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spraak met de Centrale Raad en de vijf Regionale  
Raden - stond centraal. We benoemden klantsegmenten 
en inventariseerden daarbinnen de belangrijkste onder-
nemersbehoeften om een goed aanbod te creëren.

Bínnen de segmenten zien we uiteenlopende behoeften 
aan informatieproducten. Een zzp’er in de zorg heeft 
immers andere wensen dan een zzp’er in de bouw. 
Hierop spelen we in door uitbreiding van de digitale én 
de fysieke dienstverlening met evenementen in de regio 
zoals de zeven regionale Startersdagen en de vijf regio-
nale Innovatiedagen. Niet de KvK bepaalt waar en langs 
welk kanaal de dienstverlening plaatsvindt: dat doet de 
ondernemer zelf. De dienstverlening van de KvK past 
zich daar in hoog tempo op aan.
 
De verandering van onze organisatie vraagt om een 
grote inspanning van al onze medewerkers. We zetten 
zwaar in op een versnelde digitalisering en de inzet van 
nieuwe technologie waardoor het noodzakelijk is dat 
onze medewerkers een andere expertise opbouwen. We 
investeren daarom meer dan gemiddeld in opleiding en 
ontwikkeling van onze medewerkers. Bijvoorbeeld met 
speciale leergangen voor e-adviseurs en voor toptalenten.

Naast het ontwikkelen van onze medewerkers vergt 
aanpassing van onze systemen, architectuur, applicaties 
en werkwijze grote aandacht. We hebben te maken met 
een erfenis van oude ICT-systemen van de voormalige 
regionale Kamers van Koophandel en Syntens. Het  
opruimen hiervan is een meerjarenproces dat veel aan-
dacht en inspanning vergt. We verbouwen met de winkel 
open omdat we tegelijkertijd ook onze online dienst-
verlening vernieuwen en verbeteren. Ook de werkwijze 
verandert: van de traditionele ontwikkelmethoden zijn 
we steeds meer aan het overgaan op ‘scrum’ en ‘agile’ 
ontwikkelmethoden .

Zo innoveren we op veel fronten en gaan we van goed 
naar beter en steeds meer naar best. Dat is een  

voortdurend proces waarin een betere dienstverlening  
voor onze klanten uitgangspunt vormt voor elke  
KvK-medewerker. 

Dit steunt uiteraard allemaal op een sterke financiële  
basis. Die is goed, zo blijkt uit dit jaarverslag. Het  
negatieve eigen vermogen van 2014 is weggewerkt. De 
lastige positie van vorig jaar had veel te maken met de 
enorme voorziening die we moesten treffen voor de  
medewerkers die boventallig werden. Veel mensen 
hebben in het afgelopen jaar een toekomst buiten onze 
organisatie gevonden. Het aantal mensen dat begeleid 
wordt door het Mobiliteitscentrum nam flink af, al is er 
met de afslanking in 2015 voor de komende jaren nog 
veel werk te verwachten op dit gebied. 

We zijn trots op de resultaten die we in 2015 hebben  
behaald mede dankzij onze toegewijde medewerkers. 
Zij verdienen een groot compliment voor hun doorzet-
tingsvermogen, flexibiliteit, creativiteit en loyaliteit in 
deze snel veranderende tijd.

De Raad van Bestuur,

Claudia Zuiderwijk, voorzitter Raad van Bestuur
Hankie van Baasbank, lid Raad van Bestuur
Rob Coolen, lid Raad van Bestuur
Henk ten Cate, lid Raad van Bestuur
 

De nieuwe Kamer van Koophandel (KvK) bestaat op 1 januari 2016 
twee jaar. In dit jaarverslag blikken we terug op dit tweede jaar en de 
resultaten die we daarin hebben geboekt. 

Van goed naar beter en best

1   Verslag van de  
Raad van Bestuur

De opdracht voor de nieuwe KvK is om een publieke 
infrastructuur te bieden voor ondernemers in Nederland 
op het gebied van informatie en voorlichting en om 
ondernemers advies te geven over starten of overnemen 
van een onderneming, internationaal ondernemen en 
financiering. Daarnaast bevorderen we innovatie en 
bieden we ondersteuning aan ondernemerschap in de 
regio. Natuurlijk beheren we ook het Handelsregister, de 
basisregistratie die veilig zakendoen door ondernemers 
mogelijk maakt. Onze opdracht is om de uitvoering van 
deze taken te moderniseren en zo goed mogelijk aan 
te laten sluiten bij het gedrag en de behoeften van de 
huidige generatie ondernemers. Waar we voor staan is 
dat we enerzijds extra taken hebben gekregen op het 
gebied van innovatiebevordering en ontwikkeling van 
het Ondernemersplein.nl voor de overheid, naast onze 
informatie- en adviesfunctie en Handelsregisterbeheer-
functie. En we moeten dit succesvol realiseren met een 
aanzienlijk kleiner budget. We blikken hier terug op ons 
tweede jaar van bestaan waar we met circa 30% minder 
uitvoeringskosten toch eenzelfde aantal ondernemers 
hebben bereikt als de oude 14 organisaties met een 
gelijkblijvende waardering.

Door alle technologische ontwikkelingen verandert er 
veel in hoe ondernemers zakendoen en groeien. De 
wijze waarop zij nieuwe contacten leggen en netwerken 
maar ook hun eigen onderneming sturen en ontwikkelen, 
gaat meer en meer gepaard met de inzet van nieuwe 
digitale mogelijkheden en gebruik van big data. Dit 
betekent dat voor een informatiedienstverlener zoals 
de KvK haar werkwijze om de juiste informatie op een 
juiste manier naar de diverse ondernemers te versprei-
den, ook verandert. Vandaar dat de KvK haar informa-
tie- en adviesfunctie fors innoveert. Voor de inhoud en 

samenstelling van informatie en advies maken we meer 
gebruik van big data voor de specifieke behoefteanalyse 
van diverse ondernemersgroepen. We baseren onze 
producten en diensten steeds meer op data-analyse 
van alle contactmomenten die ondernemers met ons 
hebben via onze diverse kanalen. Voor de verspreiding 
van informatie en advies zetten we meer en meer in op 
digitale manieren van werken zoals webinars, blogs, You 
Tube-films, apps en sites als Ondernemersplein.nl en 
KvK.nl. Daarnaast geven we ook individueel advies aan 
ondernemers via onze telefonische adviesdienstverle-
ning (‘call’). En natuurlijk blijven we de ondernemer ook 
in persoon zien op onze fysieke Ondernemerspleinen 
en tijdens onze evenementen en projecten in de regio 
(‘face’). De ondernemer bepaalt zelf welk kanaal hij kiest. 
Uiteraard willen we het ondernemers met de registratie 
in het Handelsregister zo makkelijk mogelijk maken door 
deze wettelijke publieke dienstverlening zo veel mogelijk 
te digitaliseren. De KvK verandert en innoveert zo naar 
een smart serviceorganisatie. 

In deze lijn ontwikkelden wij ons in ons tweede jaar van 
bestaan als nieuwe organisatie. 2014 stond volledig in het 
teken van het samenvoegen van veertien afzonderlijke 
organisaties tot één geheel en een forse afslanking. Die 
afslanking liep door tot en met de eerste helft van 2015. 
In de tweede helft van 2015 zijn we fors gaan investeren 
in het intern opleiden van medewerkers vooral om onze 
nieuwe dienstverlening – en een nieuwe manier van 
aanbieden – te ontwikkelen. Eind 2015 werd ook duidelijk 
dat de fusie en de daarmee gepaard gaande schaal-
vergroting geleid heeft tot aanbestedingsproblematiek, 
waarvoor direct maatregelen zijn getroffen.
Een fijnmaziger afstemming van onze diensten op de 
grote diversiteit van typen ondernemers – in samen-
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informatieve relevante vorm.
Het Handelsregister is een van de 
pijlers onder onze dienstverlening. 
Dit basisregister van ondernemingen 
en rechtspersonen waarborgt de 
rechtszekerheid in het economisch 
verkeer omdat een ondernemer 
of consument hiermee zicht heeft 
op wie zijn handelspartner is. Het 
Handelsregister speelt daarmee een 
belangrijke rol in het bestrijden van 
vele vormen van fraude. 

Verspreiding via meerdere kanalen
We verspreiden de content via meer-
dere wegen, waarbij de nadruk ligt 
op de digitale kanalen omdat veel 
ondernemers daar een voorkeur 
voor hebben. Een digitaal aanbod 
is immers onafhankelijk van tijd en 
plaats te raadplegen. De ondernemer 
bepaalt zelf wanneer hij welke infor-
matie wil ontvangen en gebruiken. 

Gedreven door kostenbewustzijn: 
30% kostenreductie in twee jaar 
gerealiseerd
De KvK is een publieke dienstverle-
ner. We worden voor de helft gefi-
nancierd met belastinggeld en voor 
de andere helft door de afnemers 
van onze dienstverlening. Dit maakt 
ons extra gedreven op kosten-
bewustzijn en onze dienstverlening 
continue efficiënter maken. Ook daar 
gebruiken we de mogelijkheden van 
digitalisering voor. In de afgelopen 
twee jaar zijn wij er in geslaagd 
onze informatie- en adviestaak voor 
ondernemers in Nederland met bijna 

30% minder kosten uit te voeren, 
met behoud van de waardering van 
ondernemers voor onze dienst-
verlening. In dit licht omarmen we 
nieuwe technologische mogelijk-
heden. We zijn immers op weg naar 
goed-beter-best.

Missie
In de verandering die onze organi-
satie doormaakt, koppelen we onze 
activiteiten steeds aan onze missie: 
‘Het leven van ondernemers mak-
kelijker maken door het bieden van 
zinvolle informatie’. Zinvolle informa-
tie betekent: op het juiste moment, 
objectief, altijd toegankelijk, op maat 
en naar behoefte. We richten ons 
sterk op specifieke behoeften van 
verschillende soorten ondernemers. 
Op deze manier bevorderen wij de 
maatschappelijke en economische 
ontwikkeling op het gebied van 
ondernemen in Nederland. 
Met specifieke bedrijfsinformatie, 
kennis en advies ondersteunen wij 
elk jaar, ook in 2015, meer dan de 
helft van alle ondernemers en  
ondernemingen in Nederland op 
een breed scala aan thema’s en 
vraagstukken. Doel is om onderne-
mers makkelijker en succesvoller 
te laten starten, te laten groeien in 
binnen- of buitenland, toegang tot 
financiering te laten vinden en te 
laten innoveren. 

Visie
De diversiteit van typen onder-
nemers kleurde de diversiteit van 
ons aanbod. Zo geven startende 
ondernemers aan dat het voor hen 
belangrijk is om makkelijk toegang 
te krijgen tot alle informatie die 
nodig is om een bedrijf te starten. 
Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om 
te weten te komen hoe ze onderne-
mersrisico’s en onzekerheden kun-
nen verkleinen, hoe – en waar – ze 
ondernemersvaardigheden kunnen 
opdoen en hoe ze netwerken en 
samenwerkingsverbanden kunnen 
ontdekken. Mkb’ers en zzp’ers willen 
vooral meer weten over het vinden 
van klanten, het zoeken van samen-
werking met partners en het aanbo-
ren van nieuwe markten. Het groot 
mkb is op zoek naar inzicht in bedrij-
ven en inzicht in innovatieve ontwik-
kelingen. Met onze dienstverlening 
geven wij ondernemers antwoorden 
op hun belangrijkste vragen. Met die 
ondersteuning dragen we bij aan de 
productiviteit, groei en werkgelegen-
heid van Nederlandse bedrijven.

Strategie: focus op content
Als informatie- en adviesdienstver-
lener is het creëren van de juiste in-
houd (content) op het juiste moment, 
afgestemd op de individuele behoefte 
van een ondernemer, cruciaal. In dit 
digitale tijdperk bepalen we welke 
inhoud essentieel is door steeds 
meer de behoefte van ondernemers 
af te leiden uit onze analyse van 
hun (on-line en telefonische) vragen 
aan ons, hun zoekgedrag op onze 
(online) kanalen gecombineerd met 
een aantal meer diepteonderzoeken. 
De samenstelling van de inhoud 
van onze advies, voorlichting en 
informatieve dienstverlening maken 
we steeds meer door onze Handels-
registerdata en andere bronnen te 
koppelen aan andere publieke data. 
Daardoor krijgen ondernemers infor-
matie en voorlichting over starten, 
stoppen, financiering, internationa-
liseren, groei, partners en innovatie 
die op hun situatie is toegesneden. 
Een goed voorbeeld hiervan is onze 
Buurt Update app. Hiermee proberen 
we hetgeen wettelijk ‘verplicht’ is 
vanuit het Handelsregister terug te 
geven in een voor de ondernemer 

In 2014 is de nieuwe Kamer van Koophandel met een duidelijke  
opdracht van start gegaan om de publieke infrastructuur voor de 
ondersteuning van ondernemers te vernieuwen. Aan deze maat-
schappelijke opdracht is in de afgelopen twee jaar invulling  
gegeven door zowel inhoud als vorm van onze dienstverlening  
aan ondernemers – informatie en advies – te veranderen. 

2  KvK: relevante dienstverlener 
voor ondernemers 

Marella Lute
@MarellaLute - 25 mrt. 2015
Handig! App Buurt update houdt gemeentelijke 

beslissingen bij - Binnenlands Bestuur  

http://buff.ly/1N4Z2Kg

Kees Verhoeven
@KeesVee - 4 dec. 2015
Ben misschien niet hun grootste fan maar erg 
goed werkbezoek bij @KvK_NL. Versobering, 
digitalisering en modernisering zijn serieus 
ingezet.

Robert van Ewijk
@robertvanewijk - 15 apr. 2015
Check altijd het handelsregister van de @KvK_

NL als je een koopovereenkomst sluit. Vooral 

bij dit soort deals... http://www.amsadvocaten.

nl/blog/ondernemingsrecht/koopovereen-

komst-sluiten-check-het-handelsregister/ …



1514 Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2

‘Het leven van ondernemers 
makkelijker maken met zinvolle 
informatie’

Zinvolle informatie betekent:
• op het juiste moment
• objectief
• altijd toegankelijk
• op maat
• naar behoefte

•  Snelle technologische en 
digitale vernieuwing, toegang 
hiertoe en kennis hiervan is 
essentieel voor ondernemers 
(digitalisering van klant- en 
bedrijfsprocessen).

•  Juist gebruik van (big) data 
en toepassingen hiervan  
zijn essentieel voor succes  
van ondernemers.

•  Behoefte aan toegang tot  
technologische kennispartners 
of juiste (keten)partners in  
binnen- of buitenland. 

•  Omnichannel: ondernemers zijn 
gewend om via meerdere kana-
len aan informatie te komen en 
ook zelf zo te communiceren 
met de buitenwereld.

•  Behoefte aan toegang tot en 
verkrijgen van financiering voor 
groei en innovatie gezien de ver-
andering in de financiële markt.

•  Buitenland is een groeimarkt, 
maar niet altijd makkelijk om 
succesvol te betreden.

•  Vanuit de Handelsregisterdata, 
onze eigen bronnen (telefoni-
sche adviesfunctie en onder-
zoeken), koppeling met andere 
publieke data en onze netwer-
ken, voorlichting, informatie en 
advies geven aan ondernemers 
over starten, stoppen, financie-
ring, internationaliseren, groei, 
partners en innovatie.

•  Op maat en naar behoefte: 
onze informatie- en advies-
dienstverlening verschilt per 
type ondernemer (zzp’ers,  
klein mkb, groot mkb enz.).

•  Bieden van gemakkelijke 
toegang tot voor ondernemers 
relevante overheidsinformatie.

•  Beheren van het Nederlands 
Handelsregister als betrouw-
bare grondlegger voor veilig 
zakendoen.

Missie: dit is waar 
wij voor staan

Visie: dit is wat 
wij zien

Strategie: dit is 
wat wij doen

1 Beheren van het Handelsregister
2 Inrichten en beheren van Ondernemerspleinen (digitaal en fysiek) 
3 Geven van inlichtingen 
4 Geven van voorlichting
5 Innovatiestimulering 
6 Regiostimulering

Christiaan Peelen
@PeelChris - 13 apr. 2015

Toffe hulp van @KvK_NL bij het doen van 

marktonderzoek! Één van de weinige die jou 

eerst naar gratis oplossingen doorverwijst! 

Thanks

'Juist gebruik van (big) 
data bepaalt het succes 

van ondernemers'

Met onze missie, visie en strategie 
geven we uitvoering aan de zes 
wettelijke taken van de Kamer van 
Koophandel:
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 Starters 
en aspirant- 
ondernemers

Hoe kom ik aan klanten? Ga ik  
slagen als ondernemer? Weet ik 
alles wat ik weten moet, ook over 
de financiële kant van mijn bedrijf?  
Het zijn vragen die starters en  
aspirant-ondernemers sterk  
bezighouden.

De Kamer van Koophandel heeft een 
aantal activiteiten ontwikkeld die aan 
deze vragen tegemoetkomen. We 
lichten er vier soorten evenementen 
van 2015 uit: 
•  de regionale Startersdagen  

vonden in 7 regio’s plaats. In  
totaal waren er 14.500 bezoekers; 

•  het Online Startersevent op 28 
mei. Hier namen 21.000 startende 
en aspirant-ondernemers  
aan deel;

•  de seminars ‘Een Eigen  
Bedrijf Starten’ werden 6.500  
keer bezocht;

•  het webinar ‘Eigen bedrijf starten 
vanuit de WW’ is 10.000 maal 
online bekeken.

De KvK onderscheidt daarom  
een aantal klantsegmenten waarin  
producten en diensten nauwkeurig 
op de behoeften van deze verschil-
lende typen ondernemers worden  
afgestemd. De KvK bedient  
aspirant-ondernemers,  
zzp’ers, klein mkb, groot mkb  
en corporate accounts  
en daarnaast (semi)overheden.

