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MKB-PLAN



Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé 

banenmotor van Fryslân: 60% van de werk-

nemers zit bij het MKB, 58% van alle omzet 

komt van het MKB en meer dan 90% van de 

bedrijven valt eronder. MKB-bedrijven zijn 

voor de economische ontwikkeling en het 

maken en behouden van werk van essen-

tieel belang. Daarom wil PvdA Fryslân een 

‘rode loper’ uitleggen voor MKB’ers, voor 

ondernemerschap, voor innovatiekracht en 

voor het generen van goed werk. Hierbij 

verliezen we nooit het belang van de werk-

nemer uit het oog.

PvdA Fryslân heeft zich de afgelopen peri-

ode ingezet voor het MKB. We zijn voor het 

Doe Fonds, de regeling Kredietbank, de Sub-

sidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân 

(STINAF) en investeringen in de infrastruc-

tuur van Fryslân. Ook staan we voor de ont-

plooiing van iedereen. Onderwijs is dé motor 

voor emancipatie en ontplooiing. Onderwijs 

is een randvoorwaarde voor het krijgen van 

goed werk. Daarom willen we blijven inves-

teren in goed en toegankelijk onderwijs voor 

iedereen. De afgelopen vier jaar heeft PvdA 

Fryslân ingezet op bedrijfsscholen, Wetsus 

en University Campus Fryslân. Maar alleen 

een diploma is niet genoeg. We willen werk 

hebben. Daarom ons voorstel om met ‘Talint 

foar Fryslân’ werk te creëren voor mensen 

met een diploma.

We willen ook de komende vier jaar blijven 

inzetten op het MKB. Daarom hebben we 

drie concrete plannen voor de ‘rode loper’ 

opgesteld met als ambitie: goed werk in een 

innovatief en krachtig MKB.

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: 
BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING
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ONDERWIJS ALS SLEUTEL TOT SUCCES

KENNIS EN BANEN BEHOUDEN

PvdA Fryslân stimuleert aanbod van onder-

wijs voor jonge mensen: ‘fan pjut oant pro-

movendus’. We willen een goed onderwijs-

aanbod op elk niveau en in de buurt. Zo kan 

het MKB putten uit een aanbod van werk-
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rentes voor bedrijfsovernames. Dit kan, 

bijvoorbeeld, door microkredieten en 

kredietunies.

• Een ondernemersnetwerk stimuleren. 

Daarmee kunnen verkopende en potenti-

eel kopende ondernemers en jonge star-

ters met bestaande bedrijven gekoppeld 

worden. Het doel hierbij is het behouden 

en innoveren van werk. Hierbij staan de 

MKB-ondernemers en hun werknemers 

centraal.

Als provincie moet Fryslân het hebben van 

prachtige MKB-ondernemingen. Vaak zijn 

dit niet alleen prachtige bedrijven, maar 

ook familiebedrijven die al generaties lang 

barsten van de traditie. Deze ondernemers, 

bedrijven én hardwerkende werknemers 

verdienen dat ze door mogen blijven gaan. 

Ze verdienen opvolging. Er zijn nu ongeveer 

500 bedrijven in Fryslân waarbij bedrijfsop-

volging een probleem is. Zonder voortzet-

ting gaan er tradities en, belangrijker nog, 

banen verloren. We willen daarom:

• De deskundigheid bij bedrijfsovernames 

bevorderen. Dit doen we door onderne-

mers trapsgewijs (financieel) te onder-

steunen bij het inhuren van goede bege-

leiding en hiervoor een duidelijk loket te 

openen. 

• Leningen met marktconforme of lage 



nemers die optimaal gekwalificeerd zijn en 

dat ook blijven. Meer dan ooit tevoren vraagt 

deze tijd om een leven lang leren. Iedereen 

zal zich moeten aanpassen aan deze veran-

dering. Daarom moet er onderwijs zijn voor 

jong en oud, voor mensen met en zonder 

beperking. Dat gaan we doen door:

• Het stimuleren van het onderwijsaanbod 

waar Fryske bedrijven behoefte aan heb-

ben en van ondernemerschap en zelfred-

zaamheid van studenten op het MBO en 

HBO.

