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Ter introductie
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In ons gesprek heb ik beloofd aan te geven welke van jullie lobbythema’s bij ons goed in 

handen zijn. Daarnaast biedt ik graag enig inzicht in hoe onze beleidslijnen momenteel 

luiden. Ook zijn enkele projecten vermeld en aanvullende thema’s voor leden beschreven in 

deze info-set. Tot slot een introductie-aanbod voor het lidmaatschap.

Je kunt in ieder geval al even contact opnemen met ons beleidsteam Regelgeving, 

Marktwerking en Consumentenbeleid. Mijn collega Emile Rodenhuis is zeer bereid om 

toelichting te geven op de actualiteit van het onderwerp aanbesteding en de stappen die dit 

jaar mogelijk worden gezet.

Emile Rodenhuis - secretaris

070 3490 358

rodenhuis@vnoncw-mkb.nl

Een actieve betrokkenheid als lid van MKB Nederland kan nog nadrukkelijker worden 

vertaald als meerwaarde van GeoBusiness Nederland. Doordat we onze 

belangenbehartiging als gezamenlijk bedrijfsleven organiseren, kunnen we meer bereiken 

met korte lijnen naar elkaar en naar overheden.

mailto:rodenhuis@vnoncw-mkb.nl


• Lobbypunten GeoBusiness Nederland 

en beleidslijnen MKB Nederland 

• Certificering / Keurmerken

• Internationalisering

• Commissies & Werkgroepen



Lobbypunt 1.2 GeoBusiness: 

Professionalisering aanbestedende overheid
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Beleidsstandpunten MKB Nederland / VNO-NCW:

1.Onduidelijke aanbesteding (bestek); dit door gebrek aan kennis van de markt (markconsultatie)

• Vraag sluit niet aan op aanbod

• Innovatie en daarmee startende bedrijven komt niet aan bod door gebrek aan kennis 

van de markt bij de aanbestedende dienst.

2.Gunnen op prijs, terwijl in de aanbesteding EMVI centraal is gesteld. (problematiek in relatie tot 

het scoren van de criteria)

• Veel tijd en geld gaat gemoeid met het voldoen aan de EMVI criteria, terwijl 

uiteindelijk de prijs doorslaggevend is. Dit zorgt ervoor dat enkel grote bedrijven 

inschrijven, omdat het niet loont voor kleine bedrijven.

• Er moet een methode van scoren worden ontwikkeld, waarbij er meer onderscheid 

tussen de criteria kan worden gemaakt.

3. Hoge offerte kosten.

• Aanbestedende diensten vragen te veel en zijn niet snel geneigd om een vergoeding 

te verstrekken. Een redelijke vergoeding voor de inschrijvers die tot de laatste ronde 

in de race zijn gebleven is gewenst.



Lobbypunt 1.2 GeoBusiness: 

Professionalisering aanbestedende overheid
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Beleidsstandpunten MKB Nederland / VNO-NCW (vervolg):

4. Problematiek inzake het samenvoegen van opdrachten.

• Dit is met name voor MKB bedrijven een obstakel, dit temeer aanbestedende 

diensten steeds vaker gezamenlijk aanbestedingen in de markt zetten. MKB moet 

dan slikken of stikken, dit leidt ertoe dat er steeds meer bedrijven niet meer 

inschrijven.

5. Dynamisch aankoopsysteem/marktplaatsen

• Deze moeten onder nieuwe wet ook voldoen aan de aanbestedingswet. De 

ervaringen met marktplaatsen zijn helaas negatief. Er is weinig ruimte voor contact 

tussen de aanbestedende dienst en de ondernemer. Er wordt enkel gegund op prijs 

en de prijzen zijn schrikbarend laag. De lage prijzen zorgen ervoor dat zzp-ers en 

kleine bedrijven niet meer inschrijven.

6. SROI

• Dit zou enkel kunnen worden gevraagd indien de personen geschikt zijn voor de 

gevraagde diensten/producten en niet leidt tot verdringing van het zittende 

personeel.



Lobbypunt 2.1 GeoBusiness: 

Rol van de overheid - De markt tenzij
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Beleidsstandpunten MKB Nederland / VNO-NCW:

Aanscherpen Wet Markt en Overheid
In de wet markt en overheid moet de ruimte voor overheden om de markt te betreden sterk 

worden gelimiteerd. Markt moet altijd worden betrokken wanneer een overheid zelf de markt wil 

betreden. De algemene belangbepaling moet worden geschrapt. Ook moet de mate waarin 

overheden activiteiten inbesteden en welke activiteiten worden inbesteed, transparanter worden.

