
Toegelicht in 3 webinars

Staat van het mkb

Hoe staat het MKB er nu écht voor?
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Het mkb veert op uit de coronacrisis. Wat is er veranderd voor ondernemers? 

Hoe staat het mkb er écht voor? Wat zijn de uitdagingen voor ondernemend 

Nederland, voor de overheid en voor het onderwijs? Het Nederlands Comité 

voor Ondernemerschap presenteert op 18 november 2021 het Jaarbericht 

Staat van het mkb 2021: een analyse en duiding op basis van cijfers en  

CBS-data. In drie webinars toegelicht en uitgediept.

18 en 19 november 2021 

Webinar 18 november 2021, 11.10-12.15 uur

Jaarbericht Staat van het mkb 2021 
Livestream met de overhandiging van het Jaarbericht door Comité-voorzitter 

Harold Goddijn aan demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken 

en Klimaat. Gevolgd door een tafelgesprek over de duiding van de cijfers 

en de trends. Hoe staat het mkb er nu voor? Wat moet er gebeuren om de 

concurrentiepositie van het Nederlandse mkb te versterken? Een tafelgesprek 

met eerste reacties van:

-  Stef Blok demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat

-  Harold Goddijn voorzitter Nederlands Comité voor Ondernemerschap en 

ondernemer

- Jacco Vonhof voorzitter MKB-Nederland

-  Barbara Baarsma lid Nederlands Comité voor Ondernemerschap en hoogleraar 

toegepaste economie

- Herman van Bolhuis ondernemer

Te volgen via de stream op YouTube 

https://youtu.be/Pvwn7e58ZL8


Webinar 18 november 2021, 12.45-13.30 uur

Ondernemerschapsonderwijs  
is prikkelen
Ondernemen is meer dan een passie. Wat moeten jongeren eigenlijk kunnen als ze 

ondernemer willen worden? En wat moeten docenten in huis hebben om hen te 

prikkelen? O2LAB presenteert de nieuwe Handreiking voor ondernemerscompetenties 

(uitgeverij BOOM). Onder leiding van Joyce Rommelaar (ambassadeur O2LAB) een 

boeiend tafelgesprek over de praktijk van het ondernemerschapsonderwijs met:

- Diederik Laman Trip lid Nederlands Comité voor Ondernemerschap

- Talitha van den Elst lid College van Bestuur, Nova College

-  Marco van Gelderen auteur en universitair hoofddocent psychologie van 

ondernemerschap, Vrije Universiteit

- Tom Hoogendoorn practor Smart ICT Nova College

-  Thomas Lans auteur en lector kansrijk ondernemen, Hogeschool Arnhem-Nijmegen

- Sam Mulder stagiair/student Nova College

- Tim van der Voord programmamanager Smart Makers Academy

Zonder aanmelding vooraf te volgen via de stream op YouTube

Webinar 19 november 2021, 12.30-13.30 uur

‘Deepdive’ in de staat van het mkb
Het Jaarbericht Staat van het mkb 2021 is voor een belangrijk deel gebaseerd op data 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In dit webinar vanuit de studio van het 

CBS duiken we in de wereld van deze data. Cijfers zeggen meer als je de meerjarige 

ontwikkelingen ziet. Daarmee krijg je meer inzicht hoe het echt zit met het mkb. Dat 

is wat deze lunchbijeenkomst biedt. Onder leiding van Margreet Spijker presentaties 

en gesprekken met:

-  Meiny Prins lid Nederlands Comité voor Ondernemerschap en ondernemer 

- Peter Hein van Mulligen hoofdeconoom CBS

-  Justin Jansen hoogleraar ondernemerschap aan de Rotterdam School of 

Management en academisch directeur van het Erasmus Centre for Entrepreneurship

Dit webinar is te volgen via Zoom en het is mogelijk vragen te stellen aan de sprekers. 

Wel dient u zich vooraf aan te melden via het e-mailadres staatvanhetmkb@cbs.nl. 

Na aanmelden ontvangt u op donderdag 18 november een bevestigingsmail met de 

toegangscode. Meldt u snel aan, het deelnemersaantal is beperkt. 
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