschikking over
nieuwe big databronnen, zoals actuele
werkgelegenheidsgegevens.

we het Ondernemersplein.nl. Hiermee
creëren we voor de ondernemer één
vindplaats voor het informatieaanbod
van de diverse overheidsdiensten. Het
digitale ondernemersplein maakt een
belangrijk deel uit van het online kanaal
voor onze dienstverlening. In 2016 zijn we
gestart met gesprekken met alle partners
(Belastingdienst, UWV, RVO, CBS, RDW,
VNG) en met het Ministerie van Economi-

sche zaken. Deze waren gericht op een
substantiële verhoging van de waardering
en het bereik van Ondernemersplein.nl.
In 2016 is hiertoe - op basis van een evaluatie onder gebruikers en partners - een
concept uitgewerkt. Het nieuwe concept
verleidt gebruikers in plaats van dat deze
wordt geduwd. En het levert de diensten
op de plek waar de ondernemer (digitaal)
is. Alle grote publieke uitvoerders (zoals

KvK, Belastingdienst, UWV, RVO) leveren
identieke informatie en advies, onafhankelijk van waar de ondernemer zich (digitaal)
beweegt. Het digitale ondernemersplein
gaat de informatie dus niet alleen via de
eigen website aan ondernemers aanbieden, maar ook ter beschikking stellen aan
andere overheidsorganisaties die in hun
dienstverlening contacten hebben met ondernemers, zoals Belastingdienst en UWV.

Ondernemersplein.nl
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken ontwikkelen en beheren
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H
 et digitale ondernemersplein gaat informatie
ook ter beschikking stellen aan andere overheidsorganisaties

Wij als KvK nemen daarbij het voortouw
in de vorm van een pilot. Om het ondernemersplein gereed te maken voor de
veranderende rol zijn verschillende activiteiten ondernomen. Zo is een heldere
werkwijze gedefinieerd over content en
hoe deze naar andere websites moet
worden verspreid. Ook zijn op technisch
vlak de nodige wijzigingen doorgevoerd
zodat de content geheel automatisch
door afnemende overheidspartijen kan
worden gebruikt. Door de combinatie
van het nieuwe concept van het digitale
ondernemersplein en de komst van Mijn
Overheid voor Ondernemers (MOvO)
verwachten we een stijgende relevantie
van onze digitale dienstverlening voor
ondernemers.
Als gevolg van de veranderende rol is
niet het genereren van bezoek op en
gebruik van Ondernemersplein.nl zelf,
maar het bezoek op de verspreide content van belang. Daarom is in overleg met
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partners besloten niet meer te investeren
in de naamsbekendheid van Ondernemersplein.nl. Het aantal bezoeken op de
website is daardoor in 2016 uitgekomen
op 6,1 miljoen. De top zes van de meest
bekeken onderwerpen ziet er als volgt uit:
1. Stappenplan bedrijf starten
2. Btw-nummer
3. Rechtsvormen
4. Aan de slag als zzp’er
5. Premiekorting voor werkgevers
6. Wetswijzigingen en Prinsjesdag
In 2016 is de waardering van Ondernemersplein.nl aanzienlijk gestegen. Deze
is verbeterd van een 6,9 in het tweede
kwartaal naar een 7.2 in het vierde kwartaal. In 2015 was de waardering 6,9. Dit is
een gevolg van de verbeterde redactionele samenwerking en zoekfunctionaliteit
en een modernere vormgeving.

UBO-register
Een andere exponent van onze taak op
het gebied van de registratie van economische activiteiten is de mogelijke komst
van het UBO-register. De UBO is de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de
schermen, bij een vennootschap of een
andere juridische entiteit aan de touwtjes
trekt (Ultimate Beneficial Owner oftewel
de uiteindelijk belanghebbende). Dit betreft 1,5 miljoen nieuwe registraties in het
Handelsregister. Het UBO-register biedt
accurate en actuele informatie over de
uiteindelijke belanghebbenden. Daarmee
draagt het bij aan het voorkomen van
witwassen van geld en terrorismefinanciering en het opsporen van criminaliteit.

Registratie bestuursverboden
Net als het Handelsregister levert ook de
komst van de registratie van bestuursverboden een bijdrage aan fraudebestrijding
en een betrouwbaar economisch verkeer.
Een bestuursverbod wordt opgelegd aan

personen die faillissementsfraude hebben
gepleegd of die zich schuldig hebben
gemaakt aan wanbeheer in de aanloop
naar een faillissement. Wij maken door de
rechter uitgesproken bestuursverboden
openbaar en schrijven personen uit die
een bestuursverbod opgelegd hebben
gekregen.
Het Handelsregister en de aanverwante
activiteiten zijn dus van groot belang
voor individuele ondernemers. Maar
ook voor de informatievoorziening
binnen de overheid is het HR van grote
betekenis. Het zogeheten stelsel van
authentieke basisregistraties, waarvan
het HR deel uitmaakt, zorgt voor een internationaal hoogwaardige informatiebron
voor het uitvoeren van een veelheid aan
overheidstaken. Ondernemers profiteren
hiervan. Zij worden zo weinig mogelijk
lastiggevallen met het opvragen van
informatie omdat deze bij de overheid
al bekend is.

3.8 Handelsregister

Jaaroverzicht in vogelvlucht

Digitalisering
Het gebruik van onze online services voor
registreren, deponeren jaarrekeningen en
exportdocumenten in het afgelopen jaar
liet wederom een stijging zien.
• 83% van alle opgaven van notarissen
aan het Handelsregister verliep via
het digitale kanaal (een webservice
speciaal voor notarissen).

23 september: KvK:\Beta_
•

•

 1% van de nieuwe eenmanszaken en
8
vennootschappen maakte gebruik van
de digitale voorinschrijving (voorafgaande aan het fysieke bezoek aan
de KvK).
81% van alle exportdocumenten werd
digitaal aangevraagd.

•

 2% van de jaarrekeningen werd
3
digitaal aangeleverd.
Vanaf 2017 geldt voor de meeste
soorten jaarrekeningen overigens
een verplichting voor het digitaal
aanleveren.

De winnaar Prospecti.co, krijgt
gelegenheid om zijn tool verder
te ontwikkelen.
De KvK daagde in juni startende
ondernemers in de IT-sector uit
om een mobiele tool te ontwikkelen. Die tool moest het voor
andere starters makkelijker maken
om te werken met data voor bijvoorbeeld marktinformatie, nieuwe
concepten of de onderbouwing
van een ondernemingsplan. De
KvK stelde voor de challenge
KVK:\BETA_ ook haar eigen data
beschikbaar aan de deelnemers.
De deelnemers moesten nadrukkelijk ook andere openbare
databronnen gebruiken voor een
nieuwe slimme tool.
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29 september: KvK organiseert Dag van de Innovatie
Amsterdams Yoni.care winnaar van de 11e MKB Innovatie Top 100
In samenwerking met De Financiële
Telegraaf presenteerde de KvK op
29 september 2016 voor de 11e keer
de ranglijst met 100 concrete innovaties uit het Nederlandse midden- en
kleinbedrijf. De ranglijst werd aangevoerd door Yoni.care, dat tampons,
maandverband en inlegkruisjes van
biologisch katoen op de markt brengt.
De MKB Innovatie Top 100 bestaat
uit bedrijven die succesvolle inno-

30 |

Jaarverslag KvK

vaties hebben doorgevoerd op het
gebied van product, dienst, proces
of organisatie. Hiermee hebben de
ondernemers hun omzet verhoogd,
hun voortbestaan zeker gesteld of
bestaande producten verbeterd. De
lijst (www.mkbinnovatietop100.nl) werd
gepresenteerd in het Klokgebouw in
Eindhoven, voorafgaand aan de Dag
van de Innovatie.
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Eind 2016 zijn de eerste opgaven digitaal
ingediend via Online Registreren Veelmuteerders, een applicatie waarmee
bedrijven die veel wijzigingen doorgeven
digitaal opgave kunnen doen. De primeur
was voor KPN die als één van de tien
pilotbedrijven als eerste de aansluiting
heeft gerealiseerd. Een veelbelovende
ontwikkeling. Om het ondernemers nog
makkelijker te maken opgave te doen,
willen we digitale identificatie en legitimatie mogelijk maken. De ontwikkeling
daarvan is complex vanuit juridisch en
technisch oogpunt. We verwachten
hier in 2017 belangrijke stappen in te
kunnen zetten.

D
 igitaal
legitimeren
gaat mogelijk
worden
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Handelsregister in cijfers
Handelsregisterinschrijvingen

Fraudepreventie door business
intelligence
2016

2015

2014

2.688.847

2.630.145

2.541.976

1.806.787

1.791.617

1.767.234

242.648

238.402

224.249

826.059

802.297

772.412

3.281

5.022

2.324

149.890

147.200

140.479

2016

2015

2014

Uittreksels en afschriften papier

557.035

586.541

611.532

Uittreksels inzien via internet

11.727.119

11.736.920

10.709.958

Bedrijfsprofiel

1.958.161

1.811.235

1.746.627

Jaarrekeningen

1.144.104

1.106.567

1.054.169

Totaal aantal inschrijvingen in het
Handelsregister
Totaal aantal opgaven aan het
Handelsregister (exclusief jaarstukken)
Totaal aantal nieuwe inschrijvingen
Gedeponeerde jaarstukken
Voornemen tot ontbinding door de KvK
Gemeenschappelijke inschrijving voor de
Belastingdienst
Handelsregisterproducten

Jaarrekeningen in het kort
Historie
Deponeringen
Concernrelaties internet
Exportdocumenten

322.849

332.766

350.966

2.409.364

2.647.231

2.216.611

1.643.493

2.020.768

1.650.212

811.638

871.616

729.224

2016

2015

2014

Certificaten van Oorsprong

472.783

465.347

437.365

EUR 1/EUR MED-certificaten

59.495

58.843

56.287

Legalisaties

255.338

248.984

247.766

ATA-carnets

3.205

3.064

2.920

In de contacten met onze klanten vallen
soms zaken op. Signalen die kunnen duiden op uitbuiting of schijnzelfstandigheid,
mensenhandel en signalen die kunnen
duiden op het gebruik van stromannen.
Gevallen van fraude signaleren we meer
en meer door inzet van business intelligence en samenwerking met ministeries,
politie en inspecties. De beschikbare
middelen kunnen we op deze wijze effectiever en efficiënter inzetten. Bovendien
trainen we onze medewerkers in het herkennen van (fysieke) signalen en geven
we op veel plekken presentaties over
het onderwerp.
Ook hebben we de pilot Aanpak Adreskwaliteit Handelsregister uitgevoerd.
Deze pilot lijkt qua insteek op de Lande
lijke Aanpak Adreskwaliteit van een aantal
gemeentes in Nederland. Samen met
de Belastingdienst hebben we 1.110 risico
adressen geselecteerd, die fysiek zijn
bezocht. Bij meer dan 90% leidde dit tot
aanpassing van de registratie in het Handelsregister. Daarbij kan het gaan om het
(ambtshalve) doorhalen van de inschrijving, een adreswijziging of ontbinding van
de rechtspersoon door de KvK. Dit is niet
alleen effectief ter preventie van fraude
maar ook goed voor de kwaliteit van het
Handelsregister.

