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Ondernemers kiezen mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland 

MKB-Nederland stimuleert lokale overheden met prijs tot verbetering ondernemersklimaat 
 
MKB-Nederland looft dit jaar een prijs uit voor de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland. Met deze 
verkiezing, die wordt ondersteund door het ministerie van economische zaken en de Kamers van 
Koophandel, wil de ondernemerskoepel gemeenten uitdagen zich meer in te spannen voor een beter 
ondernemersklimaat.  
 
De verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland beleeft dit jaar haar landelijke primeur. Eerder al 
organiseerde de noordelijke afdeling van MKB-Nederland in de eigen regio een soortgelijke wedstrijd, als 
stimulans voor gemeenten om zich meer in te zetten voor het midden- en kleinbedrijf. Uit de resultaten van die 
regionale editie is gebleken dat de prijs inderdaad een stimulans voor lokale overheden is geweest om hun mkb-
beleid beter op de kaart te zetten. De noordelijke winnaar was de Friese gemeente Skaskerlan. 
 
De landelijke prijs maakt onderdeel uit van een breder traject dat MKB-Nederland heeft ingezet om gemeenten 
ertoe te bewegen hun dienstverlening aan en het klimaat voor ondernemers in alle opzichten te verbeteren. Zo 
heeft de ondernemerskoepel gemeentebesturen reeds voorzien van een modelbeleid mkb-vriendelijk 
aanbesteden, een stappenplan om de onredelijke lasten van toezicht aan te pakken en een algemene 
plaatselijke ondernemersverordening, waarmee zij zes ‘oude’ ondernemersvergunningen tot één kunnen 
reduceren. 
 
MKB-Nederland kiest de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland niet lichtvaardig. De uiteindelijke rangorde 
baseert zij op vier onderdelen: de tevredenheid van ondernemers, het imago van de gemeente, communicatie 
en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf en de hoogte van de gemeentelijke (administratieve) 
lasten voor het mkb. 
 
De tevredenheid over en het imago van de gemeenten worden bepaald aan de hand van een internetenquête. 
Ondernemers kunnen op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl een vragenlijst invullen over (het beleid in) hun 
eigen vestigingsplaats. Zij krijgen vragen voorgelegd over het ondernemersklimaat, maar ook over de snelheid 
van handelen, de toegankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid van de ambtelijke dienst.  
 
Onderzoeksbureau HanzeConnect is gevraagd gemeenten op het onderdeel communicatie en beleid te 
beoordelen. Aan de orde daarbij komen onder meer de aanwezigheid van een aanspreekpunt voor en een 
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overlegstructuur met het mkb en het bestaan van specifiek mkb-beleid. De hoogte van de gemeentelijke 
(administratieve) lasten voor het mkb worden in kaart gebracht aan de hand van gegevens van het Centrum 
voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. 
 
De mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland wordt op 10 november in Den Haag bekendgemaakt tijdens het 
jaarcongres van MKB-Nederland.  

 