De ene ondernemer is de andere niet. Ondernemers verschillen in 
hun behoefte aan ondersteuning. Ondernemers verwachten maat-
werk en diensten die op hun situatie of vraag zijn toegesneden. 

3  Wat hebben we voor 
ondernemers gedaan?

De KvK informeert al jarenlang over starten tijdens de regionale 
Startersdagen. Ze trekken altijd bijzonder veel belangstelling van 
startende ondernemers. In 2015 maakten we voor het eerst een 
mix: de Startersdagen van november op zeven locaties werden op 
28 mei voorafgegaan door een Online Startersevent. Juist deze 
combinatie – online/fysiek – leidde tot een enorme sprong in het 
aantal startende ondernemers dat we hebben kunnen helpen. De 
fysieke Startersdagen werden bezocht door 14.500 starters, het online 
event bereikte 21.000 aspirant-ondernemers. Het online event was 
een gezamenlijke inspanning van diverse afdelingen binnen de 
KvK. In Woerden richtten we een heuse ‘war room’ in van waaruit 
het webcare– en het chatteam 450 vragen afhandelde. Tijdens de 
dag konden startende ondernemers informatie en inspiratie op-
doen door het volgen van een webinar (een keer live, twee keer on 
demand met in totaal 1.800 kijkers), Google Hangouts (vijf video- en 
tekstchatsessies, gevolgd door 650 bezoekers), online presentaties 
en video’s over het 10-stappenplan. Op social media werd het event 
positief ontvangen en was het op sommige momenten trending 
topic met #starten

Starten als trending topic

Segment 2014 2015 % verschil

Parttime zzp'er 191.911 202.590 6%

Zzp 746.740 796.363 7%

Klein mkb 363.810 364.602 0%

Groot mkb 7.243 7.200 -1%

Grootbedrijf 1.099 1.095 0%

Aantal in het Handelsregister ingeschreven ondernemingen per segment

27%

Parttime zzp’er

Zzp

Klein mkb

Groot mkb

Grootbedrijf

Harm
@Harm040 - 7 nov. 2015
Prima info ingewonnen en workshops gevolgd bij de @KvK_NL startersdag in 040. Nu naar huis, er moet ook nog gewerkt worden straks :-)

Anki de Ruiter
@AnkideRuiter - 19 mrt. 2015
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 
http://www.ankidee.nl. Enthousiaste ontvangst 

en veel info, dank @KvK_NL!
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vanuit hun (schaarse) expertise 
redelijk gemakkelijk aan het werk. 
Deze groep acteert vaak in eenma-
lige samenwerkingsverbanden per 
opdracht. Tot slot is er een groep zelf-
standigen uit noodzaak. Deze groep 
werkt vaak parttime en zou graag 
overstappen naar een vaste baan als 
die mogelijkheid zich zou voordoen. 

Met twee nieuwe webinars hebben 
we ingespeeld op twee belangrijke 
behoeften van zzp’ers: 
•  Hoe kom ik als zzp’er aan klanten? 

(oktober), 1.043 kijkers live;
•  Succesvol samenwerken als zzp’er 

(november), 448 kijkers live.
On demand trekken beide webinars 
nog eens duizenden kijkers doorlo-
pend tot in 2016. 

Daarnaast hebben we in 2015 twee 
regionale evenementen uitgevoerd: 
•  de kick-off van een project voor 

zzp’ers in samenwerking met (en 
gefinancierd door) de gemeente 
Den Haag (250 bezoekers) 
op 26 oktober;

•  ‘Succesvol zzp’en’ in Den Bosch 
op 15 december (480 bezoekers). 

Deze twee events vormen de basis 
voor een format dat in 2016 verder 
wordt ontwikkeld.

Zzp’ers oriënteren zich breed: velen 
bezoeken de Startersdag (25%) en 
de Dag van de Innovatie (60%). Van 
de deelnemers aan de LiveWIRE- 
finale op 3 december Amsterdam 
was het overgrote deel zzp’er.

Zzp’ers
Zzp’ers vormen een zeer grote 
klantengroep van de Kamer van 
Koophandel. Bij al onze doelgroe-
pen onderzoeken we jaarlijks 
wat de belangrijkste knelpunten, 
behoeften of vraagstukken zijn van 
deze groep ondernemers. Deze 
resultaten gebruiken we om onze 
diensten en producten zoveel 
mogelijk op deze behoeften af te 
stemmen. Duidelijk is dat ‘dé’ zzp’er’ 
niet bestaat. De groep zzp’ers 
kunnen we globaal indelen in drie 
typen. De eerste groep – ruim een 
derde - zijn aankomende onderne-
mers die aangeven de komende  
jaren te willen groeien en mensen 
in dienst te nemen. De tweede 
groep noemen we de hartstoch-
telijke eenpitters: zij willen geen 
mensen in dienst nemen en komen 

Zzp’ers concentreren zich vooral op innovatie, continuïteit en/of 
groei met personeel. Voeg die drie soorten ambities bij de wens om 
al dan niet samen te werken met collega-ondernemers en je krijgt 
drie typen zzp’ers: de aankomende ondernemer, de hartstochtelijke 
eenpitter en de zelfstandige uit noodzaak. Dat blijkt uit het onder-
zoek ‘Zzp’ers: wie ze zijn en wat ze willen’ dat de KvK in december 
2015 publiceerde. Veruit de grootste groep zzp’ers start vanuit een 
positieve motivatie. Zo wil 83% eigen baas zijn. 54% denkt werk en 
privé beter te kunnen combineren. Zzp’ers zijn sterk ondernemend 
en proactief: 82% probeert situaties te verbeteren die hen niet 
aanstaan. Ze zijn ook nog eens innovatief: 74% komt met nieuwe 
ideeën en 65% doet dingen op een unieke manier. Aan lef ook al 
geen gebrek: 61% neemt, ondanks de kans op falen, gecalculeerde 
risico’s. Vier op de vijf zzp’ers realiseerde in de afgelopen drie jaar 
een stijgende of gelijkblijvende omzet. Een vijfde deel zag krimp.

De zzp’er is ondernemend, proactief 
en heeft een flinke dosis lef

De KvK en Ondernemersplein.nl hebben in 2015 met veel succes vijf 
webinars uitgebracht. Ondernemers geven aan dat deze vorm om 
aan informatie en voorlichting te komen hen aanspreekt. Vooral het 
gemak, geen reistijd, lage kosten, op eigen tijdstip te downloaden, 
zijn redenen waarom een enorm aantal ondernemers deze manier 
van informatieverstrekking waardeert. De webinars zijn na afloop 
ook ‘on demand’ beschikbaar. Ze trekken veel bekijks: meer dan 
70.000 mensen klikken na de live-uitzending een webinar van de 
KvK aan op pc, laptop of tablet. Drukst bezocht was het webinar 
‘Hoe kom ik als zzp’er aan klanten?’ met 1.043 live kijkers. Daarna 
kwamen ‘Succesvol samenwerken als zzp’er’ (448) en ‘Business 
Angels’ (359). De waardering varieerde van een 7,2 tot 7,9 voor het 
Business Angels-webinar. 

Webinars: kennis opdoen vanuit  
je luie stoel 

88 % van de starters heeft in 2015 contact gehad met 
de KvK

Starters waardeerden de KvK met een 7,7

Starters stelden het meest vragen over 1 Starten - Starten algemeen 25,8%

2 Internationalisering - Landen 7,0%

3 Financiering - Belasting 6,1%

4 Juridische zaken - Handelsregister 5,6%

5 FInanciering - Financiering algemeen 5,2%

Start in cijfers, 2015

'Zzp'ers vormen  
een zeer grote  
klantengroep'

Headfirst
@Headfirst - 21 dec. 2015

Onderzoek KvK, redenen starten als zzp’er: 

83% wil eigen baas zijn, 54% werk/privé  

beter combineren & 53% wil bijdragen aan  

de maatschappij
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Voor een betere voorziening in de 
informatiebehoefte van het klein 
mkb over financiering, heeft de KvK  
- samen met het Ministerie van  
Economische Zaken - de Nederlandse 
Vereniging van Banken, MKB-NL en 
RvO de Nationale Financieringswijzer 
ontwikkeld. Dit is een online tool om 
een eerste oriëntatie te doen over 
welke financieringsvormen moge-
lijk zijn. Daarnaast heeft de KvK in 
november 2015 een financieringson-

derzoek gepubliceerd, samen met 
de Hogeschool Utrecht. Dit rapport 
geeft antwoord op de vraag  
welke financieringsvormen mkb’ers 
kennen en of ze er ook gebruik van 
maken. Verder geeft het inzicht in de 
behoeften van mkb’ers als het gaat 
om financiering. Hiermee verbeteren 
we onze informatievoorziening over 
financieringsmogelijkheden. 
Ook is er een webinar gehouden 
over Financiering van innovatie en 

hebben onze telefonische advies-
diensten in 2015 ruim 9.000 vragen 
over financiering beantwoord.

Daarnaast steekt de KvK veel energie 
in de voorlichting aan ondernemers 
over de innovatiekansen van Smart 
Industry. We werken samen met het 
Ministerie van Economische Zaken, 
FME, TNO en Metaalunie om kennis 
en informatie op dit gebied zo breed 
en eenduidig mogelijk beschikbaar 
te maken voor het midden- en klein-
bedrijf.

Klein mkb
Het klein mkb (bedrijven tot 50 
medewerkers) kenmerkt zich vooral 
door de informatiebehoefte over 
succesvolle groei in het buitenland, 
hoe je het best aan financiering kunt 
komen of hoe je toegang krijgt tot 
nieuwe technologische mogelijkhe-
den om te innoveren. Op deze the-
ma’s heeft de KvK haar inhoudelijke 
informatie en adviesdienstverlening 

dan ook toegespitst in 2015. Over 
succesvolle groei in het buitenland 
hebben we:
•  twee regionale evenementen 

uitgevoerd in Rotterdam en 
Mönchengladbach om de vraag 
van ondernemers naar kennis en 
(internationale) contacten  
te beantwoorden;

•  31 Road2 ‘verschillende  
landenbijeenkomsten’  
in de regio georganiseerd. 

Voor het klein mkb is succesvolle uitbreiding van hun onderne-
ming via buitenlandse handel een van de belangrijkste behoeften. 
Daarom besteedt de KvK bij deze doelgroep veel aandacht aan dit 
onderwerp. In 2015 hebben we voor het klein mkb diverse bijeen-
komsten gehouden over exporteren, importeren, transport, leverin-
gen, betalingen en andere facetten van internationaal zakendoen. 
Tijdens de bijeenkomsten delen ondernemers, die al in een bepaald 
land actief zijn, hun ervaringen. Ze vertellen boeiende verhalen over 
valkuilen, regelgeving en bijzondere cultuurverschillen. Zo waren 
350 ondernemers op 16 juni te gast in de Rotterdamse Kuip voor 
Road2TheWorld. De aanwezige ondernemers geven dit event een 
8.1 terwijl #r2tw op die dag enkele malen trending topic was op 
Twitter. 
Een mooie bijeenkomst was ook de zesde editie van de Duits- 
Nederlandse Handelsdag in Mönchengladbach, op 18 november. 
Duitsland is onze belangrijkste handelspartner: en wij zijn dat – na 
Frankrijk – ook voor hen. Maar elke relatie vraagt om onderhoud. 
Met een informatiemarkt en workshops lieten 800 bezoekers zich 
uitgebreid informeren over zakendoen met de oosterburen en 
omgekeerd. Nog eens 200 ondernemers uit Nederland en Duitsland 
namen deel aan een matchmakingprogramma.

Road2TheWorld /Duits-Nederlandse 
Handelsdag

48% van de zzp’ers heeft in 2015 contact gehad met 
de KvK

Zzp’ers waardeerden de KvK met een 7,0

Twee nieuwe webinars speciaal voor zzp’ers

Twee regionale evenementen voor zzp’ers

Van het aantal nieuwe inschrijvingen was in 2015 
ruim 60% zzp’er

Zzp’ers stelden het meest vragen over 1 Internationalisering - Landen 13,4%

2 Starten - Starten algemeen 9,4%

3 FInanciering - Financiering algemeen 6,6%

4 Juridische zaken - Handelsregister 5,8%

5 Financiering - Handelsagent 5,0%

Zzp in cijfers, 2015

Innocision
@Innocision - 1 okt. 2015

Innovatie dag kvk. Al veel interessante mensen 

gesproken en mooie nieuwe concepten gezien. 

#innodag #innotop @KvK_NL
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Het TOP-programma Drenthe is een 
goed voorbeeld van de manier waar-
op de KvK zich profileert in de regio. 
Het ondersteuningsprogramma  
(bijeenkomsten, webinars, workshops 
en een mogelijkheid om gebruik 
te maken van innovatievouchers) 
bereikte 4.866 ondernemers. Het 
programma vond plaats in samen-
werking met – en mede gefinancierd 
door – de provincie Drenthe. 

De ondersteuning aan ondernemers 
op het gebied van innovatie (één 
van de wettelijke taken van de KvK), 
is in 2015 uitgevoerd met meerdere 
activiteiten, waaronder:
•  5 regionale innovatie-evenemen-

ten in 5 regio’s, bezocht door in 
totaal 3.000 ondernemers;

•  het webinar Smart Industry  
op 10 juni;

•  white papers online over  
Smart Industry; 

•  het klein mkb heeft de KvK ruim 

700 keer telefonisch benaderd 
met vragen over innovatie;

•  deelname aan de Open Dutch 
Hackathon waar de KvK onderne-
mers met gebruikmaking van haar 
data laat innoveren, waarbij het 
product in eigendom is van  
de ondernemer;

•  de bekendmaking van de MKB 
Innovatie Top 100;

•  het programma LiveWIRE samen 
met Shell: masterclasses en de 
uitreiking van de LiveWIRE Award.

Op het kruispunt van technologie en digitalisering vinden we Smart Industry. Wat dat is? In de eerste plaats 
techniek en de verbinding met het web, bijvoorbeeld in The Internet of Things. Op afstand de verwarming 
aanzetten met een app? We doen het al. Maar er blijft genoeg te dromen over: van blindengeleidenstok met 
GPS tot de medicijndoos die je waarschuwt als je je pillen moet innemen. De KvK onderzocht hoe ver  
ondernemers zijn met het concept. Slechts 1 op de 5 ondernemers heeft er wel eens van gehoord. Ongeveer 
13% van de bedrijven realiseert nieuwe omzet met Smart Industry, voornamelijk in de (luchtvaart)industrie,  
advisering en ICT. Er is dus nog een wereld te winnen voor heel veel ondernemers. Reden waarom de KvK 
aan de weg timmerde met een webinar - de Go Smart Industry Talk - waarin ondernemers inspirerende  
praktijkvoorbeelden lieten zien. Daarnaast publiceerden we ‘Foutloos produceren in het mkb’ en het  
‘Go Smart Industry Kansenkompas & Stappenplan’. Op onze site laten we de vijfdelige serie mini-docserie 
The Internet of Things zien. Allemaal terug te vinden op www.kvk.nl/smartindustry.

Smart Industry: een wereld te winnen

Ondernemers gaan nog altijd voor bekendere vormen van financiering. Maar ze staan ook vaak voor het 
verkeerde loket. Ze gaan naar de bank en kunnen daar in een aantal gevallen lastig financiering krijgen, 
terwijl ze de weg naar alternatieven – factoring, leasing, crowdfunding, business angels of een krediet via 
Qredits – nog onvoldoende kennen. Dat toonden de KvK en de Hogeschool Utrecht aan in het onderzoek 
‘Mkb financiering: behoefteonderzoek en analyse’ (november 2015). 21% van de zzp’ers had in het jaar voor-
afgaand aan het onderzoek behoefte aan financiering. Bij mkb’ers was dat 39%. Toch bleek de top 5 van 
meest gebruikte financieringsvormen nog steeds te bestaan uit die vormen die het bekendst zijn: de  
hypotheek, de reguliere banklening, verhoging van de rekening-courant, de lening van familie en vrienden 
en vooruitbetaling door klanten. Opvallend is dat de starterslening, crowdfunding, operationele leasing  
en het overbruggingskrediet bij vier van de vijf zzp’ers en mkb’ers (deels) wel bekend zijn, maar slechts  
minimaal worden gebruikt. Overheidsregelingen zijn grote onbekenden. De KvK gaat meer doen om  
ondernemers te helpen met hun financieringsbehoefte. Begin 2014 is de KvK Financieringsdesk al opgericht.  
Via 0800-1014 beantwoorden onze adviseurs tal van vragen terwijl de financieringspagina’s van www.kvk.nl 
en www.ondernemersplein.nl druk bezocht worden. 

Alternatieve financieringsvormen vaak nog onbekend bij 
ondernemers

'Ondernemers kennen  
nog onvoldoende  
alternatieve  
financieringsvormen'
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Groot mkb
Het groot mkb neemt vooral veel 
data uit het Handelsregister bij ons 
af. Voor hen is een snelle, efficiënte 
afgifte van groot belang. Het ge-
makkelijker maken van afname van 
onze dataproducten was voor ons 
dan ook het meest belangrijke doel 
om het groot mkb in 2015 te onder-
steunen. Dit doen we door steeds 
onze Handelsregisterdata beter en 
makkelijker digitaal aan te bieden.