11, 12 en 13 oktober:
Crowdfunding in de
spotlights
300 ondernemers maakte kennis
met de eerste stappen zetten op
het gebied van crowdfunding
Branchevereniging Nederland
Crowdfunding en de KvK hebben,
ondersteund door het Ministerie van
Economische Zaken, de Crowdfunding Week georganiseerd. In vijf
bijeenkomsten leerden circa 300
ondernemers hoe zij succesvol
de eerste stappen zetten op het
gebied van crowdfunding. Ervaren
ondernemers, diverse crowdfundingexperts en de aangesloten
platforms van de branchevereniging
Nederland Crowdfunding spraken
op de ondernemerspleinen van
de KvK in Eindhoven, Arnhem en
Groningen. KvK-adviseurs participeerden in het panel tijdens de
bijeenkomsten en waren met ondernemers in gesprek. In dezelfde
periode lanceerden wij de vernieuwde Crowdfunding Scan. In
slechts een paar stappen kunnen
ondernemers met groeiambities
online bepalen of crowdfunding als
financieringsvorm bij hen past.
Een laagdrempelige manier om
dit te beoordelen.
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De openbaarheid van het Handelsregister
ondersteunt bedrijfsvoering en innovatie

Jaaroverzicht in vogelvlucht

13 december: bekend
making winnaar van de
Groei Challenge op RTL Z
Frietboutique wint De Groei
Challenge
In november en december werd
De Groei Challenge uitgezonden
op RTL Z, een tv-programma voor
en over ondernemers met groeiambitie. Presentator Rens de Jong
ging op zoek naar succesvolle
ondernemers met een concrete
groeiambitie. Deelnemers kregen
de unieke kans om hun bedrijf én
groeiplannen te presenteren aan
een jury van drie doorgewinterde
entrepreneurs. Van de negen
deelnemende bedrijven gingen
slechts drie door naar de finale.

Open data
In 2016 is onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om het Handelsregister
meer te ontsluiten als open data. Met dit
onderzoek gaf minister Kamp uitvoering
aan de wens van de Tweede Kamer. De
KvK heeft de mogelijkheden en effecten
geïnventariseerd van het als open data
beschikbaar stellen van Handelsregistergegevens. Hierop is een second opinion
gegeven door een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Er is door de onderzoekers zeer zorgvuldig gekeken naar alle
aspecten die bij open data komen kijken,
waaronder de privacy van ondernemers
en de risico’s op fraude, maar ook de
financiering van het Handelsregister.
De Tweede Kamer heeft in december ingestemd met het voorstel voor open data
uit het Handelsregister, met inachtneming
van de genoemde kaders.
De KvK is voorstander van het beschikbaar stellen van gegevens uit het Han-
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delsregister als open data. De openbaarheid van het Handelsregister ondersteunt
zowel grote als kleine bedrijven bij hun
bedrijfsvoering en om te innoveren. We
kunnen als uitvoeringsorganisatie van het
Handelsregister echter niet zelf beslissen
over de wijze waarop de financiering
hiervan wordt ingericht. Dit is een politiek-
beleidsmatige keuze. Minister Kamp heeft
aangegeven dat hij de wijze van financiering in de bestaande kabinetsperiode niet
wilde wijzigen. Aangezien de maatschappelijke trend is dat overheidsgegevens
meer en meer als open data beschikbaar
komen voor geïnteresseerde afnemers,
is een bredere politieke discussie over
de financiering van (basis)registraties in
Nederland denkbaar.

Werken op afspraak
Sinds eind 2015 werkt onze frontoffice
op afspraak. In 2016 hebben we de
ervaringen daarmee onderzocht. De
resultaten blijken positief. De acceptatie

van het werken op afspraak is hoog en de
dienstverlening wordt beter gewaardeerd.
Het onderzoek laat ook verbeterpunten
zien. Dit heeft geleid tot inrichting van
zelfservicepunten op alle vestigingen.
Klanten die toch zonder afspraak binnenkomen, kunnen hier in de meeste
gevallen zelf regelen waarvoor ze
gekomen zijn.

Beheer op orde
We zijn er gedurende het hele jaar in
geslaagd om de stroom inschrijvingen,
mutaties en jaarrekeningen effectief en
efficiënt in het Handelsregister te verwerken. Door de grote inzet van medewerkers en goed capaciteitsmanagement is
dit ook gelukt tijdens de piekperiodes
rond de jaarwisseling (inschrijvingen en
mutaties) en in het midden van het jaar
(fusies en splitsingen).

4

Resultaten van
onze activiteiten

Het is onze missie om het leven van onder
nemers makkelijker te maken met zinvolle
informatie, kennis, expertise en advies.
Om te kunnen beoordelen of we in die missie
slagen, meten we continue het bereik en
de waardering van onze dienstverlening.
Hiervoor laten we onder meer een
klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren.
Daaruit kunnen we afleiden dat de
opbouw en ontwikkeling van met name
nieuwe, digitale dienstverlening in de
jaren 2014 en 2015, heeft geleid tot een
duidelijke groei van bereik en waardering
in 2016.
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4.1 Bereik en waardering
Het aantal ondernemingen groeit ten
opzichte van 2015 in 2016 met 3% tot het
(record)aantal van 1.832.812 ondernemingen. In 2015 was de groei nog 4%. De
groei van het aantal zzp’ers vlakt vanaf
juni wel iets af, maar de toename is nog
steeds 4% ten opzichte van 2015 tot in totaal 882.694 zzp’ers. Het aantal parttime
zzp’ers groeit in 2016 harder: met 5% ten
opzichte van 2015 tot in totaal 219.079.
Voor het eerst is de meerderheid van de
parttime starters vrouw.

Aantal in het Handelsregister ingeschreven ondernemingen per segment

Segment

Nieuwe indeling:

2015

2016

% stijging / daling

pz

207.826

219.079

5%

pb

225.450

234.051

4%

zzp

847.056

882.694

4%

mkb

495.414

495.568

0%

1.437

1.420

-1%

2014

2015

2016

24.258.747

27.362.468

25.426.8311

-

-

263.655

gb
Bedrijvenstand 2016

Kanalen: transitie naar digitalisering
Bezoeken website
Totaal aantal abonnementen op digitale nieuwsbrieven (verschijnen 11
maal per jaar, sinds januari 2016)
Waarvan:
•

Start

-

-

25.301

•

Zzp

-

-

128.049

•

Buitenland

-

-

50.139

•

Mkb/Vernieuwing

-

-

60.166

1.028.383

867.541

797.1502

25.000

64.644

82.1743

338.582

339.255

262.6674

Aantal deelnemers aan regionale bijeenkomsten

59.923

59.801

63.9155

Aantal deelnemers aan webinars

44.637

75.000

105.437

Telefonische dienstverlening
Complexe klantvragen
Baliebezoeken

PZ – parttime zelfstandigen
0 wp fulltime
1 wp parttime
hoofdvestiging
economisch actief
PB – parttime bedrijven
0 wp fulltime
>2 wp parttime
hoofdvestiging
economisch actief

Zzp – Zelfstandigen
zonder personeel
1 wp fulltime
rechtsvorm EMZ / BV
hoofdvestiging
economisch actief
Mkb
2 t/m 249 wp fulltime
hoofdvestiging
economisch actief

Grootbedrijf
250 wp fulltime
hoofdvestiging
economisch actief

1 

Sinds medio 2016 zijn de bezoeken gebaseerd op exacte tellingen, omdat de KvK sindsdien gebruik maakt van Google Analytics 360. Deze tool is preciezer dan Google
Analytics Free. Verder was er tot medio 2015 sprake van schattingen vanwege de cookiewetgeving, die exacte tellingen onmogelijk maakte.
Het aantal calls neemt af door beleid ‘digital first’.
3
Deze vragen komen binnen per email, telefoon, tijdens evenementen en via persoonlijke netwerken.
4
Ook het aantal baliebezoeken neemt af door beleid ‘digital first’.
5
Inclusief deelnemers aan online startersdag en innovatie bootcamp.
2
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Bereik en waardering per klantsegment
Segment

Bereik
2014

2015

Waardering
2016

2014

2015

2016

Zzp

47 %

48%

53%

7,1

7,0

7,2

Mkb klein (2-49 wp)

59%

56%

60%

7,0

7,1

7,1

Mkb groot (50+ wp)*

95%

92%

100%*

7,1

7,3

7,7*

Startende ondernemers (0-1 jaar)

77%

88%

87%

7,6

7,7

7,6

Ondernemers (2+ jaar)

51%

50%

52%

7,0

7,0

7,1

*Mkb+ niet gemeten vanaf Q1 2016; Uitgevraagd onder contactpersonen van Accountmanagement (per definitie gebruikers)

Kanaal

Waardering
2014

2015

2016

7,7

7,5

7,6

6,8*

6,8*

7,0

KvK.nl

7,1

7,1

7,2

Diensten Klantcontactcentrum (KCC)

7,3

7,2

7,4

Overige kanalen (balie, bijeenkomsten)
Ondernemersplein.nl

Road2Import

 et was zeker een
H
succes, volgende keer
30 minuten bij aan
plakken;)

In 2016 zijn wij gestart met meten van onze NPS-score.
Q1

Q2

Q3

Q4

-16

-14

-13

-13

#road2import #incoterms
#juridisch
Geert-Jan Kettelarij (@Kettelarij)
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KvK Informatie- en Advieslijn
De afgelopen jaren hebben we hard
gewerkt om onze dienstverlening klantgerichter te maken. De KvK Informatie- en
Advieslijn (KIA) levert hier een belangrijke bijdrage aan. KIA is er voor de meer
complexe vragen van ondernemers, die
vaak uitzoekwerk en specialistisch advies
vergen. Hoogopgeleide en goed getrainde adviseurs hebben in 2016 per e-mail
en telefoon 82.174 complexe klantvragen
beantwoord. Binnen het KIA-programma
stellen we customer intimacy (door onder
meer maatwerk te leveren) centraal.

Complexe klantvragen KIA-programma 2016
De klantwaardering voor de KvK Informatie- en Advieslijn (KIA) meten we op
wekelijkse basis. In 2016 bedraagt de
gemiddelde klanttevredenheid een 8,1 en
geeft 43% van de klanten een 9 of 10 als
cijfer. De Net Promotor Score waarmee
de klantloyaliteit wordt gemeten, bedraagt 34. Op basis van de feedback van
ondernemers verbeteren we de kwaliteit
en snelheid van onze dienstverlening.

