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Korte historie KVK 

 Van 14 organisaties naar één organisatie met één Raad van 
Bestuur in Utrecht in 2014 

 
 KVK is een ZBO (zelfstandig bestuursorgaan); Ministerie van EZK 

is toezichthouder 
 
 Oprichting mobiliteitscentrum 1 januari 2014 direct onder de RvB 

 
 KVK volgt het ARAR van het Rijk met het VWNW beleid 
 
 
 
 

 



KVK 

Twee kernelementen: 

 de gewaardeerde adviseur bij ondernemersvraagstukken; wij 

leveren informatie, geven advies en inspireren. 

 registreren en geven informatie voor veilig zakendoen 

(Handelsregister) en maken het ondernemers makkelijker om 

zaken met ons te doen. 

Kernwaarden: 

 Alert  Betekenisvol  Betrouwbaar 
 

 



KVK 

Taken: 
 
 Beheren handelsregister 
 Export documenten 
 Het geven van informatie en voorlichting 
 Innovatiestimulering 
 Regiostimulering 
 Inrichten en beheren van Ondernemerspleinen digitaal  
 Inrichten en beheren van Ondernemerspleinen fysiek  
 
 
 
 

 



KVK trends medewerkers 

Digitale transformatie, openheid van data. 
 
 Digitalisering van processen -> krimp op afdelingen -> vrijwillige 

vertrekregelingen 
 Flexpool opgericht 

 
Arbeidsmarkttransitie;  door de toenemende digitalisering en 
innovaties op het gebied van duurzaamheid worden andere skills en 
competenties verwacht van personeel. 

 
 Stimulansregeling voor medewerkers die niet mee kunnen 
 Premobiliteit in FFF (Fit for the Future) project 
 
 

 



KVK 

Wat doen wij nu anders qua organisatie? 

 Mobiliteitscentrum valt direct onder de Raad van Bestuur 

 Intensieve samenwerking met HRM, recruitment, managers KVK -> 

werkend naar een Employability Center 

 Er zijn middelen beschikbaar (euro’s, team van 30, instrumenten) 

 Eigen Arbo, communicatie, HRM en finance & control 

 Resultaatgerichte aansturing in euro’s en fte’s 

 Mobiliteit is een vak! Teamleden zijn experts in hun eigen regio, 

netwerk en arbeidsmarktkennis 

 
 

 



KVK 

Wat doen wij nu anders qua instrumenten? 

 

 Iedereen aan het werk 

 Middelen zijn geen doelen 

 Begeleiden uitsluitend naar realistisch arbeidsmarktperspectief 

 Kandidaten komen sinds 2015 op vrijwillige basis naar het MC 

 Regiekamer met intensieve begeleiding 

 Maatschappelijke inzet 

 

 

 
 

 



VRAGEN? 

 

 

BEDANKT! 