Zo zagen we in 2015:
•  dat exportdocumenten steeds 

vaker in digitale vorm afgegeven 
worden aan ondernemers; van de 
Certificaten van Oorsprong,  
EUR 1/EUR MED- certificaten, 
legalisaties en ATA-carnets werd 
80% van de 776.238 afgegeven 
documenten digitaal verstrekt: een 
toename van 7% ten opzichte van 
2014 (in 2014 was de stijging 30%);

•  dat notariskantoren meer gebruik-
maken van het systeem Online 
Registratie Notarissen (ORN) 
waarmee zij hun opgaven digitaal 
kunnen indienen (een toename 
van 68,8% naar 74,2%) en waar-
mee de KvK op haar beurt regis-
traties veel sneller kan invoeren; 

•  een eerste lancering van API’s: 
software waarmee ondernemers 
snel, gericht, laagdrempelig en 
real time kunnen zoeken naar 
gegevens in het Handelsregister.

De Dag van de Innovatie, op 1 oktober, trok ruim 3.000 bezoekers in vijf aansprekende regionale, innovatieve 
centra. Verschillende onderdelen van het evenement waren via een livestream te volgen. Tijdens de Dag 
van de Innovatie werd voor de 10e keer de MKB Innovatie Top 100 bekendgemaakt. Lijstaanvoerder werd het 
Zeeuwse Luxexcel dat optische lenzen produceert in een 3D-printer. Het unieke procedé bespaart de klant 
tijd en geld. 

Op 3 december vond de finaleronde plaats van de LiveWIRE Award in Amsterdam. Deze prijs is onderdeel 
van het LiveWIRE-programma dat de KvK uitvoert in samenwerking met Shell. Het biedt begeleiding en een 
professioneel netwerk voor innovatieve ondernemers. Maja Rudinac van Robot Care Systems sleepte de 
prijs in de wacht. Ze ontwikkelde een robot om ouderen langer zelfstandig te laten functioneren. 

Ook de regio zet innovatief ondernemerschap op de kaart. Zo ging de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo, 
gefaciliteerd door de KvK, naar Provispo in Terneuzen. Het bedrijf bedacht een manier om betere video- 
analyses te maken voor topcoaches en trainers: Panofield. De beelden zijn zelfs al tijdens de lopende 
wedstrijd te bekijken.

And the winners are…

56% van klein mkb heeft in 2015 contact gehad met 
de KvK

Klein mkb waardeerde de KvK met een 7,1

Klein mkb stelde het meest vragen over 1 Internationalisering - Landen 20,8%

2 Internationalisering - Export 8,3%

3 Financiering - Financiering algemeen 5,3%

4 Innovatie - Innovatie algemeen 4,4%

5 Markt - Goederen 4,1%

Klein mkb in cijfers, 2015

92% van het groot mkb heeft in 
2015 contact gehad met de KvK

Groot mkb waardeerde de KvK met 
een 7,3

Groot mkb stelde het meest vragen 
over

1 Internationalisering 
- Landen 18,7%

2 Internationalisering 
- Export 9,4%

3 Innovatie  
- Innovatie algemeen 7,7%

4 Financiering 
- Financiering algemeen 5,8%

5 Internationalisering 
- Handelsagent 4,5%

Groot mkb in cijfers, 2015

 Corporate  
accounts
In 2015 hebben we onze corporate 
clients actief betrokken bij onze 
innovaties en verbeteringen in  
de dienstverlening. Voorbeelden  
daarvan zijn: 

•  HR Dataservice. We hebben de 
koppeling tussen het Handels-
register en de databases van 
corporate clients sterk verbeterd. 
Inmiddels zijn 48 grote marktpar-
tijen aangesloten op HR Dataser-
vice. Zij kunnen real time dossiers 
en gegevens inzien, hun eigen 
dienstverlening optimaliseren en 
bedrijfsrisico’s beter inschatten. In 
2016 vindt verdere uitrol van het 
platform plaats. De geïntroduceer-

de KvK-API’s zijn, ter aanvulling  
op het gebruik van HR Data-
service, ook voor de corporate 
clients interessant.

•  Dutch Open Hackathon 2015. De 
top van het Nederlandse bedrijfs-
leven én de Kamer van Koophan-
del hebben in oktober 2015 jonge 
digitale ondernemers uitgedaagd 
om aan de hand van een aantal 
business vraagstukken, via het 
openstellen van onze data en de 
data van grote ondernemingen 
nieuwe producten uit te vinden 
die een antwoord geven op een 
bepaald probleem. Dit op basis 
van nieuwe combinaties van  
gegevensbestanden.

18,7  /O
O
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 (Semi)overheden

De Kamer van Koophandel heeft 
nauwe banden met (semi)overheden 
en werkt er intensief mee samen. 
Ook via hen kijken we of we onze 
missie ‘het leven van ondernemers 
gemakkelijker maken met zinvolle 
informatie’ beter kunnen realiseren. 
We faciliteren overheden om hun 
dienstverlening zo goed mogelijk  
op ondernemers af te stemmen. In 
2015 hebben we onder meer het  
volgende gedaan:

•  Samenwerking Startup Delta 
voor startupdelta.org: samen met 
het Ondernemersplein en het  
Ministerie van Economische 
Zaken hebben we alle relevante 
informatie voor buitenlandse  
startups die in Nederland actief 
willen worden, toegankelijk 
gemaakt in de Engelse taal 
(www.startupdelta.org).

•  KvK data op maat: met dit infor-
matieproduct hebben we een 
aantal gemeenten, provincies 

en regio’s inzicht geboden in de 
economische dynamiek in hun 
gebied, zodat zij daar gerichter 
beleid op kunnen ontwikkelen 
om regionaal ondernemers  
te ondersteunen.

•  nlgroeit: in opdracht van het  
Ministerie van Economische 
Zaken hebben we een platform 
ingericht waarop we het aanbod 
voor groeiondernemers in  
Nederland – zowel privaat als 
publiek – inzichtelijk maken.  
Doel is om ondernemers die 
groei ambities hebben daarbij  
gericht te informeren, adviseren 
en ondersteunen.

Apps bepalen soms het succes en falen van ondernemingen en 
instellingen. Daarom was de KvK begin november een van de  
initiatiefnemers van de Dutch Open Hackathon 2015. Ruim 250  
ontwikkelaars (verdeeld over 54 teams) bedachten er in één weekend 
een slimme app. Dat deden ze op basis van aangeleverde data van 
bedrijven als Ahold, Schiphol, KLM, KPN, Rabobank, USG People, 
Philips en de Kamer van Koophandel. Het evenement stond onder 
projectleiding van de KvK en was een groot succes. In de categorie 
entrepreneurship won de StartApp waarmee je kunt checken of de 
plaats die je voor je bedrijf in gedachten hebt, wel zo kansrijk is qua 
klanten, concurrentie of branchecijfers. Of neem InFast… Iemand pitcht 
een idee voor crowdfunding waarna je met de app de betrouwbaar-
heid van de initiatiefnemer kunt checken aan de hand van data van 
de KvK en de Rabobank. Algeheel winnaar van de Hackathon werd 
‘Hello Goodbye’. Afhalers op Schiphol kunnen precies zien wanneer 
je door de deuren van de ontvangsthal stapt.
De Hackathon was een goed voorbeeld van de missie en de drive 
van de KvK op het gebied van innovatie. Bovendien werden ‘jonge 
honden’ – de ontwikkelaars – op een speelse manier verbonden 
aan de iconen van het Nederlandse bedrijfsleven. 
Zie www.dutchopenhackathon.com.

Dutch Open Hackathon 2015
2015 markeerde een mijlpaal voor HR Dataservice met de aansluiting van de 100e gemeente. Ondernemers 
hebben er veel baat bij als een gemeente gebruikmaakt van het systeem: ze hoeven niet langer een uittreksel 
uit het Handelsregister aan te schaffen als ze een vergunning willen aanvragen bij de gemeente. Die kan de 
gegevens immers zelf inzien bij de KvK. De potentiële afname van de administratieve lasten voor ondernemers 
bedraagt naar schatting 2,5 miljoen euro op jaarbasis. En gemeenten zelf beschikken voortaan altijd over de 
meest actuele gegevens.

100e gemeente op HR Dataservice

'Apps bepalen soms  
het succes en falen  
van ondernemingen' 100
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900.000 vragen in 2015,  
waarvan 65.000 complexe vragen 
‘Ik kan een grote order van een 
klant in China krijgen, maar wil zeker 
weten of dit bedrijf bestaat. Kunnen 
jullie dit even voor mij checken?”, is 
een van de vragen die we in 2015 
hebben binnengekregen. Een andere: 
“Ik wil samen met een vriendin een 
peuterspeelzaal starten. Zijn hier 

 Bereik en 
waardering
De KvK heeft de ambitie om een 
moderne en relevante dienstver-
lener voor alle ondernemers in 
Nederland te zijn. We meten daar-
om ieder kwartaal het bereik en de 
waardering van onze dienstverlening 
met een extern klanttevredenheids-
onderzoek. Zo houden we de vinger 
aan de pols wat betreft de verwach-
tingen en wensen van ondernemers. 
In 2015 maakte gemiddeld 52% 
van alle ondernemers gebruik van 
de, deels verplichte, diensten van 
de KvK. Er is sprake van een grote 
diversiteit in verschillende typen  
ondernemers die diensten bij ons 
afnemen. Aspirant-ondernemers, star-
ters, zzp’ers en ondernemers uit het 
klein mkb maken het meest gebruik 
van onze brede voorlichting, informa-
tie en innovatieadviesdiensten. En het 
groot mkb, de corporate accounts en 
informatiebrokers maken het meest 
gebruik van onze data services (zie 
ook hoofdstuk 3).

De overall klantwaardering van alle 
ondernemers over onze dienstver-
lening in 2015 bedroeg 7,1 (rapport-
cijfer). Dit is gelijk aan de waardering 
over het jaar 2014. Hiermee bleef de 
waardering voor de dienstverlening 
van de KvK op niveau terwijl de  
organisatie ook in 2015 nog een 
forse afslanking in formatie heeft 
ondergaan. Wij zijn tevreden met  
dit resultaat. 

De absolute bereikcijfers tonen  
de volgende ontwikkeling.

4  Resultaten van 
onze activiteiten

Kanaal Waardering
2014

Waardering
2015

Overige kanalen 
(balie, bijeenkomsten) 

7,7 7,5

Ondernemersplein.nl 6,8* 6,8*

KvK.nl 7,1 7,1

Diensten Klantcontactcentrum (KCC) 7,3 7,2

Online TevredenheidsOnderzoek, Waardering per kanaal, 2014-2015 

De KvK app Buurt Update kreeg op 10 september de RBB Award, 
een prijs voor de beste digitale dienstverlening van de overheid. 
Bedrijven en burgers krijgen met de app snel actuele informatie 
over ontwikkelingen in hun buurt. Elke ondernemer of burger kan 
zien of er binnen een straal van maximaal drie kilometer veranderin-
gen in het Handelsregister zijn, of er nieuwe bestemmingsplannen 
zijn vastgesteld, vergunningen zijn verleend of andere gemeente-
lijke besluiten zijn genomen. De gratis app, die alle Nederlandse 
gemeenten omvat, werd in het voorjaar gelanceerd en is al ruim 
200.000 keer gebruikt. Het slimme gebruik van informatie van  
verschillende overheden was voor de jury de reden om de RRB 
Award toe te kennen. In het najaar ging ook de nieuwste versie 
van onze app Handelsregister live. Die heeft een nieuwe styling 
die goed aansluit op de vormgeving op kvk.nl en een verbeterde 
navigatiestructuur. 

KvK goes mobile
starterssubsidies voor?” Of: “Ik heb 
een nieuw product uitgevonden. 
Hoe kan ik mijn idee beschermen als 
ik met partners ga praten?”
Ondernemers zoeken de antwoorden 
op hun vragen steeds meer online. 
In aanvulling daarop kreeg de KvK in 
2015 in totaal bijna 900.000 telefo-
nische vragen over ondernemers-
zaken en onze dienstverlening. In 
ruim zeven procent van de gevallen 
(65.000) ging het om meervoudig 
complexe vragen. In 2014 waren dat 
er ‘slechts’ 25.000. Een flinke stijging 
in één jaar tijd. Ondernemers wisten 
de KvK als adres voor onafhankelijke 
eerstelijns informatie en advies dus 
beter te vinden. De vragen gingen 
onder meer over internationaal 
zakendoen, starten, financiering en 
innovatie. Beantwoording verliep per 
telefoon of e-mail. Bij 44% van deze 
vragen hebben we de ondernemer 
voor verdere dienstverlening door-
verwezen naar organisaties als de 
Belastingdienst, de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, branche-
organisaties, Ondernemersklankbord, 
Qredits, een kennisinstelling als  
TNO of aan andere partners. 

Sinds 2014 worden alle complexe 
vragen en antwoorden vastgelegd  
in een klantsysteem. Zo ontstaat een 
uniek inzicht in de kennis- en infor-
matiebehoefte van ondernemend 
Nederland. Om deze vragen goed 
te kunnen analyseren, is speciaal 
hiervoor een innovatieve tekstana-
lyse-tool ontwikkeld. Deze kan over-

Kanaal 2014 2015

Click (digitaal, via websites, portals, 
digitale bijeenkomsten, webinars) 

24.258.747 27.362.468

Call (telefonische dienstverlening) * 1.028.383 867.541

Face (baliebezoeken) 338.582 339.255

Face (regionale bijeenkomsten)  59.923 59.801

Absolute bereikcijfers, 2014-2015

Segment Bereik Waardering

2014 2015 2014 2015

Zzp 47% 48% 7,1 7,0

Mkb klein (2-49 wp) 59% 56% 7,0 7,1

Mkb groot (50+ wp) 95% 92% 7,1 7,3

Startende ondernemers (0-1 jaar) 77% 88% 7,6 7,7

Ondernemers (2+ jaar) 51% 50% 7,0 7,0

Waardering per klantsegment, 2014-2015

Jerry Helmers
@Jerry Helmers - 16 mrt 2015
Het waren helaas lange wachttijden vandaag 
bij #KVK #Amsterdam. Maar service was  
prima. En deskundigheid ook. Dank @KvK_NL 
@KvK_Noordwest
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zichten geven per specifiek  
segment, sector, regio, thema of 
combinatie. Onderstaand schema 
laat zien over welke onderwerpen  
ondernemers in 2015 vragen 
stelden. Opvallend is dat, na inter-
nationalisering en starten, vooral 
juridische vragen aan ons gesteld 
werden over bijvoorbeeld leverings-
voorwaarden bij zakendoen met een 
buitenlandse partner of de bescher-
ming van een handelsnaam bij de 
start van een bedrijf.

TV-uitingen zorgen voor  
toenemende vindbaarheid van  
de KvK voor ondernemers
Uit het klanttevredenheidsonder-

zoek blijkt dat niet alle informatie 
en adviesdienstverlening, naast het 
Handelsregister, goed bekend is bij 
ondernemers. Daarom heeft de KvK 
in 2015 een aantal functioneel- 
informatieve TV-uitingen (spotjes) 
uitgezonden om de vindbaarheid 
van informatie bij de KvK voor  
ondernemers te vergroten.
In de spots koppelden we diverse 
‘kamers’ (zolderkamer, paskamer, 
directiekamer enz.) aan een fase 
van het ondernemen, omdat iedere 
ondernemer behoefte heeft aan  
andere diensten van de KvK. Zo leg-
den we een link tussen ‘werk’-kamers 
en Kamer van Koophandel. De spots 
eindigden met een duidelijk beeld 

over welke informatie te vinden was 
op welke vraag van een ondernemer. 
Achterliggende boodschap: de KvK 
is meer dan het Handelsregister of 
een ‘startersinstituut’. De campagnes 
hadden, zo blijkt uit onderzoek, een 
positief effect op de beeldvorming 
van de KvK.
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Starten

Netwerken

Markt

Juridische zaken

Internationalisering

Innovatie

Huisvesting

Financiering

Administratieve zaken

2015-1 2015-2 2015-3 2015-4

6,5% 6,6% 6,9% 6,5%

13,9% 14,7% 14,7% 15,1%

3% 3% 3,7% 2,9%
3,5% 4,4% 4,8% 3,7%

23,2% 22,7% 22,3% 21,1%

16% 15% 14,5%

8,7% 8,4% 8,8%

14,2%

8,3%

4,7% 5,2% 4,7%
5,4%

20,5% 20,0% 19,6% 22,8%

Bereikt

Niet bereikt

% Helemaal / Enigszins mee eens

De informatie en adviesdiensten 
van de KvK zijn betrouwbaar

De KvK gegevens zijn actueel

Het is eenvoudig om toegang te 
krijgen tot KvK-informatie

De KvK helpt ondernemers bij het 
starten of ondernemen van een 
bedrijf

De KvK helpt ondernemers bij 
internationaal ondernemen

De KvK helpt ondernemers bij 
vernieuwen

62%

41%

50%

50%

65%

68%

59%

43%

31%

23%

25%

18%

Na TV-uiting Buurt Update app

Vragen naar onderwerp, 2015

'De KvK is meer dan het 
Handelsregister of een 
startersinstituut'
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Bereikt

Niet bereikt

% Helemaal / Enigszins mee eens

Is geschikt voor mij en past bij 
mijn behoeften

Ik ben er vertrouwd mee en 
begrijp wat voor instantie het is

Biedt unieke of onderscheidende 
kenmerken, die andere instanties 
niet hebben

Is betrouwbaar

Is toegankelijk

Is oplossingsgericht

57%

43%

16%

17%

33%

28%

51%

56%

45%

28%

16%

64%

Na TV-uiting Informatie & Advies

Na TV-uiting Dag van de Innovatie

Bereikt

Niet bereikt

% Helemaal / Enigszins mee eens

De informatie en adviesdiensten 
van de KvK zijn betrouwbaar

De KvK gegevens zijn actueel

Het is eenvoudig om toegang te 
krijgen tot KvK-informatie

De KvK helpt ondernemers bij het 
starten van een bedrijf

De KvK helpt ondernemers bij 
internationaal ondernemen

De KvK helpt ondernemers bij 
vernieuwen

De KvK helpt ondernemers bij het 
financieren van hun bedrijf

55%

36%

49%

41%

61%

60%

49%

42%

28%

19%

20%

11%

12%

7%

64
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Bijna 8.000 ondernemers kwamen op 14, 15 en 16 april naar de Jaarbeurs in Utrecht om deel te nemen aan 
de Week van de Ondernemer. Die richtte zich op mkb-bedrijven (>5 personen) die nadrukkelijk bezig zijn 
met het uitstippelen van hun toekomst. De KvK was aanwezig bij de ondernemersthema’s Internationaal 
Ondernemen, Innovatie en Financieren. In aanvulling op een serie KvK-lezingen en persoonlijke ontmoe-
tingen op de beursvloer, zette de KvK in 2015 een nieuw concept neer met de Nacht van de Ondernemer, 
live vanaf de Week van de Ondernemer. Een nacht lang werd er liefst 12 uur lang live radio gemaakt in de 
speciale stand van KvK en BNR Nieuwsradio. In programma’s als ‘Wereldveroveraars’ en ‘Zakendoen Met’ 
kwamen ondernemers aan het woord en beantwoordde een deskundig panel met onder meer KvK-adviseurs 
vragen van luisteraars. De uitzendingen werden dankzij webcams ook in beeld gestreamd. 