Start
Buitenland
Vernieuwing

37%
17%
23%

Financiering

5%

Overige

18%

De belangrijkste thema’s waarover ondernemers vragen hebben, zijn geïllustreerd
in de diagram hiernaast. De meeste
vragen gaan over de start van een onderneming, maar we beantwoorden ook
veel vragen over vernieuwing, zakendoen
in het buitenland en financiering. We adviseren alle ondernemers en prestarters
(aspirant-ondernemers), verenigingen,
stichtingen en (semi)overheden. In 2016
zijn de meest complexe vragen afkomstig
van het zzp-segment (35%), aspirantondernemers (27%) en het klein mkb
(24%). Ongeveer 59% van de vragen
bereikt ons telefonisch, 21% via e-mail en
12% op onze bijeenkomsten. Waar nodig
en gewenst, verwijzen we ook door naar
partners en onze digitale producten.
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J uiste en tijdige verwerking van opgaven
vormt de basis voor datakwaliteit

Service Center
Waar KIA er is voor de meer complexe
vragen, beantwoorden we de meer administratieve vragen via het Service Center.
Om tot een betere afhandeling te komen
van klantvragen over ondernemerschap,
structurele meting van klantfeedback en
vastlegging van klantcontacten, hebben
we de interne samenwerking tussen
KIA en het Service Center verstevigd.
Ondernemers waarderen het telefonische klantcontact met het gemiddelde
rapportcijfer van een 8, maar ook hier
gebruiken we de gemeten klantfeedback voor verdere verbetering. Daardoor
hebben we met name aandacht besteed
aan doorlooptijden in het bestelproces,
oplossingsgerichte en positieve communicatie en de lancering van de Service &
Contact-pagina. Hierdoor zijn we in staat
om sneller aan de feitelijke servicebehoefte van de ondernemer te voldoen.
De service-ervaring van een klant ontstaat
tijdens maar ook na het telefonisch contact, wanneer we onze afspraken nakomen. In het najaar hebben we er daarom
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voor gekozen om onze klantprocessen
verder te verbeteren door de introductie
van lean management eind 2016. We zijn
gestart met de voorbereidingen om in
2017 te gaan werken vanuit een centraal
klantbeeld. Hierdoor moeten klanten zich
eerder (h)erkend voelen in het contact
met de KvK.

4.2 Datakwaliteit
Juiste en tijdige verwerking van de opgaven van ondernemers aan het Handelsregister vormt de basis voor de datakwaliteit
van dit register. We hebben de normen
daarvoor het hele jaar gerealiseerd. Deze
vereisen dat 99,5% van de opgaven juist
wordt verwerkt en in 98% van de gevallen
binnen 36 uur, met uitzondering van de
piekperiode rond de jaarwisseling.
De gerealiseerde cijfers:
• Juiste verwerking 99,8 %
• Tijdige verwerking (binnen 36 uur)
99,1 %

Daarmee is de administratieve werkelijkheid ( juiste en tijdige verwerking van
gegevens) op orde, maar belangrijker is
dat die administratieve werkelijkheid ook
de feitelijke werkelijkheid weerspiegelt.
Het is dus van cruciaal belang dat we
tijdig de juiste gegevens ontvangen. Het
doorgeven van wijzigingen is de verantwoordelijkheid van de ondernemer, maar
we doen zelf ook veel om de gegevens
in het Handelsregister schoon en actueel
te houden. Zo verwerken we permanent
terugmeldingen (digitale meldingen dat
gegevens niet kloppen) van afnemers van
informatie en klantsignalen. Ook in 2016
hebben we duizenden inactieve ondernemingen uitgeschreven uit het Handelsregister en lege rechtspersonen ontbonden.

Wet Bescherming
Persoonsgegevens
Iedereen die persoonsgegevens verwerkt, heeft te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dus ook
de Kamer van Koophandel. Het gaat dan

niet alleen om gegevens van onze
klanten, leveranciers en de ondernemers
in het Handelsregister. Het betreft ook
gegevens van alle medewerkers.
In maart hebben we een externe audit
laten uitvoeren op ons informatie security
management systeem (ISMS). Het succesvolle verloop daarvan heeft geresulteerd
in de ISO 27001-certificering.
We hebben een Informatie Beveiligingscoördinator (IBC-CISO) in dienst en voor
iedere afdeling Security Officers (SO)
aangewezen. Ook is er een Functionaris
Gegevensbescherming (FG) benoemd.
Zij vormen samen het aanspreekpunt
binnen onze organisatie voor de omgang
met persoonsgegevens, het verwerken
daarvan en het toezicht erop.

5

Hoe hebben we
onze activiteiten
uitgevoerd?

De Kamer van Koophandel is een
zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).
De Kamer van Koophandel is ingesteld
op basis van de Wet op de Kamer van
Koophandel 2014. Deze wet draagt de
Kamer van Koophandel de uitvoering
van een aantal wettelijke taken op.
5.1 Organisatie
De nieuwe Kamer van Koophandel is de
rechtsopvolger van de twaalf regionale
Kamers van Koophandel, KvK Nederland
en Innovatienetwerk Syntens. Een belangrijk kenmerk van de nieuwe Kamer van
Koophandel is dat de behoefte van de
ondernemer leidend is in de manier waarop we onze wettelijke taken uitvoeren.
We voorzien ondernemers van betrouwbare bedrijfsinformatie, kennis en advies
op maat.
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Cijfers en feiten
De verdeling van ons gemiddelde aantal
medewerkers (1.445) ziet er als volgt uit:
• Fulltime-equivalent (fte) vaste
medewerkers is: 1.227
• Fulltime-equivalent (fte) ingehuurde
medewerkers is: 218

Leeuwarden

Groningen

Noord
Emmen

Noordwest
Zwolle

Alkmaar
Almere
Amsterdam Amersfoort

Enschede

Apeldoorn

Woerden
Utrecht

Den Haag

Zuidwest

Oost
Arnhem

Rotterdam
’s-Hertogenbosch

Middelburg

Zuid

Breda
Eindhoven

Roermond

Regio’s
Fysiek Ondernemersplein
Kantoren
Andere vorm

Onze data, kennis en advies bieden
we zoveel mogelijk online aan: via
www.kvk.nl en www.ondernemersplein.nl.
We hebben negentien vestigingen in het

land waar ondernemers terecht kunnen,
onderverdeeld in vijf KvK-regio’s
(Noord, Oost, Noordwest, Zuidwest
en Zuid).

Aansluiting Handelsregister

 erst dacht ik dat het een
E
weerbarstige organisatie
was. Maar er is een andere
wind gaan waaien. De
bereidwilligheid is er om
een dossier dat voorheen
als moeilijk werd ervaren
nu goed op te pakken en in
oplossingen te denken
Merijn Windemuller,
Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders
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Raad van Bestuur

Chief Financial Officer

ICT

Chief Executive Officer

Klantsegment
overheden
en non-profit

Chief Operations Officer

Centrale Productie
& Backoffice

Finance & Control
Servicecenter & KIA

Chief Customer Officer

Klantsegment starters

Klantsegment zzp
en klein mkb

Beleid
Facilitaire Zaken,
Huisvesting
en Inkoop

Front office
Juridische Zaken

Klantsegment Groot
mkb, grootzakelijk
en informatiebrokers

Projecten en Resources
Audit Risc
& Compliance

Communicatie & PA
Productmanagement
Mobiliteitscentrum
HRM
Marketing & Business
Intelligence & Events

Informatiebeleid
& Architectuur
Innovatielab

Online Management
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Inrichting organisatie
De KvK is een landelijke organisatie met
regionale werkstructuur door vestigingen
in regio’s en met inhoudelijke inbreng van
onze regionale Adviesraden.
In 2016 is, in nauw overleg met de OR,
een organisatieaanpassing voorbereid.
Deze aanpassing heeft tot doel de organisatie beter aan te laten sluiten aan de
nieuwe manier van dienstverlening met
meer digitale producten, digitale kanalen
en de omnichannel klantbenadering. Vanaf 1 januari 2017 krijgt onze organisatie de
structuur zoals het organogram op pagina
42 weergeeft.

Raad van Bestuur
De leiding van de Kamer van Koophandel
is in handen van de Raad van Bestuur.
Deze raad bestaat uit vier leden. Dit zijn
Claudia Zuiderwijk (voorzitter) en de leden
Hankie van Baasbank (COO), Rob Coolen
(CCO) en Henk ten Cate (CFO).
De leden van de Raad van Bestuur
hebben naast hun bestuurlijke verantwoordelijkheid ook een operationele
eindverantwoordelijkheid voor één of
meerdere organisatieonderdelen. Dit
resulteert in korte overleg- en beslislijnen.

V.l.n.r. Rob Coolen - CCO (Chief Customer Officer), Hankie van Baasbank COO (Chief Operations Officer), Claudia Zuiderwijk - CEO (Chief Executive
Officer), Henk ten Cate - CFO (Chief Financial Officer)

5.2 Human capital
Om de nieuwe strategie ten volle te kunnen uitvoeren, is ICT nodig maar minstens
zo belangrijk zijn onze medewerkers.
We houden daarom voortdurend de
vinger aan de pols wat betreft medewerkerstevredenheid en -gezondheid.
We verzekeren ons van nieuwe aanwas
van leiderschapstalent en investeren in
onze medewerkers via (op digitalisering
gerichte) opleidingen en trainingen. Deze
zijn gericht op digitaal werken en online
dienstverlening, versterken van thema
tische expertise en het versterken van
de expertrol.

Organisatieaanpassing
De KvK is voortdurend in beweging in
een dynamische omgeving. Steeds is de
vraag hoe we relevant kunnen zijn en
blijven voor onze klanten. Het antwoord is
dat we ons steeds adequaat op de hoogte moeten blijven stellen van de wensen
van onze klanten en daar slagvaardig op
in moeten spelen. Hoofdlijn daarbij is dat
we ons serviceconcept - click, call, face
met een nadruk op online ontwikkeling en
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digitalisering - steeds verder doorvoeren
en we daarbij kiezen voor concentratie
op meer specialistische expertise, kennis
en content. De benadering is omnichannel: de klant krijgt een geïntegreerde
klantreis. De antwoorden op de vragen
die zich daarvoor lenen zullen we steeds
verder digitaal beschikbaar stellen. We
ontwikkelen ons daarbij op basis van
klantbehoefte naar vooral specialistische
en expertgesprekken met klanten.
Daarnaast versterken we de marktoriëntatie door de focus op klantbehoeften, met
het oog op resultaat, bereik en waardering door de afdelingen die hier primair
mee belast zijn, in één (RvB-)portefeuille
samen te brengen. Gebaseerd op de
geschetste hoofdlijn en de feedback
vanuit de organisatie hebben de volgende punten geleid tot aanpassing van de
structuur:
1. Van versnipperde dienstverlening naar
in één keer telefonisch goed geholpen. Er is nu sprake van een

2.

3.

4.