Terugdraaien inbesteden Rijk
In de ondernemerschapsagenda vragen we een volgend kabinet om de inbesteding door het Rijk 

in diverse sectoren terug te draaien. Hiervoor zullen we de nadelige effecten van het inbesteden 

met de leden in kaart brengen.



Lobbypunt 2.3 GeoBusiness: 

Innovatie zichtbaar in topsectoren
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Beleidsstandpunten MKB Nederland / VNO-NCW

Continueer de essentie van het topsectorenbeleid
Innovatie vindt plaats in samenwerkingsverbanden tussen grote, midden- en kleine bedrijven, 

bestaande ondernemingen met kennisinstellingen – innovatie ‘ecosystemen’. Versterken van 

deze ecosystemen via samenwerking onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheid en 

bedrijfsleven is deze essentie.

Extra investering in onderzoek en innovatie
Nieuw kabinet zou moeten komen met een evenwichting investeringspakket over keten van 

fundamenteel tot toegepast en praktijkgericht onderzoek, ontwikkeling tot innovatie. Met ruimte 

voor zowel thematisch (routes NWA en topsectoren) als ongebonden onderzoek.

Participatie in ons leden- en commissienetwerk biedt jullie mogelijkheden om het eigen lobbypunt 

kracht bij te zetten. Draagt ook bij aan lobbypunt 2.2. Proactieve markt.



Certificering / Keurmerken
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We herbergen vele verenigingen die aan de basis staan van Certificering 

en Keurmerken. Dit biedt een waardevol kennisnetwerk, mocht de 

vereniging stappen willen zetten op dit terrein.

Ook is er een commissie Normalisatie en Certificatie.

Het komt voor dat er kennissessies worden georganiseerd rondom dit 

thema.

Zo ook deze week waarin leden zich kunnen laten informeren over do’s 

en don’ts vanuit perspectief van mededingingswet.



Internationalisering 
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Ook voor innovatieve mkb-bedrijven; grensoverschrijding wordt een 

groter thema waarop veel deskundigheid en ondersteuning kan worden 

aangeboden.

Vanaf 2017 wordt er geïnvesteerd in verbetering van handelsbevordering 

en sterkere internationalisering van mkb en uitvoering van 

internat.strategieën topsectoren. Hiertoe wordt er ook een private 

stichting opgericht om voortouw hierin te nemen.

Topsectoren worden goed aangesloten op reisagenda van het kabinet en 

jaarplannen van buitenlandse posten.



Relevante commissies en werkgroepen
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• Werkgroep Innovatie

• Commissie ICT

• Commissie Normalisatie en Certificatie

• Commissie Overheidsaanbestedingsbeleid

• Werkgroep Markt en Overheid



• Projecten

• Overige thema’s 



Relevante projecten

datum: 8 november 2017 pagina: 12

• Veilig zakelijk internetten

• Oranje Handelsmissiefonds

• Duurzame Inzetbaarheid

Brancheorganisaties tekenen in op dit soort projecten, die we meestal in 

samenwerking met Rijksoverheid mogelijk kunnen maken. Vervolgens 

kan een vereniging de voordelen van het project ontsluiten voor de 

leden.

https://www.mkb.nl/projects/veilig-zakelijk-internetten
https://www.mkb.nl/projects/oranje-handelsmissiefonds
https://www.mkb.nl/DuurzameInzetbaarheid


• Relatie met onderwijs en academisch veld

• Zitting in Algemeen Bestuur MKB-Nederland: hier worden beleidsactualiteiten 

besproken, die voor alle aangesloten branches van belang zijn.

• MKB-Nederland en VNO-NCW organiseren vier keer per jaar een bijeenkomst 

voor de directeuren van de aangesloten brancheorganisaties

• MKB-Nederland en VNO-NCW kennen vele commissies en werkgroepen op 

deelonderwerpen waar de branchevereniging welkom is.

• MKB-Nederland organiseert, veelal samen met VNO-NCW, bijeenkomsten die 

de mogelijkheid bieden om contact te leggen met andere leden en/of met 

politici en bewindspersonen.
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Overige thema’s



Voor leden van uw vereniging:

• Hebben kosteloos toegang tot de landelijke 

bijeenkomst ‘Week van de Ondernemer’ te Utrecht.

• Leden hebben kosteloos toegang tot regionale 

bijeenkomsten van de ‘Week van de Ondernemer’ van 

MKB-Nederland.

• Aangesloten branches ontvangen periodiek per mail de 

nieuwsbrief van MKB-Nederland. In deze uitgave staat 

per week een beknopte samenvatting van alle 

relevante ontwikkelingen op de diverse 

beleidsterreinen. Deze editie wordt zo opgemaakt dat 

ze gemakkelijk in eigen nieuwsbrieven te verwerken is.
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Overige thema’s