Een radiomarathon tijdens  
De Week én de Nacht van de Ondernemer

Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4

Veel aandacht in de media voor 
maandelijkse KvK-Bedrijven- 
dynamiek
Aan het begin van iedere maand 
heeft de KvK in 2015 de KvK Bedrij-
vendynamiek gepubliceerd. Hierin 
staat de trend in de voorafgaande 
periode (maand, kwartaal, halfjaar 
en of jaar) van het aantal nieuwe  
ondernemingen, het aantal stoppen-
de ondernemingen en het aantal 
faillissementen voor het hele land  
en per provincie. We hebben ont-

wikkelingen laten zien voor zzp’ers, 
parttime zzp’ers en mkb’ers en de 
populairste sectoren voor starters 
en de populairste activiteiten waarin 
starters beginnen. Veel media 
besteedden in 2015 aandacht aan 
de KvK-Bedrijvendynamiek. Aan het 
begin van het jaar blikten we met het 
uitgebreide rapport ‘Bedrijvenover-
zicht 2014’ terug op 2014. In dat 
rapport komt niet alleen de stand 
van het aantal ondernemingen aan 
bod, maar ook de profielen van de 

mensen achter de ondernemingen: 
de ondernemers. Ook dit rapport  
was voor veel media een nuttige 
bron van actuele informatie voor 
diverse artikelen over ondernemer-
schap in Nederland. 

8.000

Na TV-uiting Startersdag

Niet bereikt

Bereikt

% Helemaal / Enigszins mee eens

Inspireert, prikkelt en brengt mij 
op nieuwe ideeën.

Kan ondernemers verder helpen 
met ondernemen

Is een ontmoetingsplek voor 
ondernemers om met elkaar in 
contact te komen

Is een evenement waar ik als 
ondernemer wat aan heb

Is hét startersevenement van 
Nederland

46%

66%

47%

60%

41%

26%

30%

51%

23%

45%

Maria Punch
@Maria Punch - 16 apr. 2015
Mooie samenwerking van #BNR en #Kamer van Koophandel op jaarbeurs Utrecht#zetjeaan #ondernemen 
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Social media
KvK is steeds actiever op social  
media. In 2015 maakten onze  
corporate socialmediakanalen een 
flinke groei door. In 2015 kwamen 
104.425 berichten (hoofdzakelijk 
via Twitter) bij ons binnen tegen 
107.374 berichten in het jaar daar-
voor. Het sentiment in de social 
media (in directe berichten aan ons 
en in algemene berichten over ons 
bijvoorbeeld op Twitter) was iets 
negatiever dan in 2014. Een verkla-
ring daarvoor is te vinden in kwesties 
rond de non-mailing-indicator en 
open data. Daar staat tegenover dat 
onze webcare via social media een 
gemiddelde klanttevredenheid  
van 8,2 opleverde (gemeten sinds  
september 2015). De KvK is in juli  
gestart met een pilot om WhatsApp 
in te zetten als webcarekanaal 
tijdens de Startersdag. Sindsdien 
wordt dit kanaal veel gebruikt voor 
– met name – vragen die wat dieper 
op de materie ingaan dan gebruike-
lijk is via andere social media. 

Digitaal Ondernemersplein (OP.nl) 
In opdracht van de het Ministerie van 
Economische Zaken ontwikkelen en 

beheren we het Ondernemersplein.nl. 
Doel is het informatieaanbod van de 
diverse overheidsdiensten op één 
vindplaats samen te brengen voor 
de ondernemer. In 2015 is het bereik 
van Ondernemersplein.nl toege-
nomen: het aantal bezoeken steeg 
naar 6,2 miljoen. De gemiddelde 
klanttevredenheid (gemeten over de 
verschillende onderzoeken) kwam 
uit op het rapportcijfer 6,9. Op basis 
van de feedback van gebruikers 
wordt het Ondernemersplein steeds 
verbeterd. Informatie van verschillen-
de overheden verschijnt bijvoorbeeld 
op samengestelde onderwerpen-
pagina’s over thema’s zoals een 
bedrijf starten, innovatie en pro-
ductontwikkeling. Verder hebben 
we werk gemaakt van een betere 
vindbaarheid van informatie (sneller 
toegesneden op de individuele  
ondernemer) en een nieuw design. 

De KvK is met alle partners van het 
Ondernemersplein (Belastingdienst, 
UWV, RvO, CBS, RDW, VNG) en de 
opdrachtgever Ministerie van  
Economische Zaken in gesprek  
over het vernieuwen van het  
Ondernemerspleinconcept. Doel van 

deze vernieuwing is het bereik en 
de waardering op een substantieel 
hoger niveau te brengen. Ook willen 
we het Ondernemersplein beter  
aansluiten op de ambities met het  
digitaal zakendoen door onderne-
mers met de overheid (e-overheid). 
Dit gesprek is vergevorderd en 
verwacht wordt dat in 2016 nieuwe 
ontwikkelingen in gang worden gezet.

Innovatie van het klantcontact 
Wij kiezen ervoor om de klant te laten 
kiezen via welk kanaal hij contact 
wil leggen en informatie wil krijgen, 
of het nu via onze online websites, 
de telefoon of bezoek gaat. We zien 
in een aantal zaken dat het online 
kanaal favoriet is, meer dan 90% van 
de contacten loopt inmiddels via dit 
digitale kanaal. Immers, ondernemers 
kunnen vanuit hun werkplek de 
zaken regelen (plaats-/tijdonafhan-
kelijk). In 2015 is onze website ruim 
27 miljoen keer bezocht. Gebruikers 
waardeerden de site met een 7+. 
Ze waren vooral te spreken over de 
duidelijkheid en de bruikbaarheid 
van de informatie. 

KvK.nl kreeg in 2015 een andere 
‘look & feel’. De content is verleven-
digd en werd minder statisch en 
zakelijk. De website is zo ontworpen 
dat de inhoud ook makkelijk en 
goed te bekijken is op tablets  
en smartphones. 

'Gebruikers van kvk.nl zijn 
te spreken over de duide-
lijkheid en bruikbaarheid 
van de informatie'

1 januari 2014 1 januari 2015 1 januari 2016

Twitter 11.763 21.171 33.291

Facebook 7.363 9.835 16.378

LinkedIn 2.545 4.486 7.805

Groei van het aantal KvK-volgers op Twtiter, Facebook en LinkedIn.
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Financieel 
Resultaat
Sinds de verandering van de KvK 
is het aantal FTE teruggelopen van 
2.293 eind 2012 naar 1.426 eind 
2015. Van de inmiddels 867  
boventallig verklaarde FTE’s heeft 
654 FTE per einde 2015 ons  
definitief verlaten.

Het nettoresultaat over 2015 bedroeg 
€ 64,2m, ruim boven de begroting. 
Dit positieve nettoresultaat zorgde 
voor een eigen vermogen per einde 
2015 van € 25,0m. Eind 2014 was 
nog sprake van een negatief eigen 
vermogen van € 39,1m. Er zijn  
vier verklaringen voor dit positieve  
nettoresultaat:

1.  Hogere opbrengsten. Informa-
tiebrokers en banken namen 
meer informatieproducten uit 
het Handelsregister af. De nieuw 
geïntroduceerde producten in 
2015 droegen hier overigens nog 
niet wezenlijk aan bij. Er was ook 
meer vraag naar exportdocumen-
ten. Verder zagen we nieuwe, 
gesubsidieerde projecten die niet 
waren begroot, evenals hogere 
bijdragen van derden ter financie-
ring van onze evenementen.

2.  Onroerend goed. De KvK verkocht 
8 panden met een boekwinst van 
in totaal € 22,8m. Eind 2015  
volgde een taxatie van de panden 
die nog in bezit van KvK zijn en 

Wegnemen van elektronische 
hindernissen en vereenvoudiging 
formulieren
Met de feedback die binnenkwam 
op de website en de vragen die per 
telefoon werden gesteld, is een top 
5 samengesteld van klantirritaties.  

Als we erin slagen die structureel 
weg te nemen, kunnen we een 
sprong voorwaarts maken in de 
(online) klantwaardering. In 2015 is 
gestart met het oplossen van de vol-
gende top 5 van online knelpunten: 
•  een makkelijker toegangscode en 

wachtwoord voor inloggen;
•  snel activeren van een  

automatische incasso;
• gratis inzien van eigen gegevens; 
•  online doorgeven van wijzigingen 

in het Handelsregister;
•  meer betalingen met iDeal 

en creditcard. 

Eind 2015 begonnen we met het 
realiseren van een eenvoudiger 
inlog en automatische incasso. In 
2016 zijn deze functies operationeel. 
Ook hebben we een aantal web-
formulieren voor het Handelsregister 

Durf te Zeuren
@durftezeuren - 2 sep. 2015 
Wat een ouderwetst proces van een antiek 
instituut, als gevolmachtigde met formuliertjes 
inschrijven bij de KvK pffff @KvK_NL
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Ontwikkeling Rijksbijdrage

Ontwikkeling reguliere exploitatiekosten

verbeterd voor inschrijven, wijzigen 
en uitschrijven. Klanten vinden het 
vooral fijn dat ze formulieren voor 
het Handelsregister digitaal kunnen 
invullen, ook al moeten ze die nu 
nog uitdraaien, ondertekenen en op-
sturen. De formulieren zijn duidelijk 
en begrijpelijk, mede omdat er per 
onderdeel of veld een toelichting 
bij staat. Het webteam bouwde ook 
steeds meer controles in. Zo kan 
een klant een formulier niet meer 
gebruiken als de geselecteerde 
organisatie niet de juiste rechtsvorm 
heeft. Dit soort aanpassingen komt 
de kwaliteit van de ingevulde  
formulieren voor de backoffice ten 
goede. De KvK verbetert zo het  
online gemak rond de registratie  
in het Handelsregister.

 

654
Reggy Nelissen
@ReggyNelissen - 9 mrt. 2015 

Vriendelijke mevrouw aan de andere kant van 

lijn! Voor mijn vraag bestaat geen formulier. Wel 

hulp nabij @KvK_NL

UwBesparingsCoach
@RudolfLiefers - 15 sep. 2015 

Beste @KvK_NL de formulierenwijzer op de 

site werkt niet. Lastig is dat want ik wil mutatie 

doorgeven.
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daarbij de belangrijkste schakel. 
Verwerking van de opgaven gebeurt 
uitsluitend door gecertificeerde 
medewerkers. Het invoersysteem 
bevat controles die de kans op een 
onvolledige opgave of op het maken 
van fouten verkleinen. 

Wekelijks en maandelijks vindt interne 
monitoring plaats van de juiste en 
tijdige verwerking van de gegevens 
in het Handelsregister. Vastgestelde 
fouten worden dan direct terugge-
koppeld om herhaling te voorkomen. 
Elke drie jaar controleert ook een 
externe accountant de juistheid van 
de zogenaamde authentieke  
gegevens (de gegevens die in de 
Handelsregisterwet zijn opgenomen). 
Het resultaat hiervan bevestigde de 
interne metingen.

Naast de correcte verwerking van 
de Handelsregisteropgaven is een 
actueel Handelsregister een belang-
rijk aandachtspunt. Natuurlijk: het 
doorgeven van wijzigingen is de 
verantwoordelijkheid van de onder-
nemer. Maar de KvK komt zelf ook 
in actie. Zo hebben we in 2015 veel 
werk gemaakt van het ‘deregistreren’ 
van niet meer actieve onderne-
mingen en het ontbinden van lege 
rechtspersonen. We verwerken 
voortdurend terugmeldingen en 
signalen van afnemers over onjuiste 
of niet-actuele gegevens. Verder 
zijn er regelmatig gerichte verbeter-
acties uitgevoerd. Ten slotte is de 
koppeling met de Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG) ver-
beterd. Dit leidde eveneens tot een 
verhoogde kwaliteit van de data in 
het Handelsregister.

dat leidde tot een negatieve bij-
stelling van de boekwaardes met 
in totaal € 5,5m.

3.  Transitiekosten. Bij het opstellen 
van de begroting was de ver-
wachting dat de reorganisatie 
zou plaatsvinden in 2015. Die 
werd echter na de aankondiging 
in 2014 al gestart. Daarom werd 
hiervoor een voorziening in de 
jaarrekening 2014 gevormd. Dat 
betekent dat in de realisatie van 
2015 geen aanvullende kosten 
voor reorganisatie genomen zijn. 
In 2015 heeft een positieve bijstel-
ling plaatsgevonden van de tran-
sitiekosten. De uitgangspunten 
voor het sociaal flankerend beleid 
(SFB) en de krimpvoorziening zijn 
herzien. Voor beide voorzienin-

gen is het uitgangspunt (100% van 
de voorziene groep kiest ervoor 
door te werken tot de leeftijd van 
70 jaar) gewijzigd naar 50%. Daar-
naast werd de onbemiddelbare 
restcategorie voor de krimpvoor-
ziening (gesteld op 20%) verlaagd 
naar 10%. Het positieve financiële 
effect van deze bijstelling  
bedroeg € 24,9m. 

4.  Sturing operationele kosten. 
In 2015 hanteerde de KvK een 
strakke sturing op de operatione-
le kosten. Dat had vooral effect 
op de inzet van externe (advies)
dienstverlening en op ICT-kosten 
(zoals licentie en onderhoud). 
Daarnaast werden diverse  
projecten (bijvoorbeeld op het 
gebied van marketing) uitgesteld 

of door uiteenlopende oorzaken 
niet uitgevoerd.

Datakwaliteit 
De KvK is als beheerder van het 
Handelsregister verantwoordelijk 
voor de juiste, snelle verwerking van 
de Handelsregisteropgaven. Geac-
cepteerde opgaven nemen we één 
op één over in het geautomatiseerde 
bestand: het Handelsregister. 

De geldende norm is dat 99,5% van 
de opgaven juist verwerkt wordt en 
in 98% van de gevallen binnen 36 
uur (met uitzondering van de piek- 
periode rond de jaarwisseling).  
Deze normen hebben we in 2015 
over het hele jaar gezien volledig 
gerealiseerd. Medewerkers zijn 
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Op 1 oktober lanceerde de KvK gefaseerd de API. Dat staat voor 
Application Programming Interface. Met een API kunnen afzonder-
lijke softwareprogramma’s – of onderdelen daarvan – met elkaar 
communiceren. Zo kunnen ondernemers met de KvK-API’s snel, 
gericht, laagdrempelig en real time zoeken naar gegevens in het 
Handelsregister. Een gebruiker typt bijvoorbeeld in een formulier de 
naam van een bedrijf in, waarna de API een zoekopdracht geeft aan 
de dataservice van de KvK. Die levert dan de complete adresgege-
vens aan. Er worden voorlopig twee producten geleverd. API Search 
zoekt naar bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen (een lijst 
van alle horecabedrijven in Utrecht bijvoorbeeld). API Profile geeft 
van een specifiek bedrijf de adresgegevens door. De gegevens zijn 
direct te verwerken in bedrijfsinformatiesystemen zoals een webshop, 
CRM-systeem, de financiële administratie of een app. De API’s 
zijn voor de KvK een nieuw dienstverleningskanaal en ze vormen 
een goede aanvulling op HR Dataservice omdat de aansluiting op 
actuele informatie uit het Handelsregister handzamer en gebruiks-
vriendelijker is. In totaal gingen tien bedrijven in de pre-release met 
de API’s aan de slag. Hun opmerkingen zijn gebruikt om de API’s te 
toetsen en te verbeteren. 

Stapsgewijze lancering API’s

'Actualiteit van het  
Handelsregister is een  
belangrijk aandachtspunt'

Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4

FTE ontwikkeling 2012-2015
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Face-contacten 2015 2014 2013

Baliebezoek 339.255 338.582 niet bekend

Regionale bijeenkomsten 59.801 59.923 niet bekend

HR Inschrijvingen

Totaal aantal inschrijvingen in het Handelsregister 2.630.145 2.541.976 2.437.050

Totaal aantal opgaven aan het Handelsregister (exclusief jaarstukken) 1.791.617 1.767.234 1.808.730

Totaal aantal nieuwe inschrijvingen 238.402 224.249 254.834

Gedeponeerde jaarstukken 802.297 772.412 682.758

Voornemen tot ontbinding door de KvK 5.022 2.324 4.235

HR producten

Uittreksels en afschriften papier 586.541 611.532 617.454

Uittreksels inzien via internet 11.736.920 10.709.958 10.267.337

Bedrijfsprofiel 1.811.235 1.746.627 1.894.042

Jaarrekeningen 1.106.567 1.054.169 1.349.092

Jaarrekeningen in het kort 332.766 350.966 327.970

Historie 2.647.231 2.216.611 2.399.109

Deponeringen 2.020.768 1.650.212 1.810.463

Concernrelaties internet 871.616 729.224 815.118

Exportdocumenten

Certificaten van Oorsprong 465.347 437.365 399.417

EUR 1/EUR MED certificaten 58.843 56.287 56.347

Legalisaties 248.984 247.766 251.167

ATA-carnets 3.064 2.920 3.071

KvK-activiteiten, 2013-2015

Onze Handels-
registeractiviteiten 
in cijfers

339.255
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stakeholders

mobiliteits- 
centrum

organisatie

bedrijfs- 
voering

verslag
van de 

Centrale
Raad

medewerkers 
en

 opleidingen

risico- 
beleid

klachten, 
bezwaar- 

en  
beroeps- 

procedures

Hoe hebben  
wij in 2015 
onze  
activiteiten  
uitgevoerd?