5.

versnipperde dienstverlening via ons
call kanaal. Hierdoor worden klanten
niet snel genoeg en uniform bediend.
Van proces naar inhoud. We waren en
zijn een organisatie met een proces
oriëntatie. We maken nu de omslag
naar meer kennis en content.
Van offline naar vooral online. Dit
vraagt organisatorisch om een sterke
online afdeling, die kan steunen op
een sterk marketing-, intelligence- en
marketingcommunicatieteam en
professionele webteams met onder
andere designers en contentmedewerkers.
Elke klant is uniek. We willen in de
volgende fase nog veel fijnmaziger
en met een toegesneden bedieningsconcept naar doelgroepen opereren.
Dat doen we door doelgroepen (segmenten) te clusteren, accountmanagement te ontsnipperen en productmanagement eenduidig te beleggen.
Klanten gebruiken onze data optimaal.
Onze belangrijkste assets zijn onze
data en onze kennis van ondernemers,

hun behoeften en hun gedrag. Door
business intelligence te versterken
en organisatorisch in samenhang te
brengen met de extern gerichte afdelingen, halen we belemmeringen weg
om onze bronnen daadwerkelijk in te
zetten voor betere dienstverlening en
nuttige kennisproducten voor ondernemers.
6. We spelen tijdig in op externe en strategische ontwikkelingen. De nieuwe
KvK wil een sterke externe oriëntatie: wat speelt er elders, wat zijn de
belangrijke ontwikkelingen binnen het
domein waarbinnen de KvK opereert,
wat zijn de kansen voor de toekomst,
welke strategische kansen brengen
deze ontwikkelingen voor de KvK, en
ook: wat is nodig om aantrekkelijke
strategische kansen te realiseren.
Deze punten zijn uitgewerkt in een
adviesaanvraag aan de OR. De OR heeft
in november 2016 een positief advies
gegeven op de plannen. Deze worden
met ingang van 2017 uitgevoerd.

Angel Islands

 en koerswijziging
E
vraagt omschakeling
van medewerkers
Gevoelsthermometer (GTM)
en breed onderzoek onder
medewerkers
Om een slanke en moderne smart
serviceorganisatie voor ondernemers
te kunnen zijn, is er een omschakeling
nodig bij onze medewerkers. We vinden
het daarom belangrijk om te weten hoe
collega’s in hun vel zitten binnen de
organisatie zodat we, indien nodig, bij
kunnen sturen. De factoren die we meten
bij medewerkers zijn onder meer de mate
van vertrouwen, trots en sfeer binnen
de organisatie. Wat we vooral ook willen
weten, is hoe hun rol zich verhoudt tot
de twee jaar geleden ingezette strategische koerswijziging. Is het duidelijk hoe
ze in hun rol kunnen bijdragen aan de

benodigde verandering, is de interne
communicatie hierover duidelijk en
krijgen ze genoeg ruimte om zelfstandig
te handelen? Genoemde factoren meten
we via de Gevoelsthermometer 2.0 (GTM
2.0), waarvan we de doelstellingen in
het eerste en tweede kwartaal hebben
gehaald. De scores van de meeste factoren vertonen over de laatste twee jaar
een stijgende lijn. In het derde kwartaal
hebben we een GTM 3.0 uitgevoerd,
waarbij we de betrokkenheid in een eNPS
(Employee Net Promotor Score) hebben
uitgedrukt. In het laatste kwartaal van
2016 heeft Effectory een groot onderzoek
onder medewerkers uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in 2017 omgezet
naar verbetermaatregelen.

L
 ate August 2016, just
7 weeks before the start
of the Amsterdam Capital
Week I approached the
KvK with an insane idea: to
‘connect the unconnected’,
meaning in this case,
trying to connect starting
entrepreneurs with curated
business angels. I was
surprised by the speed &
execution power of the KvK
and I’m really happy with
our cooperation. Looking
forward to continue our
joint efforts to support
entrepreneurship in 2017
Ton van ’t Noordende, Angels Islands
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T
 opTalenten-programma: voor een volgende
generatie vernieuwers en professionals

Integraal
Gezondheidsmanagement (IGM)
Het verhogen van de inzetbaarheid en
terugdringen van verzuim zijn twee van
de speerpunten in ons Integraal Gezondheidsmanagement. Hiervoor hebben we
in 2016 de volgende middelen ingezet:
• een tweedaagse workshop voor
medewerkers, gericht op vitaliteit en
inzetbaarheid;
• training van nieuwe leidinggevenden in
integraal gezondheidsmanagement en
verzuimbegeleiding;
• een training ‘De verzuimer van morgen’
voor alle leidinggevenden, gericht op

medewerkersgedrag dat mogelijk de
voorbode is van verzuim en het herkennen en bespreken daarvan;
• een verzuimcoach die samen met
leidinggevenden de re-integratie van
langdurig zieken verzorgt.
Daarnaast hebben we, in samenwerking
met onze arbodienstverlener, in 2016 op
alle kantoren een risico-inventarisatie en
-evaluatie (RI&E) uitgevoerd.

Toptalenten
Om de strategische koerswijziging te versnellen, willen we een volgende genera-

Meldings-frequentie

% Nulverzuim

Verzuim

Inzetbaarheid

2016

1,06

38 %

4,94 %

95,06 %

2015

1,10

39 %

4,85 %

95,15 %

Het verzuimpercentage is ten opzichte van 2015 nagenoeg
gelijk gebleven. Inspanningen zijn erop gericht om de
re-integratie van langdurige verzuimers te versnellen.
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tie vernieuwers en cruciale professionals
vanuit de organisatie (high potentials)
sleutelposities laten invullen. Hiervoor
hebben we samen met TIAS School
for Business and Society het
TopTalent-programma ontwikkeld.
Binnen dit programma wordt gewerkt aan
het vergroten van kennis, vaardigheden
en zelfinzicht en het ontwikkelen van
authentiek leiderschap. Het geleerde
wordt direct in de praktijk gebracht doordat de deelnemers in groepen werken
aan een voor de KvK relevante opdracht.
In 2016 heeft de eerste groep toptalenten de eerste module (‘De KvK en haar
omgeving’) en de tweede module (‘De
klantgerichte KvK’) succesvol afgerond.
Een tweede groep toptalenten is in juni
gestart met de eerste module. Inmiddels
volgen 35 toptalenten deze leergang.
Deelnemers aan het TopTalentprogramma volgen onder andere masterclasses over klantgerichtheid en storytelling en een masterclass BrainHack.

Opleidingen
Onze dienstverlening is alleen interessant
wanneer deze voor ondernemers een
hoge mate van relevantie en toegevoegde waarde heeft. Onze medewerkers
moeten daarom beschikken over een
permanent hoog niveau van kennis,
kunde en expertise. Bovendien moeten
ze uitgerust zijn met adequate adviesvaardigheden. Aan dit leerproces komt
nooit een einde. Daarom hebben we in
2016 de leergang e-adviseur opgezet.
Dit is een leergang die een fundamenteel
overzicht geeft van de body of knowledge voor leiderschap anno nu en digitalisering vanuit bedrijfskundig perspectief.
Daarnaast laten we de digitale wereld
nog sterker in onze eigen leercultuur naar
voren komen door een scala aan online
trainingen, powerlunches en digiboostcamps. De kennis en praktische vaardigheden die medewerkers opgedaan
hebben bij bijvoorbeeld de leergang
e-adviseur, worden zo intern gedeeld.

5.3 Mobiliteitscentrum
Om de vakkennis over het Handels
register bij onze medewerkers bij te
houden, organiseren we diverse basisen gevorderdenopleidingen met afrondende examens. Afgelopen jaar hebben
61 collega’s een examen afgelegd. De
certificaten voor deze opleidingen
toetsen we iedere twee jaar opnieuw.
In 2016 hebben 610 collega’s opnieuw
een certificeringstoets gemaakt.
Naast deze trainingen hebben we
diverse andere vakinhoudelijke, interne
trainingen gegeven over onder andere
fusie/splitsing en over oorsprongs
documenten.

Strategische personeelsplanning
Om meer duidelijkheid te hebben over
de capaciteiten en competenties die
nodig zijn om onze taak naar ondernemers goed te kunnen uitvoeren, is een
project strategische personeelsplanning
gestart. In dat project wordt gekeken wat
de vraag vanuit onze klanten en de soort

dienstverlening die gevraagd wordt voor
effect hebben op de individuele functies.
Tegelijkertijd wordt geanalyseerd waar
medewerkers staan. Het verschil tussen
wat nodig is aan kennis, competenties
en vaardigheden en wat er nu aanwezig
is moet overbrugd worden door ontwikkeling en opleiding en soms door het
aantrekken van medewerkers met specifieke expertise. Om dit goed in beeld
te brengen, hebben we een simpele en
handzame methode ontwikkeld die goed
past bij onze organisatie. Tijdens een
workshop van de AWVN over strategische personeelsplanning is de methode
die de KvK heeft ontwikkeld neergezet
als een best practice. De methode wordt
verder uitgebouwd in 2017.

De twaalf regionale Kamers van Koophandel. KvK Nederland en Innovatie
netwerk Syntens zijn 1 januari 2014
samengevoegd. Sindsdien is ons
Mobiliteitscentrum actief om medewerkers die boventallig zijn geworden, te
begeleiden naar ander werk.
Een team van onafhankelijke en gecertificeerde mobiliteitsadviseurs helpt
deze kandidaten focus aan te brengen
in hun oriëntatie en zoektocht. Een
team van arbeidsmarktdeskundigen
met een groot netwerk om vacatures
te ontsluiten, begeleidt hen succesvol
naar ander werk.
Van de oorspronkelijke instroom van
334,2 fte zijn eind 2016 nog 150,3 fte’s
in begeleiding bij het Mobiliteitscentrum. Gerekend vanaf de genoemde
transitiestart zijn 183,9 fte uitgestroomd. Van de instroom van 58 fte
in de 2015-groep heeft een uitstroom

plaatsgevonden van 15,6 fte en zijn
eind 2016 nog 42,4 fte in begeleiding.
Dat brengt de populatie van het Mobiliteitscentrum ultimo 2016 op 192,7 fte.
Het thema van het Mobiliteitscentrum
in 2016 is: ‘Iedereen in beweging en in
beeld’. Als resultaat daarvan hebben
we meer dan negentig procent van de
kandidaten actief kunnen inzetten via
een externe detachering, opleiding,
stage of een maatschappelijke opdracht. Het Mobiliteitscentrum gelooft
in een actieve houding, veel aandacht
voor kansen op de arbeidsmarkt en
behoud van arbeidsritme. Medewerkers van de Kamer van
Koophandel hebben sinds 1 juli 2016
dezelfde status als Rijksambtenaren.
Deze vallen qua wet- en regelgeving
onder het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het daarin
beschreven van werk naar werk-beleid.
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5.4 Medezeggenschap
Verslag van de
Ondernemingsraad
Na 2015, waarin de organisatie verder is
afgeslankt, werd 2016 aangekondigd als
een relatief rustig jaar. Niettemin heeft
de aangekondigde aanpassing van het
organisatiemodel de gemoederen zeer
beziggehouden. Vanaf januari 2016 hebben de Ondernemingsraad en Raad van
Bestuur intensief overleg gevoerd over
de wijze waarop deze aanpassing moet
plaatsvinden. Dit heeft uiteindelijk geleid
tot een complete adviesaanvraag in juli
2016, waarover de OR eind 2016 positief
(onder voorwaarden) aan de bestuurder
heeft geadviseerd.
De bestuurder is wettelijk verplicht om
voorafgaand aan het invoeren van bepaalde collectieve regelingen instemming
aan de OR te vragen. Voor belangrijke
organisatorische besluiten is voorafgaand
een advies van de OR nodig. In 2016 gaf
de OR de volgende instemmingen
en adviezen:

Instemmingsverzoeken
• De OR heeft voorwaardelijk ingestemd
met het verzoek over Planning Risico
Inventarisatie & Evaluaties (RI&E’s)
2015-2016.
• De OR heeft instemmingsverzoeken
ontvangen en behandeld over
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Personeelsvolgsystemen, Gedragscode gebruik ICT-middelen, Agressie
op het werk, Taken en verantwoordelijkheden, Preventiemedewerker KvK
Bedrijfsnoodplan, Actieplan Bedrijfs
hulpverlening (BHV) en systeem
Quality Monitoring. De OR wacht nog
op antwoorden van de bestuurder
om deze verzoeken verder te kunnen
behandelen.