• In te zetten op verbinding en samen-

werking tussen scholen en bedrijven, 

bijvoorbeeld in Het Bildt, Kollum en Dok-

kum. Deze verbinding moet de kloof tus-

sen bedrijfsleven en onderwijs verklei-

nen. Leerlingen moeten weten waar ze 

voor gaan. We willen minimaal vijf scho-

len waarbij we de verbinding tussen on-

derwijs en bedrijfsleven optimaal organi-

seren. Dat levert direct banen op!

• Het realiseren van de tweede fase van 

University Campus Fryslân met een eigen 

faculteit en een fonds voor structureel 

onderzoek. Wetsus en de Dairy Campus 

hebben daarbij blijvend een belangrijke 

verbindende en aanjagende rol.
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FRYSLÂN VERSTERKT DOOR FRYSKE 
EXPORT EN INNOVATIE

Ontwikkeling, vernieuwing en vooruitgang, 

daar streeft PvdA Fryslân naar. Innovatie legt 

daarvoor de basis. Door samen met onder-

nemers en het onderwijs een ‘krachtig trio’ 

te vormen maken we heldere keuzes voor 

de (toekomstige) werkgelegenheid in Frys-

lân. Zorg, watertechnologie, agri & food, de 

maakindustrie, duurzaamheid en toerisme 

vormen hierbij de kern. Wat we in Fryslân 

‘uitvinden’ moet ook zijn weerslag krijgen 

op onze regionale economie en werkgele-
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• Provinciaal geld gebruiken om bestaande 

structuren te laten samenwerken en eco-

nomische en innovatieve activiteiten te 

stimuleren. We geven ze net dat duwtje 

in de rug  dat nodig is.

genheid. Het moet in Fryslân verder worden 

uitgewerkt. De export hiervan kan ons daar-

naast niet ver genoeg reiken. We hebben de 

volgende ambities:

• Subsidies en leningen tegen een laag ren-

tetarief verstrekken, of zelf deelnemen in 

innovatieve en economische MKB–ac-

tiviteiten, om welzijn te bevorderen en 

persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. 

We stellen de mens centraal. De door de 

provincie al beschikbaar gestelde ‘revol-

verende’ fondsen zetten we hierbij in.

• Internationale handel en de innovatie-

kracht van het MKB stimuleren en bevor-

deren. Dit doen we door het gebruiken van 

netwerken en het zoeken, ontwikkelen 

en bevorderen van ontwikkelgebieden in 

het buitenland. Zo kan ons MKB hun ware 

kracht laten zien. In de komende periode 

willen we samen met het MKB minimaal 

vier ‘exportgebieden’ ontwikkelen.
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WAT GAAN WE CONCREET DOEN?
• Kennis en banen behouden. We willen 

300 MKB-bedrijven helpen met bedrijfs-

opvolging, waardoor er 1.700 banen ko-

men dan wel blijven in Fryslân. Hiervoor 

is 8 miljoen euro nodig, waarvan 7,5 mil-

joen euro ‘revolverend’ wordt ingezet en 

dus terugkomt.

• Onderwijs als sleutel tot succes. We in-

vesteren in nieuw onderwijs, specifiek 

het campusmodel waarbij onderwijs en 

bedrijfsleven samen optrekken. Er komt 

een warme toestroom naar werk: 800 

arbeidsplaatsen en 2.000 traineeplek-

ken. Hiervoor is 16 miljoen euro nodig.

• Meer export en Fryske innovatie behou-

den. Met het vinden, ontwikkelen en be-

vorderen van exportgebieden willen we 

500 banen realiseren. Om dit te realise-

ren moeten we 2 miljoen euro beschik-

baar stellen.

PVDA FRYSLÂN: ‘DE KRÊFT FAN IT MKB’

300 MKB-BEDRIJVEN HELPEN MET BEDRIJFSOPVOLGING

ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN SAMEN LATEN OPTREKKEN

VINDEN, ONTWIKKELEN EN BEVORDEREN EXPORTGEBIEDEN

8 MILJOEN EURO

16 MILJOEN EURO

2 MILJOEN EURO

MET DIT MKB-PLAN GAAT DE PVDA ZICH INZETTEN VOOR 3.000 BANEN 
DOOR 26 MILJOEN EURO TE INVESTEREN IN HET FRIESE BEDRIJFSLEVEN
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