5



5150 Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5

Adviesraden
De Centrale Raad en de vijf regio-
nale Raden adviseren de Raad van 
Bestuur over welke activiteiten de 
KvK voor de verschillende doelgroe-
pen ondernemers uitvoert. Deze  
adviesraden bestaan voor de helft 
uit ondernemers (zes ondernemers, 
op voordracht van koepel- en 
brancheorganisaties), drie leden die 
worden voorgedragen door de vak-
centrales en drie leden die de KvK 
zelf voordraagt (veelal ondernemers 
of hoogleraren kennisinstellingen).
De Centrale Raad adviseert over het 
landelijke aanbod, de vijf Regionale 
Raden adviseren vooral vanuit de 
behoefte van ondernemers in de 
regio over het aanbod.

De adviesraden zijn in 2015 vijf keer 
bij elkaar geweest. In deze bijeen-
komsten hebben zij een belangrijke 
rol gespeeld in, en ook invloed 
gehad op, de ontwikkeling van het 
Activiteitenplan 2016. In 2015 is voor 
het eerst de volledige adviescyclus 
met de Centrale Raad en de Regio-
nale Raden uitgevoerd. Ook zijn met 
enige regelmaat nieuwe producten 
en diensten aan de Raden voor  
advisering en beoordeling voorge-
legd. Met deze advisering wordt ons 
aanbod zo goed mogelijk afgestemd 
op diensten met toegevoegde waar-
de en waar ondernemers behoefte 
aan hebben.

Daarnaast kent de KvK nog enkele 
andere raden: 
•  Partnerraad  

Ondernemersplein.nl; hierin zijn 
alle overheidspartijen die content 
aanbieden op OP.nl vertegen-
woordigd. De Partnerraad OP.nl 
is in 2015 drie keer bij elkaar 
geweest. Thema’s: inhoudelijke 
afstemming met de partners, 
jaarplan Op.nl en klantwaarde-
ringsonderzoek. Verder werd 
gesproken over een nieuw  
Ondernemersplein met het 
oogmerk waardering en bereik 
aanzienlijk te vergroten. 

•  De Gebruikersraad  
Handelsregister is een over-
legplatform voor gebruikers van 
het Handelsregister. Deze Raad 
heeft in 2015 drie keer overleg 
gevoerd. Belangrijkste thema’s 
die aan de orde zijn geweest 
zijn: financiering, wijziging van de 
Handelregisterwet, aansluiting 
Handelsregister door overheden, 
kwaliteit Handelsregister en nieu-
we producten.

Medewerkers  
en opleidingen
Medewerkers
We innoveren onze dienstverlening. 
Dat vraagt om extra investeringen 
in het opleiden en ontwikkelen van 
onze medewerkers zodat we onze 
strategie kunnen realiseren. 

Opleiden van onze medewerkers:
•  We zijn gestart met een aantal 

grote strategische opleidings- 
programma’s zoals: 

 •  een tweejarig Toptalenten- 
programma (in samenwerking 
met TIAS Business School) 
waarin 20 toptalenten voor de 
eerste tranche zijn gestart;

 •  een Management Develop-
ment-programma voor alle 80 
leidinggevenden;

 •  een meerjarige e-consultancy 
opleiding, ontwikkeld door de 
KvK in samenwerking met AOG 
School of Management. In 2015 
is een eerste groep van 50 
adviseurs met deze opleiding 
gestart.

  •  In 2015 hebben we 2,3 % van 
de brutoloonsom geïnvesteerd 
in het opleiden van onze  
medewerkers. 

Daarnaast investeerden we in de 
verdere professionalisering van ons 
HRM-beleid en HRM-instrumenten. 
Enkele voorbeelden:
•  ontwerp en uitvoering van een 

nieuw systeem voor performance 
managementcyclus;

•  elk kwartaal peilen we de be-
trokkenheid en tevredenheid van 
medewerkers over organisatie, 
leidinggevenden en werk met be-
hulp van de Gevoelsthermometer. 
Naar aanleiding van de uitkom-
sten zijn diverse verbeteracties 
ingevoerd, met positieve resulta-
ten in de uitkomsten van de daar-

Dit doen we door steeds meer mo-
derne technologieën in te zetten en 
door de wijze waarop we de inhoud 
van onze informatie- en adviesdien-
sten samenstellen (door steeds meer 
gebruik te maken van big data). Maar 
ook door preciezer de behoefte van 
de ondernemer trachten te begrij-
pen door data te verzamelen en te 
combineren vanuit onze online en 
fysieke kanalen. Daarnaast digita-
liseren we onze dienstverlening 
steeds meer. Kortom, we geven onze 
dienstverlening opnieuw vorm en 
ontwikkelen onszelf als een ‘smart 
service’ organisatie. 

Dit vraagt ook om nieuwe competen-
ties van onze medewerkers. We heb-
ben in 2015 dan ook, meer dan in de 
markt gebruikelijk is, geïnvesteerd 
in het opleiden van onze medewer-
kers. Het vraagt ook om een goed 
contact met onze stakeholders die te 
maken krijgen met deze veranderde 
dienstverlening in vergelijking met 
die van de veertien oude organisa-
ties. Daarom waren we in 2015 heel 
actief in het verstevigen van onze 
relaties met de diverse gemeentelijke, 
provinciale overheidsinstellingen, 
brancheorganisaties en collega-uit-
voerders binnen de overheid. 
Verder heeft het Mobiliteitscentrum in 

2015 samen met de daarin geplaatste 
boventallige medewerkers hard ge-
werkt om zoveel mogelijk medewer-
kers aan een andere baan te helpen. 

Organisatie
Samenstelling Raad van Bestuur 
De leden van de RvB worden (steeds 
voor vier jaar) benoemd door de  
minister van Economische Zaken. 
Naast hun bestuurlijke taken, hebben 
ze ook de eindverantwoordelijkheid 
voor één of meerdere organisatie-
onderdelen. Per 1 mei 2015 is Rob 
Coolen benoemd als lid van de RvB. 
Hij is verantwoordelijk voor de klant-
zijde van de organisatie, met tevens 
de portefeuille van online kanalen 
en marketing. Het vertrek van de 
interim CFO René van de Kieft op  
15 juni leidde tot waarneming van de 
CFO-portefeuilles (finance, huisves-
ting, ICT, audit & compliance) door 
Claudia Zuiderwijk, de voorzitter van 
de Raad van Bestuur, tot de komst 
van de nieuwe CFO per 1 januari 
2016. De verantwoordelijkheid voor 
Operations en het Mobiliteitscentrum 
was in 2015 belegd bij Hankie van 
Baasbank. Per 1 januari 2016 is Henk 
ten Cate aangetreden als nieuw lid 
van de Raad van Bestuur belast met 
de CFO-portefeuilles.

Governance
De Kamer van Koophandel is een 
Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO), 
ingesteld bij de Wet op de Kamer 
van Koophandel 2014. De KvK heeft 
met deze wet een aantal wettelijke 
taken opgedragen gekregen. De KvK 
voert deze taken uit en legt over de 
uitvoering verantwoording af aan de 
minister van Economische Zaken. 

Dit vraagt een intensief overleg met 
het ministerie. De Raad van Bestuur 
heeft het periodieke overleg met het 
Ministerie van Economische Zaken 
als volgt georganiseerd: 
-  1 x per 6 weken overleg met 

directie Ondernemerschap van 
Economische Zaken;

-  1 x per 6 weken overleg over 
bedrijfsvoering met de hoofd- 
directeur Interne Organisatie en 
Uitvoering;

-  1 x per kwartaal een toezichthou-
dingsoverleg met de DG; 

-  1 x per kwartaal overleg over de 
bedrijfsvoering met de DG  
Bedrijfsleven en Innovatie;

-  1 à 2 x per jaar een overleg met 
de SG; 

-  1 x per jaar een formeel overleg 
met de minister.

In het tweede jaar van ons bestaan zijn we enerzijds verder  
afgeslankt en hebben we anderzijds nagenoeg hetzelfde aantal  
ondernemers met gelijkblijvende klantwaardering bereikt met  
30% minder medewerkers. 

5  Hoe hebben wij in 2015 onze 
activiteiten uitgevoerd?
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vertrekregelingen. Van de 175  
kandidaten die eind 2015 nog  
begeleid worden door het  
Mobiliteitscentrum, zijn er 83 extern  
gedetacheerd, veelal met uitzicht  
op vast werk. 20 kandidaten volgen  
voltijd een opleiding. 50 kandidaten 
die niet ingezet zijn, krijgen het aan-
bod om via het project Maatschap-
pelijke Inzet tijdelijk aan de slag te 
gaan bij een organisatie met een 
maatschappelijk doel. Onderstaand 
figuur laat zien dat het aantal kandi-
daten in het Mobiliteitscentrum lager 
ligt dan de doelstelling.

opvolgende Gevoelsthermometer. 
In december lag de ‘temperatuur’ 
van de organisatie net boven de 
doelstelling;

•  de ontwikkeling van een Kern-
waardenboekje en implementatie 
van die kernwaarden door het 
afleggen van de eed en gelofte 
door de medewerkers;

•  we startten met powerlunches om 
medewerkers te informeren over 
actuele externe trends die van 
invloed zijn op de KvK;

•  we benoemden vertrouwens- 
personen;

•  de RvB hield werkbezoeken en 
dialoogsessies in het land gericht 
op een open dialoog van de RvB 
met zo veel mogelijk medewer-
kers;

•  invoering van een gedragscode 
voor integer handelen op de 
werkvloer;

•  toolkit begeleiding ziekteverzuim: 
leidinggevenden kregen de  
beschikking over een set hulp-
middelen om frequent verzuim 
aan te pakken. Het verzuim 
daalde van 5,15% (eind 2014) naar 
4,85% aan het eind van 2015.

De relatie met de Medezeggen-
schaps-/Ondernemingsraad behoeft 
aparte vermelding. De OR is ontwik-
keld tot een Medezeggenschaps-
raad die proactief bij de vorming 
van beleid en diverse projecten 
betrokken wordt. Zo kan de raad, 
voorafgaand aan eventuele latere 
adviestrajecten, al invloed op het  

beleid uitoefenen. In 2015 is in het 
licht hiervan ook gestart met een 
viertal informele heisessies waarbij 
OR en bestuurders strategische 
onderwerpen uitdiepten,  
zoals digitalisering van de KvK,  
cultuurontwikkeling binnen de KvK,  
organisatieontwikkeling en strate-
gisch personeelsmanagement. Daar-
naast waren er acht formele OR-ver-
gaderingen over de hoofdthema’s 
krimp, begeleidende regelingen, 
outsourcing catering en beveiliging, 
beloningssystematiek en de advies-
aanvraag Finance en Control. 

Met de vakbonden is acht keer 
vergaderd. Onderwerpen: onder 
andere de krimp en de vrijwillig 
vertrekregelingen, de gedragscode 
integriteit, parkeerbeleid, aanpas-
singen VWNW-beleid, E-adviseur, 
organisatieaanpassing, outsourcing, 
uitstroom medewerkers.

Tot slot hebben wij helaas ook twee 
hele tragische momenten beleefd 
in 2015 met het wegvallen van onze 
collega’s Nick Snijders en José van 
Gestel-Van Gent. Hun overlijden 
heeft het jaar een donkere  
rand gegeven.

Mobiliteitscentrum
De Kamer van Koophandel kiest voor 
de jaren 2015-2018 voor een koers 
waarbij we nadrukkelijk digitale tech-
nologie inzetten om de inhoud en 
de verspreiding van informatie- en 
adviesdiensten te verbeteren en om 
efficiënter te werken. Dat is nodig 
om het behalen van onze doelen  
– beter resultaat, meer waardering, 
groter bereik – mogelijk te maken. 
Het leidt tot een verdere krimp van 
de organisatie met (naar verwach-
ting) 450 fte. In 2014 - 2015 namen 
we afscheid van 213 medewerkers. 

Het Mobiliteitscentrum van de Kamer 
van Koophandel begeleidt de  
boventallig geworden medewerkers 
uit de transitie van 1 januari 2014 
naar nieuw werk. Alle activiteiten van 
het Mobiliteitscentrum zijn gericht 
op het vinden van een passende, 
nieuwe baan via een Van-Werk-Naar-
Werktraject (VWNW) met persoonlijke 
begeleiding van een onafhankelijke 
mobiliteitsadviseur en assistentie 
van arbeidsmarktmakelaars. 

Het Mobiliteitscentrum heeft in 2015 
de gestelde prognoses gerealiseerd. 
In 2015 stroomden 213 medewerkers 
uit van de oorspronkelijke groep van 
388 medewerkers die op 1 januari 
2014 in het Mobiliteitscentrum zaten. 
In 2015 meldden 121 nieuwe mede-
werkers zich aan bij het Mobiliteits-
centrum, omdat zij gebruikmaken 
van de in 2015 geopende vrijwillige 

'De KvK zet nadrukkelijk 
digitale technologie in 
om efficiënter te werken'

Verloop FTE VWNW kandidaten

Aaltje Vincent
@aaltjevincent - 19 mrt. 2015 
Ook het @KvK_NL Mobiliteitscentrum heeft 

stand op Blik@Work dagen met meerdere  

#vacature zoals deze 

John Koomen
@JohnKoomen - 17 feb 2015 Namens @kvk_mc onderweg naar Den Haag. Overleg over kansen m.b.t. banen voor  deelnemers Mobiliteitscentrum.
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2015 was voor de Kamer van 
Koophandel een turbulent jaar. We 
namen bijvoorbeeld afscheid van 
veel collega’s die gebruikmaakten 
van de vrijwillige vertrekregelingen. 
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 2015 gaf de OR 
de volgende instemmingen  
en adviezen.

Instemmingsverzoeken
•  P-cyclus. De OR ging akkoord 

met invoering van de p-cyclus 
op voorwaarde van regelmatige 
monitoring op uniforme en juiste 
uitvoering van de cyclus door 
leidinggevenden. Medewerkers 
moeten erop kunnen rekenen 
dat de cyclus voor iedereen op 
gelijke wijze wordt toegepast.

Adviesaanvragen
•  Contouren van Krimp. De OR gaf, 

onder voorwaarden, een positief 
advies over het jaar 2015. In het 
adviestraject heeft de OR de 
medewerkers in het land geraad-
pleegd. Naast het advies heeft 
de OR aangedrongen de regeling 
conform ARAR en de ‘Regeling 
Geen Onvrijwillige Plaatsing bij 
reorganisatie’ met ingang van  
1 april 2015 tegelijkertijd open te 
stellen. Ook is verzocht om uiterlijk 

 

Verslag van de Ondernemingsraad (OR)

1 december 2015 te besluiten 
welke medewerkers als verplicht 
Van-Werk-Naar-Werkkandidaat 
(niet vrijwillig vertrek) zijn  
aangewezen.

•  Centralisatie afgifte ATA-carnets. 
De OR gaf een positief advies 
over de centrale afgifte. Dit onder 
de voorwaarde dat de organisatie 
klanten en gebruikers tijdig infor-
meert en dat de KvK de centrale 
afgifte organiseert op de locatie 
waar de betrokken medewerkers 
al werken.

•  Verhuizing vestiging Den Haag. 
De OR stemde in nadat aan wen-
sen – rond parkeervoorzieningen 
en een programma van eisen – 
was voldaan. 

De OR is tevreden over de uitvoe-
ring van het adviestraject over het 
ingrijpende besluit Contouren van 
Krimp 2015-2017. De roep om meer 
en tijdige betrokkenheid die uit de 
raadpleging van de medewerkers 
naar voren kwam, leidde ertoe  
dat de RvB vanaf begin 2015 ster-
ker inzette op dialoog en interne 
communicatie. Daarnaast bracht de 
OR signalen die niet via de formele 
kanalen duidelijk worden, toch on-
der de aandacht van de RvB. De OR 
maakte zich in 2015 sterk voor het 
aanstellen van een interne vertrou-
wenspersoon. In december 2015 is 
de vertrouwenspersoon aangesteld 
en kunnen medewerkers er een 
beroep op doen. 

De OR richt haar advies over
Contouren van Krimp op het jaar 
2015 om zich niet bij voorbaat 
vast te leggen op jaren van krimp. 
Organisatie en omgeving zijn daar 
te dynamisch voor. Bovendien kan 
alleen flexibiliteit van medewerkers 
gevraagd worden als daar duurzame 
inzetbaarheid, binnen én buiten de 
KvK, tegenover staat. Dit vraagt onder 
andere meer eigen regie van mede-
werkers en een stimulerende rol 
van leidinggevenden. De OR maakt 
zich hard voor het versneld maken 
en uitvoeren van beleid gericht op 
duurzame inzetbaarheid.