Adviesaanvragen
De volgende adviesvragen zijn afgerond:
• de samenvoeging van de afdelingen
Control en Financiële Administratie;
• de verkoop van het pand in Breda;
• de aanpassing van de organisatie;
• besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van
Koophandel 2017.
De OR is matig tevreden over de wijze
waarop over de (impact van) veranderingen in de organisatie is gecommuniceerd. Op aandringen van de OR heeft
de bestuurder haar communicatie naar
de medewerkers moeten aanscherpen.
De belofte van de bestuurder om sterker
in te zetten op de dialoog en de interne
communicatie is, naar de mening van de
OR, met wisselend succes uitgevoerd.

De organisatie en omgeving zijn per-

manent in beweging. Digitalisering en
robotisering vragen flexibiliteit van
medewerkers voor duurzame inzetbaarheid, binnen én buiten de KvK. De OR
pleitte in 2016 voor eigen regie voor
medewerkers en een stimulerende en
faciliterende rol voor leidinggevenden.
De OR blijft zich hard maken voor het
versneld uitvoeren van beleid gericht
op duurzame inzetbaarheid.
Terugkijkend is 2016 voor bestuurder en
medewerkers minder rustig verlopen dan
was aangekondigd. Een groot compliment
aan de medewerkers om toch de ambitie
waar te maken om bereik en waardering
onder ondernemers te vergroten, is dan
ook zeker op zijn plaats. 2016 was het
laatste volle jaar van de zittingsperiode
van de OR in de huidige samenstelling. In
mei 2017 vinden verkiezingen plaats voor
een nieuwe OR, die net als deze OR zal
streven naar het behartigen van de collectieve belangen van de medewerkers
en de continuïteit van de KvK-organisatie
om het leven van ondernemers gemakkelijker te maken.
De Ondernemingsraad

Startersmagazine

 at goed dat jullie met
W
dit magazine aandacht
geven aan zaken waar ik
misschien niet aan heb
gedacht. Ik kwam hier met
de intentie om me even
in te schrijven, maar zo’n
magazine en dan vooral
de checklist voorin houdt
me bij de les
Josta Vencken, Informatized
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5.5 Bedrijfsvoering
Algemeen
In deze paragraaf leggen we verantwoording af over de totstandkoming van
beleidsinformatie, het financieel beheer,
rechtmatigheid en overige aspecten
van de bedrijfsvoering. Het betreft hier
aandachtspunten voortvloeiende uit de
reguliere planning- en controlcyclus.
De belangrijkste tekortkomingen in de
interne beheersing en aandachtspunten
zijn in deze bedrijfsvoeringsparagraaf
opgenomen. Afwijkingen die met betrekking tot de rechtmatigheid boven de
rapportagetoleranties uitkomen, zijn in
deze bedrijfsvoeringsparagraaf specifiek
verantwoord.

Totstandkoming
beleidsinformatie
De KvK werkt met een gestructureerde
P&C-cyclus. Hierbij wordt op een systematische manier inhoud gegeven aan het
proces van richting geven (het besturen, plannen) en het op koers houden
(beheersen, control) van de organisatie.
De scope van dit proces is de totale
P&C-cyclus, waarmee de (kwaliteit van)
de bedrijfsvoering wordt geborgd en de
Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cirkel wordt
gesloten. In het proces is ook de relatie
met de toezichthouder en opdrachtgever,
het Ministerie van Economische Zaken
(EZ), opgenomen, van kaderstelling tot en
met verantwoording.

50 |

Jaarverslag KvK

Onze planning & control-cyclus bestaat
uit 4 fases:
1. meerjarenplan en -raming;
2. jaarplan en begroting;
3. maand- en kwartaalrapportages;
4. verantwoording ( jaarrekening en
jaarverslag).

Fase 1 en 2: Vraagsturing en planning
Ieder jaar stellen we een jaarplan op
waarin we missie, visie en strategie
vertalen naar de belangrijkste organisatiedoelstellingen. Het jaarplan bevat een
activiteitenplan en begroting voor het
komende jaar en een meerjarenplan voor
een periode van vier jaar. De Centrale
Raad en de vijf Regionale Raden zijn
intensief betrokken bij de planvorming.
Zij adviseren de Raad van Bestuur over
activiteiten voor de verschillende doelgroepen ondernemers. Het jaarplan
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan
de minister van Economische Zaken.

Fase 3 en 4: Rapportage en
verantwoording
Sinds de start van de nieuwe organisatie
op 1 januari 2014 wordt er op maandbasis
gerapporteerd aan het management en
de Raad van Bestuur. We rapporteren op
kwartaalbasis aan onze toezichthouder.
De rapportages vormen de basis voor
uitvoering van vastgestelde plannen conform planning en begroting. Ze zijn het

uitgangspunt voor het bepalen van maatregelen bij afwijkingen van de realisatie
ten opzichte van het vastgestelde jaaren activiteitenplan.
We hebben periodiek en gestructureerd
overleg met Economische Zaken. Dit
overleg gaat over het gevoerde en te
voeren beleid, en op de analyse en
monitoring van onze bedrijfsvoering.

Financieel beheer
Voor 1 januari 2014 bestond de financiële administratie van de KvK nog uit de
diverse financiële administraties en hrmen salarisadministraties van de veertien
samengevoegde organisaties. In 2014
hebben we de eerste stappen gezet op
weg naar harmonisatie en het in control
komen van de financieel administratieve
processen. Daardoor hebben we de basis
van deze processen in 2015 op orde
kunnen brengen en goede vorderingen
kunnen maken om financieel in control
te komen. In 2016 is verder geprofessionaliseerd door risk management uit te
werken in beleid en een opzet te maken
voor een business control framework. Dat
zal de basis vormen voor het beheer van
onze (financiële) risico’s. Zowel de eerste,
tweede als derde lijn zullen in 2017 zowel
dit beleid als het framework als uitgangspunt nemen voor hun risk management
c.q. monitoring activiteiten. Op deze

manier werken we toe naar een in control
statement.

Fiscaliteit
In 2015 is de Kamer van Koophandel
uitgenodigd door de Belastingdienst om
een start te maken met de toepassing
van Horizontaal Toezicht. Na een intensief traject is op 6 december 2016 het
convenant Horizontaal Toezicht getekend.
Onderstaande belastingsoort maakt
hiervan, samen met de loonheffing en
omzetbelasting, deel uit:

Vennootschapsbelasting
De Kamer van Koophandel is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en is tot en
met 2015 als zodanig vrijgesteld van vennootschapsbelasting (vpb). De wetgeving
is aangepast waardoor de algehele
vrijstelling is vervallen.
In mei 2015 is de Wet modernisering Vpbplicht overheidsondernemingen aangenomen. De Europese Commissie (EC) neemt
het standpunt in dat de huidige wet op
de vennootschapsbelasting tot concurrentieverstoring en verboden staatssteun
leidde. De EC heeft Nederland gevraagd
de wet aan te passen. Voor overheidsondernemingen gelden vanaf 2016 dezelfde
verplichtingen voor de vennootschapsbelasting als voor private ondernemingen.
De Kamer van Koophandel heeft in 2016

zijn activiteiten aan nader onderzoek
onderworpen in het licht van deze wetgeving in combinatie met onder andere de
Wet op de Kamer van Koophandel en de
Wet Markt en Overheid. Op basis van dit
onderzoek is de inschatting dat het risico
dat over de activiteiten van de Kamer van
Koophandel Vvpb-heffing zal plaatsvinden
zeer gering is.

Rechtmatigheid

Risk management en business
control framework

Inkopen/aanbestedingen

De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan de kwaliteitsontwikkeling van de controlfunctie. Daarbij ging het
om sturing op Key Performance Indicators
(KPI’s), risicobeheersing en de financiële hygiëne. Een volgende stap is de
structurele en samenhangende inbedding
van de belangrijkste checks and balances
(key controls) in het daarvoor opgezette
business control framework (BCF). In het
laatste kwartaal van 2016 hebben we, op
basis van een risicoanalyse, voor onze
belangrijkste primaire en ondersteunende
processen de essentiële key controls
bepaald. Naar aanleiding hiervan scherpen we rollen, taken en verantwoordelijkheden nader aan of herdefiniëren we
deze. Hiermee zorgen we voor een
verdere professionalisering van de
integrale bedrijfsvoering.

De bedrijfsvoeringsparagraaf gaat in op
de rechtmatigheid zoals genoemd in paragraaf 2.5 van het accountantsprotocol.
Het gaat hierbij om de totstandkoming
van de baten, lasten en balansmutaties in
overeenstemming met de begroting en
de regelingen zoals opgenomen in het
kader rechtmatigheid.

Als gevolg van de fusie van veertien organisaties was in 2015 de totale contractwaarde van inkopen die onrechtmatig tot
stand zijn gekomen € 37,9 miljoen. Circa
twee derde hiervan was gerelateerd aan
contracten die zijn afgesloten voorafgaand aan de fusie. Vorig jaar hebben
we hierover uitgebreid gerapporteerd,
alsmede over de getroffen maatregelen.
Deskundigen informeerden ons dat het
oplossen van deze problematiek bij vergelijkbare organisaties minimaal drie jaar in
beslag neemt. In 2016 hebben wij diverse
maatregelen getroffen waardoor de totaal
contractwaarde van inkopen die onrechtmatig tot stand zijn gekomen, is gedaald
naar € 16,5 miljoen. Wij richten ons er op
dat wij in de loop van 2017 volledig zullen
voldoen aan de geldende aanbestedingsregels (Aanbestedingswet 2012).

Daartoe hebben wij de volgende maat
regelen getroffen:
• training van alle direct en indirect
met inkoop belaste medewerkers
(170 in totaal) gericht op het vergroten,
borgen en onderhouden van aanbestedingskennis in de organisatie;
• inrichting van een professionele
helpdesk voor aanbestedingen;
• kwalitatieve en kwantitatieve ver
sterking van de afdeling inkoop
(versterking met drie inkopers en
twee recruiters);
• inrichting van een escalatieprocedure;
• afweging door de Raad van Bestuur
van alle operationele gevolgen van de
toepassing van aanbestedingsregels;
• regelmatige audits door de externe
accountant.

Overige aspecten van de
bedrijfsvoering: verkoop van
eigendomspanden
Als onderdeel van ons meerjarig financieel beleid, hebben we met het Ministerie
van Economische Zaken in 2013 afgesproken dat we de eigendomspanden
verkopen en (kleiner) terughuren. Dit
doen we mede omdat we een groot deel
van de transitiekosten van boventalligheid
van medewerkers onder ambtenarenrecht zelf moeten dragen. In 2016 hebben
we twee panden verkocht: in Enschede
en Alkmaar. Deze huren we nu voor een
beperkt deel terug van de nieuwe eigenaren. De verkoop van panden heeft in
2016 tot een boekwinst geleid van € 0,5
miljoen. Ultimo 2016 hebben we nog vier
panden in eigendom, te weten in Middelburg, Roermond, Eindhoven en Breda.
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5.6 Risicobeleid
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken voeren we verschillende
wettelijke, op ondernemers gerichte taken
uit. Het is van belang dat de realisatie van
onze uitvoeringsdoelstellingen niet in gevaar komt. Risico’s in onze bedrijfsvoering
dienen tijdig te worden onderkend, zodat
gepaste actie kan worden ondernomen.
We voeren daarom een integraal risicomanagementbeleid uit, dat van toepassing is op zowel de reguliere bedrijfsvoering als op programma’s en projecten.

Risicobereidheid en
risicotoleranties
Risicomanagement is onderdeel van onze
dagelijkse bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is
het niet mogelijk en wenselijk om alle risico’s volledig uit te sluiten. De risicobereidheid van de KvK is gematigd. We streven
ernaar om de risico’s die onze doelstellingen kunnen bedreigen, proactief te
identificeren en te beheersen. We wegen
deze risico’s (prioritering) op basis van
impact en kans van optreden. Hoe hoger
de prioritering, hoe meer aandacht wordt
besteed aan mitigerende maatregelen.
Het risicomanagementbereik omvat
strategische risico’s, operationele risico’s,
financiële risico’s en compliance risico’s.
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Organisatie van
risicomanagement
We streven naar het hanteren van three
lines of defense-model. De eerste lijn is
het management, dat primair verantwoordelijk is voor risicomanagement. Hiertoe
behoort het identificeren van de belangrijkste risico’s en het implementeren van
adequate beheersingsmaatregelen. De
tweede lijn wordt gevormd door de staffuncties die voor ons risicomanagement
een kader stellende, coördinerende en
toetsende rol vervullen. De derde lijn is
de afdeling Audit, Risk & Compliance. Zij
voeren audits uit en geven de Raad van
Bestuur onafhankelijk en objectief zekerheid over de inrichting en de effectiviteit
van het risicomanagementsysteem. De
afdeling Audit, Risk & Compliance voert
ook tweedelijns activiteiten (Risk Management, compliance) uit. Binnen deze
afdeling worden mitigerende maatregelen
getroffen om de onafhankelijkheid verder
te borgen.
Het risicobewustzijn en de competenties
van onze medewerkers zijn cruciaal voor
een effectief risicomanagementsysteem.
Ter bevordering hiervan is risicomanagement steeds meer een regulier onder-

deel in gesprekken met medewerkers,
opleidingen, introductieprogramma’s en
interne communicatie-uitingen. Daarnaast
bevatten alle belangrijke besluitvormingsdocumenten - waaronder jaarplannen,
begrotingen en business cases - een
expliciete risicoparagraaf. Via de reguliere
rapportagecyclus rapporteren we over
beheersing van de risico’s.

Terug- en vooruitblik belangrijke
risico’s
Inkopen dienen rechtmatig plaats te
vinden
In 2016 zijn maatregelen getroffen om dit
risico te mitigeren. De belangrijkste zijn:
• professionalisering van de inkoop
met behulp van expertise;
• een organisatiebreed communicatie- en
voorlichtingsprogramma over inkoop;
• implementatie van de governance
rondom inkoop via een aangescherpte
inkoopprocedure met duidelijke rollen
en verantwoordelijkheden.
De maatregelen die we hebben getroffen
hebben resultaat gehad. Over geheel
2016 is de onrechtmatigheid afgenomen
tot € 16,5 miljoen (8,1% van de omzet) en
de verwachting is dat dit in 2017 minder

dan 1% van de omzet zal zijn. Zowel voor
2016 als 2017 heeft dit te maken met in
het verleden aangegane verplichtingen
die doorliepen in 2016 en in zeer beperkte mate in 2017. De geïmplementeerde
maatregelen in 2016 blijven ook in 2017
onverminderd van kracht.

Snelheid opruimen van
ICT-legacy
Zoals bijna iedere grote organisatie, hebben we last van ICT-legacy. Na een lange
aanloop is eind 2016 het programmaplan
‘Kern Gezond’ opgeleverd en goedgekeurd. Hiermee kan per 1 januari 2017 gestart worden met het opruimen van deze
erfenis. Het programma zal in de komende jaren een grootschalige renovatie van
de informatievoorziening en het onderliggende IT-landschap rondom het Handelsregister doorvoeren. Dit is nodig omdat
de huidige complexiteit de innovatie van
het producten- en dienstenaanbod van
de KvK en de interne bedrijfsvoering in de
weg staat. Het betreft een omvangrijk en
kostbaar programma met veel aandacht
voor risicomanagement, ingevuld door
een volledig aan het programma toegewezen riskmanager.

Informatiebeveiliging
In 2016 is de security-organisatie verder
vormgegeven en is het ISO 27001 project
met succes afgerond door het behalen
van een ISO-certificering. Het plan van
aanpak ‘Integrale Beveiliging’ heeft hier
zeker een bijdrage aan geleverd. Door
middel van drie deelplannen op het
gebied van Permanente Bewustwording,
Fysieke Beveiliging en Beheer Bedrijfsmiddelen, wordt er gewerkt aan een
verdere borging van onze (informatie)
beveiliging.

D
 e securityorganisatie is verder
vormgegeven
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Bijeenkomsten

 e bijeenkomsten van de
D
Kamer van Koophandel zijn
voor zzp’ers of zelfstandige
professionals altijd van
toegevoegde waarde.
Samen word je sterk!
Paula de Boer

Daarnaast hebben we een Informatiebeveiligingscoordinator (IBC-CISO)
in dienst en voor iedere afdeling zijn
Security Officers (SO) aangewezen.
Het RisicoBeheersingProces (RBP) is
vastgesteld en de implementatie wordt
in 2017 verder vormgegeven. Wij zullen
onder andere de PDCA-cyclus van het
Information Security Management System
(ISMS) gaan aanscherpen en er vindt een
herbeoordeling plaats van een groot
deel van het ISMS door middel van een
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volwassenheidsmodel. De continuïteit van
onze bedrijfsvoering (Business Continuïty
Management) is als risico onderkend.
Reden om dit in 2017 veel aandacht te
geven. Geplande deliverable hierbij is
een integraal continuïteitsplan.
Gezien het belang dat wij hechten aan
een adequate (informatie)beveiliging zijn
er in 2016 diverse in- en externe audits
gehouden. Te denken valt hierbij onder
meer aan penetratietesten en een externe audit op onze Waarmerkservice. Naar
aanleiding van geconstateerde risico’s

worden er logischerwijs maatregelen
getroffen. Voor 2017 staan eveneens
diverse in- en externe audits gepland.

voor ons gaat leveren. Naar verwachting
kunnen ondernemers vanaf medio 2017
online mutaties bij ons indienen.

Bedrijfsvoering conform de
wettelijke vereisten

Cultuur en competenties
in verhouding tot realisatie
strategie

Het naleven van alle wettelijke vereisten
is het primaire uitgangspunt binnen de
gehele bedrijfsvoering. Nieuwe wettelijke
vereisten worden veelal door middel van
een plan van aanpak geïmplementeerd,
bijvoorbeeld de implementatie van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, om zo een adequate borging
te realiseren. Voor 2017 staat de uitrol
van een compliancebeleid gepland en
een verdere professionalisering van de
taken en verantwoordelijkheden van de
compliance officer. De monitoring op de
naleving van wettelijke vereisten zal daarmee worden versterkt.

Digitaal muteren en registreren
In 2016 is een aantal belangrijke stappen genomen om online muteren in
2017 mogelijk te maken. Er is een besluit
genomen over de werkwijze (ondertekenfunctie) waarop de mutaties betrouwbaar
ondertekend bij ons kunnen worden
aangeleverd. Deze werkwijze is breed
beschikbaar in de markt en heeft een
lage toegangsdrempel. Via een Europese aanbesteding is een leverancier
geselecteerd die deze ondertekenfunctie

Technologische en politieke ontwikkelingen vergen een grote mate van flexibiliteit, inventiviteit en aanpassingsvermogen
van zowel de organisatie als haar medewerkers. Zij moeten in staat zijn om hierin
mee te gaan en aan de veranderende
eisen te voldoen. Om hen daarbij te
helpen en naar het gewenste niveau te
begeleiden, zijn er gerichte opleidingsprogramma’s opgezet. Bovendien gaan we
bij werving en selectie zwaarder inzetten
op gewenste competenties waarbij de realisatie van onze strategie nadrukkelijker
als uitgangspunt wordt gehanteerd. Ook
de arbeidsmarktcommunicatie stemmen
we hier op af, we werpen een kritische
blik op de flexibiliteit van de arbeidsvoorwaarden, en onderzoeken de mogelijkheid voor meer traineeships. Maatregelen
die moeten gaan bijdragen aan een
cultuur en slagkracht van de organisatie
die passend zijn bij de huidige tijdsgeest.

Reorganisatie
De personele inkrimping als gevolg van
de transitie leidde tot een financieel risico.
Oorzaak zijn de financiële verplichtingen

5.7 Klachten, bezwaar- en beroepsprocedures
die voortvloeien uit het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en die zijn
opgenomen in het sociaal flankerend beleid. Daarnaast zijn in 2015 diverse vrijwillige vertrekregelingen opgestart. Verder
voerde de afdeling Audit & Compliance
meerdere audits uit naar de effectiviteit
van het Mobiliteitscentrum vanwege de
potentieel hoge schadelast. Zo werd de
samenwerking van het Mobiliteitscentrum
en de afdeling HRM onder de loep genomen, evenals de samenwerking tussen
de externe mobiliteitsadviseurs en de
arbeidsmarktmakelaars.

Klachten via klantmeldingen
(klachten Service Center)
Klachten stellen ons in staat om onze
dienstverlening te verbeteren. Ook in
het afgelopen jaar zijn klantmeldingen
een bron voor veel procesverbeteringen geweest. Zo hebben we bijvoorbeeld het aantal klantmeldingen over
leveringen gehalveerd. Dit resultaat
hebben we bereikt door aan het begin
van het jaar met de verantwoordelijke
afdeling een analyse te maken van de
grondoorzaken. Vervolgens hebben we
diverse gerichte acties ondernomen
zoals een audit op poststromen en
kwaliteitscontroles in het bestelproces,
om het aantal foutieve leveringen te
reduceren.