De besluitvorming van de KvK, die 
nu over teveel schijven loopt, kan 
beter en sneller, vindt de OR. Dat 
past beter bij een ondernemende 
organisatie die snel op veranderingen 
wil reageren. De OR ziet graag dat 
de komende organisatieaanpassing 
ertoe leidt dat bijvoorbeeld multi-
disciplinaire teams ontstaan die dicht 
op de markt werken en meer dingen 
zelf kunnen besluiten. Want dat is wat 
in de organisatie te horen is:  
gezamenlijk de schouders eronder 
en werken naar een snel en duidelijk 
resultaat voor ondernemers!

Terugkijkend kunnen we stellen dat 
de OR weet wat er in de organisatie 
speelt en dat de bestuurder zich 
hiervan bewust is.
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14 organisaties en de daarmee 
gepaard gaande schaalsprong heeft 
de KvK de afgelopen twee jaar 
een groot aantal diensten opnieuw 
moeten aanbesteden. Het aantal 
aan te besteden diensten is echter 
van een dermate omvang dat wij 
er in 2015 niet in zijn geslaagd om 
voor alle diensten te voldoen aan 
de geldende aanbestedingsregels 
en de daarmee samenhangende 
rechtmatigheidseisen. In de praktijk 
betekende dit dat lopende contrac-
ten ten onrechte zijn verlengd en dat 
bij nieuwe contracten de aanbeste-
dingsregels niet goed zijn toegepast. 
De totale contractwaarde van deze 
aanbestedingen bedraagt € 37,9 
miljoen, waarvan circa twee derde 
is gerelateerd aan contracten die 
zijn afgesloten voorafgaand aan de 
fusie. Deskundigen informeren ons 
dat het oplossen van deze proble-
matiek bij vergelijkbare organisaties 
minimaal drie jaar in beslag neemt. 
Wij leveren een maximale inspan-
ning om alle diensten op de juiste 
wijze aan te besteden. 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 maatregelen 
getroffen:
•  Training van alle direct en indirect 

met inkoop belaste medewerkers 
(170 in totaal) gericht op het ver-
groten, borgen en onderhouden 
van aanbestedingskennis in 
de organisatie.

•  Inrichting van een professionele 
helpdesk voor aanbestedingen.

•  Kwalitatieve en kwantitatieve  
versterking van de afdeling  
inkoop (versterking met drie  
inkopers en twee recruiters).

•  Inrichting van een escalatie-
procedure.

•  Afweging door de Raad van 
Bestuur van alle operationele 
gevolgen van de toepassing van 
aanbestedingsregels.

Overige aspecten van de bedrijfs-
voering
De KvK heeft in het kader van haar 
meerjarenplan financieel beleid  
– mede vanuit het gegeven dat zij 
voor een groot deel zelf de transitie-
kosten van boventalligheid van me-
dewerkers onder ambtenarenrecht 
moet financieren – in 2013 met het 
Ministerie van Economische Zaken 
afgesproken dat het uit oogpunt van 
financierbaarheid verstandig is om 
de eigendomspanden te verkopen 
en (kleiner) terug te huren. In 2015 
heeft de KvK acht panden verkocht: 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, 
Leeuwarden, Arnhem, Amersfoort, 
Utrecht en Woerden. Zes ervan  
worden nu (deels) gehuurd van 
de nieuwe eigenaren. Alleen in  
Den Haag en Utrecht is een andere 
huurlocatie betrokken. De verkoop 
van panden heeft tot een boekwinst 
geleid van € 22,8 miljoen. De KvK 
heeft eind 2015 nog zes panden  
in eigendom.
 

Stakeholders 
In de regio’s onderhouden we struc-
tureel contact met diverse stake-
holders zoals regionale overheden 
(provincies, gemeenten), regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen, diverse 
triple helix organisaties, economic 
boards en kennis- en onderwijsin-
stellingen. Binnen de zogenoemde 
samenwerkingsagenda Econo-
mische Zaken & Interprovinciaal 
Overleg manifesteert de KvK zich op 
het onderdeel mkb-dienstverlening 
als het eerste aanspreekpunt voor 
informatie naar het mkb. Daarnaast 
werken we regionaal samen met 
tal van partijen op terreinen als 
Smart Industry en internationaal 
zakendoen. Landelijk wordt vooral 
samengewerkt met organisaties die 
ook opereren op het gebied van 
ondersteuning van en informatie-
voorziening aan ondernemers, zoals 
de Belastingdienst, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RvO), 
UWV, RDW en CBS.

Bedrijfsvoering 
Algemeen
De KvK verantwoordt zich in deze 
bedrijfsvoeringsparagraaf over het 
financieel beheer, de rechtmatigheid 
en overige aspecten van de bedrijfs-
voering. In deze bedrijfsvoerings-
paragraaf zijn bekende afwijkingen 
die boven de rapportagetoleranties 
uitkomen verantwoord.

Financieel beheer
De KvK werkt met een gestructu-
reerde P&C-cyclus. In de P&C-cyclus 
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 organi-
satie. De scope van dit proces is de 
totale P&C-cyclus, waarmee de (kwa-
liteit van) de bedrijfsvoering wordt 
geborgd en de Plan-Do-Check-Act 
(PDCA) cirkel wordt gesloten. In het 
proces is ook de relatie met de toe-
zichthouder en opdrachtgever (het 
Ministerie van Economische Zaken), 
opgenomen, van kaderstelling tot en 
met verantwoording. 

Het proces bestaat uit 4 fases 
waartoe een aantal subprocessen 
behoort: 

Fase 1
Meerjarenplan en -raming 

Fase 2
Jaarplan en Begroting 

Fase 3
Maand- en kwartaalrapportages

Fase 4
Verantwoording (jaarrekening en 
jaarverslag) 

Fase 1 en 2
 Vraagsturing en planning

De KvK stelt ieder jaar een jaarplan 
op. Hierin wordt de missie, visie 
en strategie doorvertaald naar de 
belangrijkste organisatiedoelstellin-
gen. Het jaarplan bevat een acti-
viteitenplan 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 in de 
planvorming. Zij adviseren de Raad 
van Bestuur over activiteiten voor de 
verschillende doelgroepen onderne-
mers. Het Ministerie van Economi-
sche Zaken keurt het jaarplan goed.

Fase 3 en 4
Rapportage en verantwoording

Sinds de start van de nieuwe 
organisatie wordt op maandbasis 
gerapporteerd aan management 
RvB. Op kwartaalbasis wordt ge-
rapporteerd aan de toezichthouder 
(Ministerie van Economische Zaken). 
De rapportages zijn de basis voor 
uitvoering van vastgestelde plannen 
conform planning en begroting en 
voor het bepalen van maatregelen 
bij afwijkingen van de realisatie ten 

opzichte van het vastgestelde jaar- 
en activiteitenplan. De KvK heeft 
periodiek en gestructureerd overleg 
met het Ministerie van Economische 
Zaken. Dit overleg heeft betrekking 
op het gevoerde en te voeren beleid 
en op de analyse en monitoring van 
de bedrijfsvoering van de KvK.

De financiële administratie van de 
KvK bestond voor 1 januari 2014 nog 
uit de diverse financiële administra-
ties en HRM- en salarisadministraties 
van de 14 voormalige organisaties. In 
de loop van 2014 zijn de eerste stap-
pen gezet op weg naar harmonisatie 
en in control komen van de finan-
cieel administratieve processen. In 
2015 hebben de inspanningen op dit 
gebied geleid tot een situatie waarin 
de basis op orde is en zijn er reeds 
goede stappen gezet om financieel 
in control te komen. Daarnaast heeft 
de doorontwikkeling naar business 
control een aanvang gemaakt.
 
Rechtmatigheid
Algemeen
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 overeen-
stemming met de begroting en de 
regelingen zoals opgenomen in het 
kader rechtmatigheid.

Inkopen/aanbestedingen
Als gevolg van de fusie van  

'In 2015 heeft  
de KvK 8 panden 
verkocht'
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Verslag van de 
Centrale Raad 
De Kamer van Koophandel is een 
centraal gestuurde organisatie met 
een sterke verankering in de regio. 
De Raad van Bestuur is verantwoor-
delijk voor het bepalen en uitzetten 
van de strategie en de aansturing 
van de organisatie. De Raad van  
Bestuur hecht bijzondere waarde 
aan de adviesstructuur, die concreet 
is uitgewerkt in een Centrale Raad 
en een vijftal Regionale Raden. 

De Centrale Raad zorgt voor de 
inbreng van ondernemers bij de pro-
grammering van de activiteiten van 
de KvK. Daarvoor heeft de Centrale 
Raad een inhoudelijke adviesrol ge-
kregen. De Regionale Raden hebben 
als taak de RvB te adviseren over de 
specifiek regionale activiteiten van 
de Kamer van Koophandel. 

De Centrale Raad en de vijf Regi-
onale Raden bestaan uit personen 
die goed geworteld zijn in de wereld 
van de ondernemers en een goed 

zicht hebben op de behoeften 
van ondernemers. Door kennis en 
ervaring en door hun participatie in 
regionale en nationale netwerken, 
zijn zij in staat om de behoefte en de 
voorkeuren van ondernemers ‘op te 
halen’, te interpreteren en te priori-
teren naar concrete dienstverlening 
door de KvK. De leden van deze 
raden spelen zo een belangrijke rol 
als de ondernemersogen en -oren 
van de Kamer van Koophandel.

In 2014 was de opbouw van deze  
raden nog in volle gang en is het 
Jaarplan 2015 met beperkte inbreng 
van de Raden tot stand gekomen. 
Voor de ontwikkeling van het Jaar-
plan 2016 hebben de Raden volledig 
hun positie en rol kunnen waarmaken. 
In het vroege voorjaar hebben de 
Raden zich gebogen over de bepa-
ling van de belangrijkste behoeften 
van ondernemers in de verschillen-
de segmenten (doelgroepen). De 
Kamer van Koophandel heeft op 
basis hiervan vervolgens voorstellen 
ontwikkeld om aan deze behoeften 
concreet invulling te geven: waar-
mee zijn we het meest relevant 
voor ondernemers, waar hebben 
ondernemers concreet iets aan om 
knelpunten op te lossen of ambities 
te realiseren, en hoe kunnen onze 
producten en diensten maximaal 
bijdragen aan het substantieel 
vergroten van bereik en waardering. 
In de septembervergaderingen van 
de Centrale Raad en de Regionale 

De KvK heeft een breed draagvlak onder ondernemers. Wel hebben 
ondernemers behoefte aan meer duidelijkheid over de dienstverle-
ning die we in huis hebben. Dat is een van de uitkomsten van een 
reputatieonderzoek door het Reputation Institute van de Erasmus 
Universiteit, dat in mei is uitgevoerd onder 2.200 ondernemers en 
422 (andere) stakeholders. Het beheer van het Handelsregister en 
voorlichting over starten zien ze als belangrijkste taken van de KvK. 
Er is waardering voor de onafhankelijkheid van onze adviezen en 
de respondenten vinden dat de KvK er is voor álle ondernemers, 
ongeacht grootte, sector of kennisniveau. We hebben nog wel werk 
te verzetten om als vernieuwend en als autoriteit te worden gezien 
op het gebied van informatie- en dataproducten en adviesdiensten. 
De KvK staat met haar reputatie in de middenmoot van een ranking 
met de 50 grootste Nederlandse bedrijven. Van de stakeholders 
(belangenorganisaties, KvK Adviesraden, corporate accounts, public 
accounts) missen corporate accounts soms maatwerk van de KvK. 
Maar onze reputatie bij deze klantgroep (samen met de KvK Advies-
raden) is wel het hoogst van alle klantsegmenten. 

Reputatieonderzoek KvK: behoefte 
aan helderheid over dienstverlening Jan  

Meerman

"Er ontstaat een situatie  
van één plus één is drie"

lid van de Centrale Raad:

“Ik ben blij dat de samenwer-
king tussen VNO/MKB en KvK 
steeds meer gestalte krijgt. 
Bij beide organisaties is heel 
veel informatie beschikbaar 
die ondernemers nodig heb-
ben en ook wat ze verwach-
ten van hun omgeving. Er 
ontstaat een situatie van één 
plus één is drie. Ook zie ik 
enorme kansen in het samen 
optrekken op het dossier 
lokale belangenbehartiging. 
Immers, ondernemers willen 
dichtbij worden geholpen om 
een stap verder te komen in 
hun ondernemerschap. Ook 
daar kunnen VNO/MKB en 
de KvK samen enorme toege-
voegde waarde leveren.”
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Mededingingsklachten
Wij hebben in 2015 geen mede- 
dingingsklachten ontvangen. 

Risicobeleid
De Kamer van Koophandel voert ver-
schillende wettelijke taken – gericht 
op ondernemers – uit in opdracht 
van het Ministerie van Economische 
Zaken. Risicobeheersing vormt een 
integraal onderdeel van de bedrijfs-
voering. We voeren daarom een 
integraal risicomanagement. Doel-
stelling is het zeker stellen dat wij 
de risico’s tijdig onderkennen, tijdig 
identificeren en hierop passende  
acties ondernemen op alle niveaus 
van de organisatie zodat realisatie 
van onze doelstellingen niet in 
gevaar komt. Het risicomanage-
ment is van toepassing op de hele 
KvK-organisatie, zowel de reguliere 
bedrijfsvoering als programma’s en 
projecten. Alle belangrijke besluit-
vormingsdocumenten - waaronder 
jaarplannen, begrotingen en business 
cases - bevatten een expliciete 
risicoparagraaf. Via de reguliere rap-
portagecyclus rapporteren we over 
beheersing van de risico’s. De scope 
van het risicomanagement omvat 
strategische risico’s, operationele 
risico’s, financiële risico’s en  
compliance risico’s. 

Risicobereidheid en risicotoleranties
Risicomanagement is zoals gezegd 
onderdeel van de dagelijkse be-
drijfsvoering. Tegelijkertijd is het niet 
mogelijk en wenselijk om alle risico’s 
volledig uit te sluiten. Wij streven 
naar risicobewustzijn door proactief 
de risico’s die de doelstellingen 
kunnen bedreigen, te beheersen. 
Risico’s worden gewogen op impact 
en kans van optreden. Gezien de 
aard van de organisatie is onze 
risicobereidheid gematigd. In de 
praktijk betekent dit dat we beheer-
singsmaatregelen treffen om de 
nettorisico’s te verminderen. 

Organisatie van risicomanagement
Wij hanteren het ‘three lines of 
defense model’. De eerste lijn is 
het management dat primair ver-
antwoordelijk is voor risicomanage-
ment, waaronder het identificeren 
van de belangrijkste risico’s en 
het implementeren van adequate 
beheersingsmaatregelen. De twee-

de lijn zijn de staffuncties die een 
kaderstellende, coördinerende en 
toetsende rol vervullen ten aanzien 
van risicomanagement. De derde lijn 
is de interne auditfunctie (afdeling  
Audit & Compliance), die onafhanke-
lijk en objectief zekerheid geeft aan 
de Raad van Bestuur over de inrich-
ting en de effectiviteit van het risico-
managementsysteem. Daar horen 
ook de risicomanagementactiviteiten 
bij in de eerste en de tweede lijn. 

Het risicobewustzijn en de compe-
tenties van de medewerkers zijn 
cruciaal voor een effectief KvK-  

risicomanagementsysteem. Om het 
risicobewustzijn te vergroten zijn 
acties uitgezet. Een rapportage over 
de risico’s per organisatieonderdeel, 
programma/project en KvK-breed 
maakt onderdeel uit van de reguliere 
rapportagecyclus.

Raden zijn de uitkomsten van deze 
exercitie door de Raden gevalideerd 
en vastgesteld en zijn de hieruit 
voortgekomen activiteiten, producten 
en diensten vervolgens opgenomen 
in het Jaarplan 2016. Belangrijke 
accenten die met deze advisering 
tot stand zijn gekomen liggen onder 
meer in de sfeer van de (informatie 
over en toegang tot) financiering 
waarmee veel ondernemers tegen-
woordig worden geconfronteerd. 
Zonder compleet te willen zijn, heb-
ben de Raden verder geadviseerd 
om de focus in het jaarplan vooral te 
leggen op zaken als: net- en samen-
werken, zoeken naar nieuwe (interna-
tionale) markten en klanten, selectie 
van juiste personeel, bedrijfsoverna-
me en -beëindiging en herkansing 
van ondernemers die een eerdere 
onderneming hebben zien mislukken. 

De RvB is blij met de eerste erva-
ringen die in 2015 zijn opgedaan 
met de advisering over de toekom-
stige activiteiten van de Kamer van 
Koophandel. Met de inbreng van de 
Raden wordt hieraan duidelijk rich-
ting gegeven vanuit de problematiek 
en ambities van ondernemers. Dat 
vindt de RvB cruciaal: activiteiten 
waar ondernemers echt behoefte 
aan hebben en hen verder helpen 
in hun ondernemerschap. Ook de 
leden van de Raden, zo blijkt uit een 
evaluatie van de werkzaamheden, 
over het algemeen genomen tevre-
den met de aanpak die is gekozen 
en de uitvoering van hun adviesrol. 

Met een score van een 7,8 blijkt dat 
we de uitvoering van de adviesrol 
van de Raden behoorlijk op poten 
hebben, hoewel er daarnaast ook 
altijd nog ruimte is voor verbetering.

Klachten, bezwaar- 
en beroeps- 
procedures 

In 2015 zette de Kamer van Koop-
handel in op een betere registratie 
en afhandeling van klantmeldingen. 
We brachten het Customer Relati-
onship Management-systeem en 
andere processen binnen de KvK 
sterker onder de aandacht waardoor 
we een completer overzicht kregen 
van de meldingen. Ook maakten we 
het registreren van klantmeldingen 
en het afhandelen ervan eenvoudiger. 

In onderstaande tabel gaat het 
alleen om die zaken die daadwer-
kelijk hebben geleid tot een formele 
beslissing op bezwaar.