Bezwaar- en
beroepsprocedures
Het totale aantal procedures is ten
opzichte van 2015 significant gestegen;
dit bedroeg toen 374. Dit is waarschijn-

lijk het gevolg van meer bekendheid
van de bestuursrechtelijke regeling bij
ondernemers, de bereidheid tot procederen en een grotere hoeveelheid
ambtshalve besluiten van de Kamer
van Koophandel. De hoeveelheid beroepszaken (28) is licht gestegen. Gelet
op de aanzienlijke toename van het
totale aantal procedures, is de stijging
zeer beperkt.

Overzicht bezwaar- en
beroepsprocedures 2016
Ondernemers kunnen bij de KvK
bezwaar aantekenen tegen een besluit
(beschikking) van de KvK. Vervolgens
kan bij besluiten over het Handelsregister eventueel beroep worden aangetekend bij het College van Beroep. Ook
tegen een weigering om een besluit
te nemen (of het niet tijdig nemen van
een besluit) kan bezwaar en/of beroep
worden gemaakt.

Regio

Onderstaande getallen betreffen alleen
de zaken die daadwerkelijk hebben
geresulteerd in een formele beslissing op bezwaar. Daarnaast zijn er
veel zaken informeel afgehandeld. In
dertien gevallen zijn we overgegaan tot
vergoeding van de gemaakte juridische
kosten, conform het Besluit proceskosten bestuursrecht. In vijf gevallen
ging het om een bezwaar en in acht
gevallen om een beroepszaak. De toegekende bedragen varieerden van 121
tot 1.323 euro. In één geval, stammend
uit 2013, is met succes een beroep gedaan op de Wet Dwangsommen en is
€ 1.260,- toegekend. Op vijf zaken
na zijn alle beslissingen op bezwaar
(inhoudelijk) in beroep in stand gelaten.
In 2016 zijn twee schadeclaims behandeld. Er zijn geen schadeclaims met
succes doorgezet. Een aantal beroepzaken bij het college uit 2015 en 2016
is nog in behandeling.

Aantal

Amsterdam/Flevoland/Utrecht/Noordwest-Nederland

135

Rotterdam/Den Haag/Leiden/Zeeland

153

Noord-Brabant/Limburg
Oost-Nederland/Gelderland (incl. pilot)

72
129

Noord-Nederland
Totaal

10
499
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B
 eter inzicht in de klantbehoefte resulteert
in een verbeterde dienstverlening
5.8 Business Intelligence
Klachten over gedragingen
(van medewerkers) van
de KvK
In de regio Eindhoven hebben
we twee klachten ontvangen. In
één geval heeft de klager ervan
afgezien te worden gehoord,
waarna we de klacht schriftelijk
hebben afgehandeld. In het andere geval heeft de KvK telefonisch
contact opgenomen met de klager, waarmee de zaak was afgedaan. Een derde geval deed zich
voor bij de Frontoffice Rotterdam.
Hier heeft de klager na de initiële
klacht niet verder gereageerd,
waarna we de klacht schriftelijk
hebben afgehandeld.

Mededingingsklachten
We hebben in 2016 geen mededingingsklachten ontvangen.
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Binnen onze afdeling Business Intelligence en Marktonderzoek (BI) hebben we
het afgelopen jaar vooral gewerkt aan
de ontwikkeling van analyses die ons
een beter inzicht geven in onze klanten
en hoe we onze dienstverlening daarop kunnen aanpassen. Door een beter
inzicht in de klantbehoefte hebben we
onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Dit inzicht hebben we bereikt door meer
en hoogwaardigere informatie beschikbaar te maken, door:
• trends in ondernemersland
(hoe vaart de klant?);
• behoeftenonderzoek
(wat wil de klant?);
• gebruikersonderzoek
(hoe ervaart de klant onze dienstverlening?);
• te onderzoeken welke ‘reis’ de klant
maakt als hij online op zoek is naar informatie of downloads over de verschillende thema’s zoals Starten, Vernieuwing, Financiering, Buitenland, Fraude
en Handelsregister.

De afdeling BI is gestart met het vormgeven van een Customer Journey, genaamd
de MEETREIS. Deze bestaat uit de volgende fases:
1. behoefte meten;
2. product en/of dienst leveren of
product voor eerste keer lanceren;
3. het product of de dienst vervolgens
evalueren en eventueel aanpassen.

Innovatielab in 2016
Het Innovatielab van de Kamer van
Koophandel ontwikkelt nieuwe producten en diensten voor de KvK. Gebaseerd
op disruptieve innovaties zoals onder
andere blockchain, artificial intelligence
en datascience. In 2016 heeft de KvK de
mogelijkheden van blockchain verkend,
een nieuwe technologie die de wereld
ingrijpend zal veranderen. Onderdeel van
de verkenning was onder meer deelname aan de Dutch Blockchain Hackathon
in Groningen, een experiment met een
flashcompany met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, samenwerking met

de Brightlands Smart Services Campus en
een bijdrage aan een boek over blockchain (van de auteurs Simone Vermeend
en Perry Smit). Interessante nieuwe
ontwikkelingen zijn voortgekomen uit het
online/offline challenge programma KvK
Beta. Met meerdere bedrijven die aan
de challenge meededen is de KvK actief
om vernieuwende producten en diensten voor de KvK te ontwikkelen. Nieuwe
producten die vanuit het Innovatielab het
levenslicht zagen in 2016 waren de KvK
API (Application Programming Interface)
waardoor data van de KvK makkelijker
ontsloten wordt voor klanten (machine
to machine) en de Locatiescan.
Op www.locatiescan.info kan een
business-to-consumer ondernemer
makkelijk informatie krijgen over de
marktruimte voor zijn onderneming op
een beoogde vestigingslocatie. Hierbij
wordt ook data van het CBS gebruikt.

6

Organisatie
en netwerken

D
 e adviesraden vormen een
goede afspiegeling van het
bedrijfsleven

6.1

Governance

Good governance vraagt om een juiste
balans en wisselwerking tussen toezicht,
beleid en uitvoering. De minister van
Economische Zaken houdt toezicht op
de hoofdlijnen van het door de Raad van
Bestuur gevoerde beleid, de uitvoering
van de wettelijke taken en de financiële
gang van zaken.
Om ondernemerswensen te vertalen naar
concrete dienstverlening met toegevoegde waarde voor ondernemers, heeft een
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aantal stakeholders inhoudelijke inbreng
vanuit een zestal nationale en regionale (advies)raden, elk samengesteld uit
twaalf leden afkomstig uit het bedrijfsleven (werkgevers en werknemers) en
maatschappelijke organisaties. De raden
vormen een goede afspiegeling van het
(regionale) bedrijfsleven en in het bijzonder van mkb’ers en zzp’ers, door nauwe
betrokkenheid bij een onderneming of
het ondernemerschap in het algemeen.

Centrale Raad
De Centrale Raad (CR) heeft een zwaarwegende adviesfunctie in de programmering van onze activiteiten. De raad
kan ook ongevraagd advies uitbrengen,
bijvoorbeeld in aanloop naar het jaarplan
over aanpassingen in het productassortiment. De leden van de CR worden steeds
voor vier jaar benoemd door de minister
van Economische Zaken.

Regionale Raden
De KvK is een landelijk gestuurde organisatie met sterke verankering in de regio.
Binnen elk van de vijf KvK-werkgebieden
(Noord, Oost, Noordwest, Zuidwest en
Zuid) is een Regionale Raad (RR) met een
zwaarwegende adviesrol actief. Vanuit
hun kennis van ondernemersbehoeften
in de regio geven zij de Raad van Bestuur
advies bij de keuze en prioriteitstelling
van regiospecifieke activiteiten in het
jaarlijkse Activiteitenplan.
De Regionale Raden worden benoemd
door de Raad van Bestuur van de KvK.
Leden van de RR kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de CR. De raden vergaderen tenminste vier keer per jaar en zijn
niet openbaar.
Meer informatie over adviesraden voor
de KvK leest u in deze factsheet. Bekijk
het overzicht van de Leden Centrale Raad
en Regionale Raden.

Ministerie van
Economische
Zaken

Raad van
Bestuur

Centrale Raad

Regionale
Raden

Partnerraad
Digitaal
Ondernemersplein

Gebruikersraad
Handelsregister
Organisatie
Kamer van
Koophandel

Onderscheidend en modern
“De Centrale Raad kijkt met plezier terug op het afgelopen
jaar. We zien dat er goede stappen zijn gezet op weg naar
een nieuwe KvK die op een onderscheidende en moderne
manier haar informatie- en adviestaak vormgeeft. Dat wekt
vertrouwen bij belangrijke stakeholders als het Ministerie van
Economische zaken, de brancheorganisaties en de politiek.
Wij onderschrijven de ambitie om meer digitale producten

en diensten, voor met name ook de omvangrijke sectoren
mkb en zzp, te ontwikkelen. Dat vergroot de relevantie voor
ondernemend Nederland. Wij pleiten voor nog meer focus.
Wees nog radicaler in online and mobile first dienstverlening.
Maak nieuwe dienstverlening altijd eerst digitaal, met apps en
mobile first. Bouw (fysieke) dienstverlening om naar digitale.
De Centrale Adviesraad
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6.2
Partnerraad Digitale
Ondernemersplein
De Partnerraad bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste
publieke leveranciers op het digitale
ondernemersplein. Deze raad adviseert de RvB over ontwikkeling en
beleid met betrekking tot het digitale
ondernemersplein. Als coördinator
van het digitale plein is de KvK voorzitter van de raad en als leverancier lid
van de Partnerraad Digitale Ondernemersplein.

Gebruikersraad
Handelsregister
Deze raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van publieke en
private afnemers van informatie uit
het Handelsregister, is het overlegplatform voor gebruikers ervan. De
Gebruikersraad Handelsregister kan
de RvB adviseren over gewenste veranderingen in betreffende product- en
dienstverlening.
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Convenant met RVO
In december 2015 hebben de KvK
en Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) onder regie van het
ministerie van Economische Zaken
een convenant gesloten. Ook het
ministerie van Buitenlandse Zaken
is deelnemer aan de afspraken,
vanwege de dienstverlening van de
overheid aan ondernemers die internationaal zakendoen.
Het oogmerk van het convenant is
een betere afstemming, effectiviteit
en efficiëntie van de dienstverlening
aan ondernemers. De uitvoering van
dit convenant is inmiddels in volle
gang en levert voor ondernemers die
gebruik maken van de dienstverlening
van KvK en RvO snellere en betere
informatie en dienstverlening op. Door
intensieve samenwerking en uitwisseling van gegevens en inzichten wordt
de ondersteuning van ondernemers
verder verbeterd.