Regio Aantal

Amsterdam/Flevoland/Utrecht/Noord-West 
Holland

128

Rotterdam/Den Haag/Leiden/Zeeland 110

Noord-Brabant/Limburg 64

Oost NL/Gelderland 59

Noord NL 13

Totaal 374

Overzicht bezwaarprocedures 2015

Beroepsprocedures: 27 zaken
Van de 374 bezwaren mondden er 
27 uit in een beroepszaak. In 2014 
waren het er nog 15. De toename 
heeft waarschijnlijk te maken met 
het hogere aantal voornemens tot 
ontbinding van rechtspersonen in 
het Handelsregister (van 2.324 in 
2014 naar 5.022 in 2015). De KvK 
ontbindt ‘lege’ rechtspersonen. Dat 
zijn rechtspersonen die geen activi-
teiten en bezittingen meer hebben.

De KvK ging in 2015 vier keer over 
tot vergoeding van gemaakte juri-
dische kosten conform het Besluit 
proceskosten bestuursrecht. Drie-
maal ging het om een bezwaar, 
eenmaal om een beroep. De be-
dragen varieerden van 122,50 tot 
655 euro. Geen enkele maal werd 
met succes een beroep gedaan op 
de Wet Dwangsommen. Op één 
zaak na bleven alle beslissingen op 
bezwaar in beroep in stand. Verder 
werd geen enkele schadeclaim met 
succes doorgezet. 

ComplianceFinancieelOperationeelStrategisch

Doen we de 
goede dingen?

Doen we de 
dingen goed?

Hebben we de juiste 
stuurinformatie?

Is alles conform 
wet- en regelgeving?

Waardecreërend
Waardebehoudend

Three lines of defense model

374
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Handelsregister Data in het kader 
van de beleidsdiscussie ‘wie betaalt 
voor wat’. De beleidskeuzen die 
rondom financiering worden ge-
maakt van open data, zullen conse-
quenties hebben voor de financie-
ring van de KvK.

2.  Opruimen legacy komt te
traag tot stand
Zoals bijna iedere grote organisatie, 
heeft de KvK last van de legacy 
van ICT-systemen. Deze systemen 
maken ontwikkeling van nieuwe 
informatie- en adviesproducten en 
diensten en verdere digitalisering 
van de registerdienstverlening 
tijdsintensiever, complexer en 
duurder. Ook vanuit de externe 
stakeholders zien we de wens om 
de nieuwe functionaliteit en dienst-
verlening versneld op te leveren. In 
2015 besteedden we veel tijd aan 
het beoordelen van de verschillende 
scenario’s, inclusief het oplossen van 
de ICT-problematiek. Wij hebben in 
de meerjarenbegroting rekening ge-
houden met het terugdringen van de 
legacy. Daarnaast zullen wij in 2016 
een riskmanager aanstellen. 

3. Externe oriëntatie,  
afstemming producten op  
specifieke klant behoeften
Om er voor te zorgen dat de infor-
matie- en adviesdienstverlening 
van de KvK steeds meer de kern-
behoefte van specifieke onderne-
mersgroepen invult, is het cruciaal 
dat het product- en dienstenpalet 

nauw is afgestemd op en met de 
beoogde doelgroep. Dit vergt een 
andere werkwijze dan voorheen. Wij 
hebben diverse projecten ingericht 
om de processen én de focus op 
afstemming op de klantbehoef-
te per segment te vergroten. De 
mogelijkheid dat een versnipperd 
aanbod ontstaat in zowel nieuwe als 
bestaande producten wordt onder-
kend. Daarom hoort bij dit risico de 
mitigerende maatregel om te kijken 
naar rationalisatie van het huidige 
productaanbod en de levenscyclus 
van producten op basis van zowel de 
waardering en afname van klanten, 
als op productontwikkeling gericht 
op gestandaardiseerd. 

4. Belemmering vanuit publiek- 
private wetgeving om een moderne 
informatiedienstverlener te worden
De huidige wetgeving maakt het 
introduceren van nieuwe producten 
ingewikkeld voor de KvK. Nieuwe 
ideeën worden vooral bemoeilijkt 
door wettelijke beperkingen op  
het gebied van de Wet Markt 
en Overheid.

5. Transitiekosten
hoger dan voorzien 
Wij vallen onder de werkingssfeer 
van het Sociaal Flankerend Beleid 
(SFB). De getroffen voorzieningen 
lijken voldoende maar het risico dat 
de uitstroom niet volgens planning 
verloopt, kan leiden tot additionele 
transitiekosten of voorzieningen. 
Wij kunnen geen invloed uitoefenen 

op het SFB, maar sturen actief op 
maximale uitstroom naar ander werk 
van onze boventallige medewerkers 
door middel van een professioneel 
en dedicated voor dit doel opgericht 
Mobiliteitscentrum.

6. Vertraging digitaal muteren  
en registreren
Uit het oogpunt van gebruiksgemak 
is het voor ons cruciaal om te werken 
met geaccepteerde standaarden 
met passend en vereist beveiligings-
niveau voor toegang tot onze dienst-
verlening. Het e-ID stelsel is hiervoor 
onder andere geschikt, maar er vindt 
binnen de overheid, onder leiding 
van de Digicommissaris, een aantal 
experimenten plaats door verschil-
lende publieke en marktpartijen om 
meerdere mogelijke standaarden te 
ontwikkelen (zoals Digid+, bankpas, 
RDW-experiment). Het risico bestaat 
dat het langer duurt dan 2016 om 
binnen de overheid overeenstem-
ming te vinden welke middelen als 
standaard geschikt worden bevonden 
voor het burger- en het bedrijven-
domein (zzp’ers vallen onder beide), 
om zo transacties met publieke 
uitvoerders te doen onder conditie 
van het juiste beveiligings niveau.  
De KvK participeert actief in de 
diverse regieraden om dit risico te 
mitigeren en zal zelf tevens pragma-
tisch kijken naar deelname aan pilots 
op dit gebied.

Terugblik  
Top 3 risico’s
• Reorganisatie 
De personele inkrimping als ge-
volg van de transitie leidde tot een 
financieel risico. Oorzaak zijn de 
financiële verplichtingen die voort-
vloeien uit het Algemeen Rijksamb-
tenarenreglement (ARAR) en die zijn 
opgenomen in het sociaal flanke-
rend beleid. Daarnaast zijn in 2015 
diverse vrijwillige vertrekregelingen 
opgestart. Verder voerde de afde-
ling 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.

• Vernieuwing/digitalisering 
De KvK ontplooide in 2015 diver-
se initiatieven op het gebied van 
vernieuwing/digitalisering. In de 
digitalisering van het inschrijf- en 
mutatieproces Handelsregister was 
een doorbraak voorzien rond e-ID. 
Dit identificatiemiddel moet het 
ondernemers eenvoudiger maken 
om zaken te doen met de overheid. 
Ondanks enkele succesvolle pilots is 
er nog geen standaard e-ID opgele-
verd. Dit risico was voorzien waar-
door direct maximaal ingezet is op 
de verdere ontwikkeling van online 

muteren voor ‘veelmuteerders’  
als de grote concerns, banken en 
trustkantoren. Ze sturen veel  
Handelsregisteropgaven naar de 
KvK en nemen veel informatiepro-
ducten af. Daarmee zijn het belang-
rijke klanten voor de KvK.
Er werden ook nieuwe producten 
en diensten ontwikkeld zoals de 
Buurt Update app die de RBB Award 
won, een prijs voor de beste digitale 
dienstverlening van de overheid. Het 
leidde ertoe dat andere overheids-
partijen interesse toonden in deze 
ontwikkeling en in mogelijkheden 
voor samenwerking. Dit krijgt in 
2016 een vervolg. Verder was er een 
belangrijke innovatie op het gebied 
van elektronische data-aanlevering: 
de KvK-API. Daarmee kunnen onder-
nemers gegevens uit het Handels-
register automatisch overbrengen 
naar hun bedrijfsinformatiesystemen 
zoals webshops, CRM of de  
finan ciële administratie. Dit levert 
tijdwinst op bij de uitvoering van  
bedrijfs administratie.

• Inkoop en aanbestedingen
Als gevolg van de fusie van  
14 organisaties en de daarmee 
gepaard gaande stapeling van 
opdrachten en schaalvergroting is in 
2015 vastgesteld dat er sprake is van  
aanbestedingsproblematiek. De  
totale contractwaarde van deze aan-
bestedingen bedraagt € 38 miljoen. 
De KvK heeft hierop direct een stevig 
pakket van maatregelen getroffen,  
die begin 2016 zijn ingevoerd.

Risico’s 2016
1.  Impact open data groter
dan verwacht
Wij zien in het open dataconcept 
kansen om ondernemers beter te 
bedienen en zijn dan ook voorstan-
der van verdere openstelling. Niette-
min herbergt het concept open data 
ook grote risico’s ten aanzien van 
het huidige dienstverleningsconcept, 
de privacy en het huidige verdien-
model. We onderzoeken deze effec-
ten. Duidelijk is dat de impact ook 
afhankelijk is van de mate waarin 
data vrijelijk en gratis beschikbaar 
worden gesteld. Het Handelsregister 
is open, echter op die onderdelen 
na die vanuit de privacywetgeving 
niet open mogen worden gesteld. 
De discussie over open data wordt 
vaak verward met de discussie over 
financiering van wie betaalt voor het 
verkrijgen, verwerken en afgeven 
van data uit basisregisters. Deze  
verwarring leidt tot negatieve beeld-
vorming over de uitvoerorganisaties 
van open data. Vanuit de KvK zullen 
wij in onze uitingen trachten om tel-
kens de open datadiscussie helder 
te verwoorden als een financierings-
discussie die beslecht wordt vanuit 
de overheidskeuzen en – beleid en 
dus niet een keus is van een  
uitvoerder. Daarnaast geven wij 
vanuit onze uitvoeringsrol aan wat 
wij van ondernemers horen over 
hun wensen op gebied van privacy-
bescherming en welke ondernemers 
het meest gebruikmaken van onze 

'Wij zien in het open  
dataconcept kansen om 

ondernemers beter te 
bedienen'

14
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Toelichting  
op de balans
1. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan 
voor een groot deel uit zes kantoor-
panden die eind 2015 nog in eigen-
dom zijn. Op basis van de laatste 
taxatie uit december 2015 van Jones 
Lang LaSalle hebben de kantoorpan-
den een actuele waarde van € 11,8m. 

In 2015 zijn de panden in Amersfoort, 
Amsterdam, Arnhem, Den Haag, 
Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en 
Woerden verkocht, waarbij 
een positief resultaat van € 22,8m  
is gerealiseerd. 

2. Vlottende activa
De vlottende activa bestaan voor 
€ 9,5m uit debiteuren die tegen 
nominale waarde zijn opgenomen 
onder aftrek van een voorziening 
voor oninbaarheid. De overige 
vlottende activa betreffen voorna-
melijk vooruitbetaalde (ICT-licentie)
kosten, vorderingen uit hoofde van 
subsidiegelden voor projecten en 
vorderingen op overheidspartijen uit 
inputfinanciering. 

3. Liquide middelen
De liquide middelen (inclusief  
deposito’s) bedragen € 182,2m  
per eind 2015. De toename t.o.v. 
2014 (€ 140,9m) wordt met name  
veroorzaakt door het positieve  
saldo uit investeringsactiviteiten van 
€ 39,9m en een positieve kasstroom 

uit operationele activiteiten van  
€ 1,4m.

4. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedraagt  
€ 25,0m per einde 2015 en vertoont 
ten opzichte van het eigen vermogen 
per ultimo 2014 (- € 39,1m) een ver-
betering van € 64,2m. De verbetering 
heeft plaatsgevonden vanwege:
1.  positief resultaat bij de verkoop 

van de panden (€22,8m);
2.  de aanpassing van de voorzienin-

gen zoals toegelicht onder punt 5;
3.  de verbetering van het resultaat 

zoals beschreven in de resulta-
tenrekening. Er bestaan nog een 
tweetal onzekerheden richting 
toekomst. In de eerste plaats de 
toekomstige reorganisatie (naar 
verwachting in 2017) en daarnaast 
de discussie omtrent open data.

5. Voorzieningen
De voorzieningen hebben hoofdza-
kelijk betrekking op de kosten voor 
transitie. De afname van € 50,9m 
heeft voornamelijk betrekking op 
betaalde uitkeringen en ontslagver-
goedingen van € 22,7m en een vrijval 
van de voorziening van € 33,1m. 
Deze vrijval is gesplitst in € 24,9m 
als gevolg van een bijstelling van 
onderliggende uitgangspunten  
en € 7,0m vrijval als gevolg van  
uitstroom van interne en externe  
detacheringen

6.  Kortlopende schulden
De daling van € 18,9m ten opzichte 

van 2014 wordt voornamelijk veroor-
zaakt door de daling van de vooruit 
ontvangen Rijksbijdrage. In 2014 
werd een 1e termijn van € 12,2m 
ontvangen voor de Rijksbijdrage 
2015. Voor de Rijksbijdrage 2016 
werd geen termijn in 2015 ontvangen. 
Daarnaast is het bedrag van de te 
betalen vaststellingsovereenkomsten 
€ 3,4m lager. Als laatste oorzaak 
geldt dat er minder te betalen kosten 
zijn per jaareinde (€ 3,0m).

In de afgelopen twee jaar (2014 en 
2015) is één organisatie ontstaan  
die met ca. 30% minder uitvoerings-
kosten haar dienstverlening naar  
ondernemers op peil heeft gehouden 
en de eerste stappen heeft gezet 
met het vernieuwen van haar  
diensten voor ondernemers. 

Sinds de verandering van de KvK 
is het aantal FTE teruggelopen  
van 2.293 eind 2012 naar 1.426  
eind 2015. Van de inmiddels 867  
boventallig verklaarde FTE’s  
heeft 654 FTE per einde 2015 ons 
definitief verlaten.

Balans per  
31 december 2015 

6 Financieel overzicht 2015

ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014

in € mln

Vaste activa   

1. Materiële vaste activa 17,1 62,7

2. Vlottende activa 15,1 16,5

3. Liquide middelen 182,2 140,9

Totaal activa 214,4 220,1

PASSIVA 31-12-2015 31-12-2014

4. Eigen vermogen 25,0 -39,1

5. Voorzieningen 162,9 213,8

6.  Kortlopende schulden 26,5 45,4

Totaal passiva 214,4 220,1
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Reguliere lasten
De bedrijfslasten zijn aanzienlijk lager 
dan begroot en zijn in hoofdzaak 
het saldo van de volgende grote 
afwijkingen:
•  De personeelslasten voor de 

reguliere organisatie vallen  
€ 7,3m lager uit dan begroot. Dit 
is met name het gevolg van het 
naar voren halen van de reorga-
nisatie. De gemiddelde vaste 
formatie valt daardoor in 2015 
78 FTE lager uit dan begroot. 
Deze in 2014 reeds aangekondig-

de reorganisatie zal uiteindelijk 
leiden tot een reductie van bijna 
200 FTE. 

•  De afschrijvingskosten zijn  
€ 5,0m hoger dan begroot, met 
name als gevolg van de afwaar-
dering (€ 5,5m) voor de kantoor-
panden in eigendom door de 
lagere taxatiewaarden.

•  De overige bedrijfskosten zijn  
€ 14,9m lager dan begroot, waar-
voor een aantal oorzaken is aan 
te wijzen:

 •  De huisvestingslasten zijn lager 
vanwege een uitgestelde start 
van het opschonen van fysieke 
archieven en het niet meer  
reserveren/doteren voor groot 
onderhoud van gebouwen.

 •  De lagere automatiserings-
kosten zijn voornamelijk  
gerelateerd aan betere condities 
omtrent licentie, onderhoud en 
telefoniekosten (partieel ook in 
de kantoorkosten).

 •  De lagere kantoorkosten zijn 
met name een gevolg van 
verdergaande digitalisering 
waardoor de kosten voor  
papier, drukwerk en mailingen 
zijn afgenomen.

 •  De afwijkingen van de  
PR & Publiciteit en de 
Marketing kosten betreffen 
voornamelijk lagere kosten 

voor events en minder 
(omvangrijke) campagnes. 

 •  De overige bedrijfskosten 
vallen lager uit dan begroot 
door lagere advieskosten dan 
voorzien in de begroting.

Transitiekosten
In 2015 zijn de uitgangspunten voor 
de SFB en de krimpvoorziening 
herzien. Voor beide voorzieningen 
wordt het (huidige) uitgangspunt 
dat 100% van de voorziene groep 
de keus maakt om door te werken 
tot hun 70e, gewijzigd naar 50%. 
Daarnaast wordt voor de krimpvoor-
ziening de onbemiddelbare rest- 
categorie (huidig gesteld op 20%) 
verlaagd naar 10%. Het positieve 
effect van deze schattingswijziging 
bedraagt € 24,9m. In de begroting 
2015 is rekening gehouden met  
€ 35,2m transitielasten die waren 
bestemd om in 2015 een voorziening 
te vormen voor de geplande  
krimpoperatie. Deze krimpvoor-
ziening is echter reeds eind 2014 
gevormd.