Stakeholders

Een goede samenwerking met stakeholders en het structureel betrekken
van stakeholders bij de ontwikkeling
van nieuwe dienstverlening vormt een
essentieel onderdeel van de strategie
van de KvK. Steeds beter weten deze
stakeholders de KvK te vinden als partner
om ondernemers te bereiken en tot actie
aan te zetten. Zo zijn in 2016 samen met
partners diverse grote events voor ondernemers georganiseerd en zijn onder
meer de volgende projecten opgezet en
uitgevoerd: nlgroeit (met het Ministerie
van EZ, NLevator en NL2025), MKB Innovatie Top 100 (met onder andere RVO en
NLO). Tevens is in 2016 de basis gelegd
voor het project Bruisende Binnensteden
dat de KvK uitvoert voor en samen met
VNO-NCW en MKB-Nederland.
De samenwerking met andere organisaties voor ondersteuning van en informatievoorziening aan ondernemers, zoals
de Belastingdienst, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland, UWV, RDW
en CBS is verder verbeterd. Dit is onder
meer zichtbaar in de verdere ontwikkeling

van het digitale ondernemersplein. Met
RVO zijn bindende afspraken gemaakt
om de dienstverlening van de KvK en
RVO duidelijker onderscheidend te
positioneren richting ondernemers. Voor
partners als het CBS stellen we informatie
over ondernemers en ondernemerschap
beschikbaar. Deze informatie wordt deels
als open data ontsloten. In 2016 is tevens
de basis gelegd voor de samenwerking
rondom de nieuwe fysieke ondernemerspleinen in de regio.
Tot slot is ook de samenwerking met
grote organisaties als banken, verzekeraars en infobrokers verder verbeterd. Zo
kunnen deze organisaties de data van de
KvK nu nog beter integreren in hun eigen
systemen en processen. Voor overheden
is de KvK vooral een betrouwbare uitvoerder van verplichte en maatschappelijk
gewenste taken gericht op ondernemers.
In 2016 hebben we bijvoorbeeld de voorbereidingen getroffen voor de realisatie
van Mijn Overheid voor Ondernemers
(MOVO) en het UBO-Register.

7

Financieel
overzicht 2016

2016 is afgesloten met een positief
nettoresultaat, een versterking van
het eigen vermogen en een verdere
verlaging van de kosten.
7.1

Balans per 31 december 2016

De minister van Economische Zaken
houdt toezicht op de hoofdlijnen van het
door de Raad van Bestuur gevoerde beleid, de uitvoering van de wettelijke taken
en de financiële gang van zaken.
Om ondernemerswensen te vertalen naar
concrete dienstverlening met toegevoegde waarde voor ondernemers, heeft een
aantal stakeholders inhoudelijke
inbreng vanuit een zestal nationale en
regionale (advies)raden, elk samenge-
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steld uit twaalf leden afkomstig uit het
bedrijfsleven (werkgevers en werknemers) en maatschappelijke organisaties.
De raden vormen een goede afspiegeling
van het (regionale) bedrijfsleven en in het
bijzonder van mkb’ers en zzp’ers, door
nauwe betrokkenheid bij een onder
neming of het ondernemerschap in
het algemeen.

7.2
Handelsregister

 KvK_nl ja ingeschreven.
@
Bedankt voor de gastvrije
ontvangst en service!

Toelichting op de balans

1. Materiële vaste activa

4. Eigen vermogen

De materiële vaste activa bestaan voor
een groot deel uit vier kantoorpanden
die eind 2016 nog in eigendom zijn.
In 2016 zijn de panden Enschede en
Alkmaar verkocht, waarbij een positief
resultaat van € 0,5m is gerealiseerd.

Het eigen vermogen bedraagt
€ 52,4m per einde 2016 en vertoont
ten opzichte van het eigen vermogen
per ultimo 2015 (€ 25,0m) een verbetering van € 27,4m. Met het uitvoeren
van de ingezette digitaliseringsstrategie van de KvK wordt er de komende
jaren verder gereorganiseerd. Om de
hiermee samenhangende transitiekosten op te kunnen vangen wordt
een bestemmingsreserve Transitie gevormd. Het resultaat 2016 wordt in zijn
geheel (€ 27,4 miljoen) toegevoegd
aan deze bestemmingsreserve.

2. Vlottende activa
Linda Tammerijn

31-12-2016

31-12-2015

11,5

17,1

15,1

15,1

3. Liquide middelen

204,4

182,2

Totaal activa

231,0

214,4

in € ’m
1.

Materiële vaste activa

2. Vlottende activa

31-12-2016

31-12-2015

4. Eigen vermogen

52,4

25,0

5. Voorzieningen

136,7

162,9

41,9

26,5

231,0

214,4

in € ’m

6. Kortlopende schulden
Totaal passiva

De vlottende activa bestaan voor
€ 8,1m uit debiteuren die tegen nominale waarde zijn opgenomen onder
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Ten opzichte van 2015 zien
wij een daling van ons debiteurensaldo door verdere aanscherping van de
aanmaning- en invorderingsprocedure.
De overige vlottende activa betreffen
voornamelijk vooruitbetaalde (ICT-licentie)kosten, vorderingen uit hoofde
van subsidiegelden voor projecten en
vorderingen op overheidspartijen uit
inputfinanciering.

3. Liquide middelen
De liquide middelen bedragen
€ 204,4m per eind 2016. De mutatie
liquide middelen wordt veroorzaakt
door een positieve kasstroom uit
operationele activiteiten (€ 19,9m) en
positieve saldi uit investeringsactiviteiten (€ 2,4m).

5. Voorzieningen
De voorzieningen hebben hoofdzakelijk betrekking op de kosten voor transitie. De afname van € 26,2m heeft
voornamelijk betrekking op betaalde
uitkeringen en salarisbetalingen
(€ 23,2m), een vrijval van de voorziening van € 6,0m en de vorming van
een voorziening voor seniorenverlof
(€ 9,4m)

6. Kortlopende schulden
De stijging in de kortlopende schulden
is voornamelijk toe te wijzen aan het
eerder ontvangen voorschot van de
rijksbijdrage van € 13,6m.
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7.3

Resultatenrekening 2016

in € ‘000

Werkelijk 2016

Begroting
Regulier 2016

Werkelijk
Regulier 2016

Werkelijk
Regulier 2015

Begroting
Transitie 2016

Werkelijk
Transitie 2016

Werkelijk
Transitie 2015

A. Rijksbijdrage

116.131

113.488

116.131

115.909

0

0

0

B. Overige opbrengsten

91.221

88.951

88.386

114.807

0

2.835

1.503

207.352

202.439

204.517

230.716

0

2.835

1.503

C. Lonen en salarissen

73.427

78.123

73.060

73.827

465

367

363

D. Sociale lasten en overig

24.616

25.462

27.145

30.556

687

-2.529

-21.403

E. Kosten uitbesteed werk

40.237

39.430

37.810

35.409

2.215

2.427

2.444

3.274

5.073

3.274

11.165

0

0

0

38.519

47.795

38.488

36.097

63

31

69

180.072

195.883

179.777

187.054

3.430

295

-18.527

27.279

6.556

24.740

43.662

-3.430

2.539

20.030

143

243

143

476

0

0

0

27.422

6.799

24.883

44.138

-3.430

2.539

20.030

Bedrijfsopbrengsten

F. Afschrijving op mva
G. Overige bedrijfskosten
Bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
H Financieel resultaat
Nettoresultaat

7.4

Toelichting op de resultatenrekening

Bedrijfsopbrengsten

Reguliere lasten

De Rijksbijdrage is € 2,6m hoger ten
opzichte van de begroting voornamelijk
vanwege de correctie voor de loon- en
prijsontwikkeling.

De bedrijfslasten zijn aanzienlijk lager dan
begroot en zijn voornamelijk toe te wijzen
aan:
• De personeelslasten voor de reguliere
organisatie vallen € 5,1m lager uit dan
begroot. Dit is met name het gevolg
van een vertraging van de invulling van
vacatures waardoor externe inzet nodig
blijft. In 2016 valt de gemiddelde vaste
formatie 66 fte lager uit dan begroot.
De gemiddelde externe formatie valt in

De belangrijkste afwijkingen van de
overige opbrengsten ten opzichte van
de begroting worden veroorzaakt door I)
minder subsidiabele projecten (€ 2,1m) en
II) hogere opbrengsten exportdocumenten (€ 0,8m)
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2016 81 fte hoger uit dan begroot.
• De afschrijvingskosten zijn € 1,8m
lager dan begroot, met name als gevolg
van latere investeringen in ICT en de
verkoop van eigendomspanden die
later in het jaar waren begroot.
• De overige bedrijfskosten zijn € 9,3m
lager dan begroot, waarvoor een
aantal oorzaken is aan te wijzen:
- de huisvestingslasten zijn lager
aangezien de kosten van het
opschonen van fysieke archieven

lager zijn uitgevallen dan verwacht
alsmede lagere servicekosten en
GWE;
- d
 e afwijkingen van de PR & Publiciteit en de marketingkosten betreffen
voornamelijk lagere kosten door
minder (omvangrijke) campagnes;
- d
 e overige bedrijfskosten vallen
lager uit dan begroot door lagere
advieskosten dan voorzien en een
latere opstart van ICT-projecten.

Korte
vooruitblik

Korte vooruitblik
Zoals uit dit jaarverslag blijkt zijn we
inmiddels al een flink eind gevorderd met
het vormgeven aan de nieuwe KvK. Maar
de modernisering van onze organisatie is
nog niet af. In 2017 geven we verder invulling aan een KvK die eigentijds, vernieuwend en flexibel is. Dit vergt een smart
organisatie die vanuit een online and
mobile first-strategie ondernemers op alle
essentiële thema’s van het ondernemerschap op een snelle en makkelijke manier
voorziet van informatie, advies en ondersteuning. Bij digital first zijn twee lijnen
cruciaal. We gebruiken digitalisering om
de inhoud en waarde van onze producten en diensten te verbeteren. Het gaat
daarbij om gebruik en combinatie van
alle voor ondernemers relevante bronnen die ons ter beschikking staan. Denk
daarbij aan handige en aansprekende
apps, die zijn toegesneden op dagelijkse
behoeften van ondernemers, zoals inzicht
in de markt, acquisitiemogelijkheden en
samenwerking met andere ondernemers.
Een voorbeeld daarvan is de app KvK
Connect, gericht op zzp’ers, die begin
2017 wordt gepresenteerd. Daarnaast
gebruiken we digitalisering om
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onze dienstverlening toegankelijker te
maken en meer op maat aan te bieden.
Dus op de wijze en op het moment die de
ondernemer zelf kiest. In 2017 krijgt deze
ontwikkeling concreet vorm via onze
online ambitie.
Naast online kanalen blijven ook fysieke
kanalen (face-to-face en call) een belangrijke aanvulling op het aanbod van de
KvK. Ook regionale activiteiten blijven een
wezenlijk onderdeel vormen van onze
dienstverlening. Het fysieke ondernemersplein vormt daar een belangrijk voorbeeld van. In Rotterdam wordt in voorjaar
2017 een geheel vernieuwd ondernemersplein geopend, dat als voorbeeld
gaat dienen voor ondernemerspleinen
elders in het land. Ook gaan we de bekende en goed bezochte doelgroep- en
thema-evenementen in 2017 organiseren,
waarbij digitale programma’s een steeds
grotere rol gaan spelen. En we gaan daar
nieuwe aan toevoegen. 2017 is ook het
jaar waarbij het werken met specifieke
doelgroepen en segmenten verder zijn
vruchten moet gaan afwerpen.