 Resultatenrekening 
2015

 Toelichting op de  
resultatenrekening 
Bedrijfsopbrengsten
De hogere bedrijfsopbrengsten t.o.v. 
de begroting hebben betrekking op 
alle opbrengstcategorieën. 
De Rijksbijdrage is ten opzichte 
van 2014 gedaald met € 19,0m. Er 
zijn twee kortingen toegepast; een 
taakstellende korting van ongeveer 
€ 15,0m op basis van het regeerak-
koord Rutte II en een daling vanuit 

in € '000

Werkelijk 2015 Begroting 
Regulier

2015

Werkelijk
Regulier

2015

Werkelijk 
Regulier 

2014

Begroting 
Transitie

2015

Werkelijk 
Transitie 

2015

Werkelijk
Transitie 

2014

A. Rijksbijdrage 115.909 114.822 115.909 134.863 0 0 0

B. Overige opbrengsten 116.310 83.604 114.807 81.555 1.778 1.503 2.033

Bedrijfsopbrengsten 233.377 198.426 230.716 216.418 1.778 1.503 2.033

C. Lonen en salarissen 74.190 78.896 73.827 77.431 0 363 402

D. Sociale lasten en overig 9.153 32.813 30.556 32.206 35.953 -21.403 96.676

E. Kosten uitbesteed werk 37.853 35.109 35.409 33.678 2.380 2.444 1.575

F. Afschrijving op mva 11.165 6.499 11.165 5.431 1.656 0 2.195

G. Overige bedrijfskosten 36.166 51.034 36.097 32.369 20 69 93

Bedrijfslasten 169.685 204.351 187.054 181.116 40.009 -18.527 100.941

Bedrijfsresultaat 63.692 -5.925 43.662 35.302 -38.232 20.030 -98.908

H. Financieel resultaat 476 571 476 463 0 0 0

Nettoresultaat 64.168 -5.354 44.138 35.765 -38.232 20.030 -98.908

de begroting EL&I van € 10,0m. 
Deze kortingen zijn deels gecom-
penseerd door de introductie van 
de algehele financiering overheids- 
gebruik met € 5,0m. De opbreng-
sten uit Handelsregister informatie-
producten, exportdocumenten en 
overige opbrengsten zijn de 
voornaamste stijgers. De hogere 
afname van informatieproducten 
is gerelateerd aan wettelijke recht-
matigheidseisen vanuit de financiële 
dienstverlening (+ € 3,8m). De vraag 

naar exportdocumenten neemt, 
tegen alle verwachtingen in, toe 
(+ € 1,9m). De belangrijkste afwijking 
wordt veroorzaakt door de boekwinst 
op de verkoop van de verschillende 
panden (€ 22,8m).

'De vraag naar  
exportdocumenten 

neemt, tegen alle  
verwachtingen in, toe'

64.168
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eerste stap gemaakt om de last van 
verouderde systemen weg te nemen 
en een nieuwe infrastructuur te 
ontwikkelen die aanzienlijk bijdraagt 

aan de versnelling van nieuwe pro-
ducten en diensten. Ook onderzoe-
ken we welke nieuwe veelbelovende 
technologieën in de toekomst voor 

(levering van) KvK-diensten en de 
bedrijfsvoering toepasbaar zijn. 

Modernisering van onze dienst- 
verlening
In 2016 zullen we doorgaan op de 
ingeslagen weg: onze dienst- 
verlening moderniseren langs twee 
lijnen: de registratie, verwerkings-  
en uitgiftetaak rondom het Handels-
register, met bijbehorende processen, 
zo gemakkelijk mogelijk maken voor 
ondernemers door deze te digitalise-
ren en qua werkwijze te verbeteren. 

Bij de uitvoering van de informatie-, 
voorlichtings- en innovatiebevorde-
ringstaken zullen we voor wat betreft 
de inhoud meer gebruikmaken van 
onze data- en kennisbronnen en big 
data. Voor de distributie van deze 
inhoud zullen we zoveel mogelijk 
van moderne digitale middelen  
gebruikmaken zoals online en 
mobiele technologie (bijvoorbeeld 
webinars en apps), naast onze 
telefonische kanalen. 

We willen ons online kanaal in 2016 
sterk verbeteren door steeds meer 
de klantreis van de ondernemer 
door onze dienstverlening te  
faciliteren. We willen daarbij ook 
aansluiten bij de ambities om de 
e-overheid voor ondernemers te 
realiseren. Onze dienstverlening, 
maar ook die van andere publieke 
dienstverleners, wordt dan meer 
in samenhang gebracht, zodat de 
ondernemer het zakendoen met de 
overheid steeds meer ervaart als één 
samenhangende klantreis. 

Het fysieke kanaal blijft voor ons een 
belangrijke aanvulling op de online en 
telefonische kanalen. Naast online 
webinars op het gebied van starten, 
blijft er behoefte aan onze regionale 
startersdagen. En bijvoorbeeld op 
het gebied van innovatiebevordering 
zullen regionale fysieke activiteiten 
en programma’s essentieel zijn. 

Zichtbaarheid regionaal blijft voor 
ons van belang. De diverse  
regionale projecten, maar ook het 
ontwikkelen van nieuwe concepten 
en dienstverlening op onze fysieke 
Ondernemerspleinen in de regio, 
vormen daarom een wezenlijk  
onderdeel van ons plan voor 2016. 
Op basis van behoeften van de on-
derscheiden klantsegmenten zoals  
aspirant-ondernemers, starters, 
zzp’ers en klein mkb zullen we 
doorgaan met het aanbieden van 
activiteiten op de thema’s groei,  
vernieuwing (innovatie), internati-
onalisering, overnemen en starten 
en KvK Data. Het activiteitenaanbod 
varieert van de basisinformatie 
op kvk.nl en ondernemersplein.nl  
tot informatieve video’s, en  
YouTube-films, tot evenementen 
waarin ondernemers elkaar treffen 
rondom innovatieve onderwerpen 
als 3D printen. 

In 2016 moet ons huidige produc-
ten- en dienstenportfolio nog beter 
aansluiten bij de behoeften van de 
verschillende segmenten. Met vooral 
een accent op de thema’s Vernieu-

wing en Analytics en de modernise-
ring van de Handelsregister-portfolio. 
Ook gaan we een select aantal 
vernieuwende digitale producten 
ontwikkelen. We gaan hier, onder 
andere met de inzet van klanten- 
panels, samen met ondernemers 
aan werken zodat het resultaat 
maximaal voldoet aan de behoefte 
van de ondernemer. 

Enkele onderwerpen zullen in 2016 
bijzondere aandacht van de organi-
satie vragen. 

Nieuwe technologie biedt steeds 
nieuwe kansen om ons werk beter 
en tegen lagere kosten uit te voeren
Met alle technologische ontwikke-
lingen verandert de manier waarop 
ondernemers werken voortdurend. 
Hun onderneming sturen en ontwik-
kelen gaat meer en meer gepaard 
met de inzet van nieuwe digitale 
mogelijkheden en gebruik van big 
data. Dit betekent voor ons als 
informatiedienstverlener ook voort-
durend nieuwe en andere producten 
en diensten en nieuwe manieren 
van werken. Vandaar dat de KvK zelf 
ook met haar informatieve functie en 
adviesfunctie innoveert. 

We investeren in de noodzakelijke 
ondersteunende (ICT-)systemen om 
alle processen vanuit de behoeften 
van de klant te organiseren. Na een 
uitvoerige analyse van de moge-
lijkheden om de ICT-legacy aan te 
pakken wordt in 2016 een serieuze 

7 Vooruitblik
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in het Handelsregister op te nemen 
om te voorkomen dat hun gegevens 
ongevraagd worden gebruikt voor 
direct marketingdoeleinden. 

Organisatieaanpassing
De KvK wil nog meer de klant inte-
graal bedienen en ziet graag dat de 
klant op elk tijdstip van de dag bij 
ons terechtkan en dat klanten altijd 
direct het juist antwoord krijgen. Dus 
nog nadrukkelijker customer driven. 
De organisatiestructuur die in 2013 
is ontworpen, draagt daar niet in alle 
opzichten optimaal aan bij. Na de 
reorganisatie in 2013 en 2014 bete-
kent dit op een aantal onderdelen 
van de organisatie een verandering. 
Alle aanpassingen moeten bijdragen 
aan een betere klantgerichtheid en 
externe gerichtheid. Er wordt daarbij 
veel belang gehecht aan het vermin-
deren van de versnippering in de 
organisatie, het verduidelijken van 
verantwoordelijkheden en het  
verhogen van de executiekracht. 
Een duidelijker structuur en een-
duidige en homogene afdelingen, 
met kortere lijnen en minder over-
drachtsmomenten maakt het werken 
aan tevreden klanten leuker en 
effectiever. Deze aanpassingen  
worden momenteel voorbereid in 
goed overleg met Ondernemings-
raad en management. De RvB  
verwacht dat de implementatie van 
de veranderingen na een advies-
traject met de medezeggenschap 
voor de zomer kan worden gestart.

Doorontwikkeling  
Ondernemerspleinconcept
Zoals eerder vermeld is de KvK 
momenteel met alle partners van het 
Ondernemersplein (Belastingdienst, 
UWV, RvO, CBS, RDW, VNG) en de 
opdrachtgever Ministerie van  
Economische Zaken in gesprek 
over het vernieuwen van het  
Ondernemerspleinconcept. Doel 
van deze vernieuwing is het bereik 
en de waardering op een substan-
tieel hoger niveau te brengen. Ook 
willen we het Ondernemersplein 
beter laten aansluiten op de am-
bities met het digitaal zakendoen 
door ondernemers met de overheid 
(e-overheid). Dit gesprek is verge-
vorderd en verwacht wordt dat in 
2016 nieuwe ontwikkelingen in gang 
worden gezet.

Blockchain
Zo is de KvK momenteel aan het 
bekijken welke mogelijkheden de 
blockchain - technologie voor de 
toekomstige producten en diensten 
en voor de toekomstige manier van 
werken - kan hebben. De KvK onder-
zoekt actief deze en andere nieuwe 
ontwikkelingen en wil die proactief 
op relevantie en gebruiksmogelijk-
heden onderzoeken. De KvK ziet 
deze ontwikkelingen als welkome 
kansen om ons werk voor onderne-
mers in de toekomst (nog) efficiënter 
te doen. 

We investeren verder in de  
noodzakelijke ondersteunende  
(ICT-)systemen om alle processen 
vanuit de behoeften van de klant 
te organiseren. Na een uitvoerige 
analyse van de mogelijkheden om 
de ICT-legacy aan te pakken, wordt 
in 2016 een serieuze eerste stap 
gemaakt om de last van verouderde 
systemen weg te nemen en een 
nieuwe infrastructuur te ontwikke-
len die aanzienlijk bijdraagt aan 
de versnelling van de ontwikkeling 
van nieuwe producten en diensten. 
Ook onderzoeken we welke nieu-
we veelbelovende technologieën, 
zoals blockchaintechnologie, in 
de toekomst voor (levering van) 
KvK-diensten en de bedrijfsvoering 
toepasbaar zijn. Verder investeren 
we aanzienlijk in nieuwe competen-
ties van onze medewerkers. 

Open data
In de eerste plaats betreft dat de 
beschouwing op open data. De 
Kamer van Koophandel gebruikt al 
nieuwe technologie en digitalisering 
om zo efficiënt en lean mogelijk haar 
taken uit te voeren. Hierbij hoort ook 
het beschikbaar stellen van haar 
data in open formaat. De data uit 
het Handelsregister zijn dus al open. 
Het ook gratis beschikbaar stellen 
van deze data vraagt echter politie-
ke besluitvorming. De financiering 
van de activiteiten van de KvK komt 
momenteel voor een belangrijk deel 
voort uit inkomsten uit tarieven voor 
informatieproducten. Deze tarieven 
zijn ingesteld vanuit het beginsel ‘de 
gebruiker betaalt’. Als de data uit het 
Handelsregister ook gratis beschik-
baar worden gesteld, ontstaat de 
vraag hoe dit moet worden opge-
vangen: helemaal via de belastingen 
(lees: Rijksbegroting) of deels (weer) 
via een heffing. Het Ministerie van 
Economische Zaken en uiteindelijk 
de Tweede Kamer beslissen hier over. 

De KvK pleit voor een zorgvuldige 
afweging bij dit vraagstuk. In  
Nederland betalen enkele tientallen 
grote gebruikers (informatiebrokers, 
grootbedrijf, overheid en groot mkb) 
het meeste mee aan het Handels-
register door hun omvangrijk afname 
van Handelsregisterdata. Deze grote 
afnemers zorgen nu voor 65% voor 
de inkomsten uit het gebruik van 
Handelsregisterdata. Deze bedrijven 
downloaden de data in bulk en inte-

greren deze in hun eigen systeem, 
voor allerlei doeleinden. De bijna  
2 miljoen andere bedrijven, waar-
onder zzp’ers, zorgen met zijn allen 
voor de overige 35%. Zij raadplegen 
het Handelsregister naar wens en zo 
vaak als ze willen om te zien met 
wie ze zakendoen, voor 1-2 euro  
per keer. 

Dan is er nog de privacykant aan 
open data. Wil iedereen wel dat zijn 
gegevens voor iedereen beschikbaar 
zijn? Staat de privacywetgeving in 
Nederland dat wel toe? Gegevens 
uit het Handelsregister over natuur-
lijke personen kunnen geen deel 
uitmaken van open databestanden, 
om de privacy van ondernemers te 
beschermen. Dat is in strijd met de 
Nederlandse privacywetgeving. Veel 
ondernemers vinden het vervelend 
dat hun (adres)gegevens worden 
gebruikt voor direct marketingdoel-
einden. De KvK biedt ondernemers 
daarom de mogelijkheid om aan 
te geven dat hun adresgegevens 
NIET gebruikt mogen worden voor 
direct marketingdoeleinden. Bij het 
vrijgeven van gegevens uit het Han-
delsregister als open data ontstaat 
de vraag of deze adresgegevens 
van eenmanszaken en persoons-
vennootschappen mogen worden 
opgenomen in open data bestanden. 
Om strijdigheid met de NL-privacy-
wetgeving te voorkomen, is het 
noodzakelijk om deze ondernemers 
de wettelijke mogelijkheid te bieden 
om een benader-mij-niet-indicatie 

'De klant moet 24 uur  
per dag bij ons 

terechtkunnen'35  /O
O
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Bijlage 1

Mevrouw C.J.G. Zuiderwijk (1962)
Benoemd per 1 januari 2014
Hoofdfunctie: voorzitter  
Raad van Bestuur

Nevenfuncties
Lid van de Raad van Commissarissen 
Koninklijke KPN NV  
01-01-2015 t/m 31-12-2015

Lid van de Raad van Commissarissen 
APG Groep NV
27-07-2015 t/m 31-12-2015

Bestuurder PubliQ   
01-01-2015 t/m 31-12-2015

Nevenfuncties in 2015 beëindigd
Lid van de Raad van Bestuur Indaver 
01-01-2015 t/m 19-06-2015

Mevrouw H.E. van Baasbank (1959)
Benoemd per 1 januari 2014
Hoofdfunctie: lid Raad van Bestuur

Nevenfuncties
Commissaris Woningnet NV  
01-01-2015 t/m 31-12-2015

De heer R.A.A.M. Coolen (1966)
Benoemd per 15 mei 2015
Hoofdfunctie: lid Raad van Bestuur

Nevenfunctie
Auteur van het boek ‘Werkgeluk’ 
(uitgave Futuro, 2015)

De heer H.W.M.W. ten Cate (1953)
Benoemd per 1 januari 2016
Hoofdfunctie: lid Raad van Bestuur

Nevenfuncties
Erasmus Universiteit Rotterdam: 
kernteamlid Commissarissen- 
programma
01-01-2005 - heden

Directeur/eigenaar Aarts & Lips 
Bredase Loodgietersbedrijven B.V. 
01-07-2012 - heden

De heer L.C. van de Kieft (1963)
Benoemd per 01-01-2014 tot en met 
15-06-2015
Hoofdfunctie: Chief Financial Officer 
ad interim

Gemandateerd door de Raad van 
Bestuur voor de functie Chief  
Financial Officer

Personalia Raad van Bestuur
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API
Een application programming  
interface (API) is een verzameling  
definities op basis waarvan een 
computerprogramma kan communi-
ceren met een ander programma of 
programmaonderdeel. 

ARAR
Algemeen Rijksambtenaren- 
reglement

DOP    
Digitaal Ondernemersplein 
(Ondernemersplein.nl) 

e-ID Stelsel
De Nederlandse overheid werkt 
samen met het bedrijfsleven aan een 
standaard voor de toegang tot online 
dienstverlening: het e-ID Stelsel. Het 
stelsel maakt het mogelijk dat  
burgers, consumenten en onder-
nemers beter online zaken kunnen 
doen met overheid en bedrijfsleven. 

HR-Dataservice
Met HR-Dataservice kunnen bedrijfs-
gegevens uit het Handelsregister 
direct worden ontvangen in de 
systemen van ondernemers.

Inputfinanciering  
Financiering van het gebruik van in-
formatieproducten van het Handels-
register door overheidsorganisaties 
op basis van een vooraf vastgesteld 
budget.

Inschrijfvergoeding 
Eenmalige vergoeding voor de  
inschrijving van een nieuwe 
onderneming of organisatie in 
het Handelsregister van € 50,-.

KCC    
Klantcontactcentrum

Mededingingsklachten 
Klachten over activiteiten van de KvK 
die leiden tot ongewenste mede-
dinging met ondernemingen of vrije 
beroepsbeoefenaren. 

Midden- en kleinbedrijf (mkb) 
•  Klein mkb (tot 50 werkzame 

personen)
•  Groot mkb (50 - 250 werkzame 

personen)
•  Corporate Accounts (250  

werkzame personen en meer, 
aan dit segment levert de KvK  
voornamelijk dataproducten)

SFB 
Sociaal Flankerend Beleid

VWNW 
Van Werk Naar Werk

ZBO    
Zelfstandig Bestuursorgaan
 

Afkortingen en begrippen

Het Servicecenter van de Kamer  
van Koophandel is bereikbaar via  
www.kvk.nl/contact en op werkdagen 
van 08:30 uur tot 17:00 uur via  
(088) 585 15 85. 

Informatie over bezoek- en  
postadressen van KvK-locaties 
is eveneens te vinden op  
www.kvk.nl/contact.

Bijlage 3

Contactinformatie
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