
Kenniskringen 
 
Het delen van kennis en ervaring! 

 
Klaas van den Berg – Regiomanager - KvK 



Waarom kenniskringen? 

• Delen van onderlinge kennis en ervaring met andere 

ondernemers in groepsverband geeft nieuwe kansen en 

mogelijkheden voor zowel de ondernemer als de onderneming; 

• Specifieke vragen en thema’s kunnen in een open sfeer binnen 

de groep behandeld worden; 

• Individuele ondernemer komt in aanraking met andere 

bedrijven en sectoren en vergroot hiermee zijn eigen inzicht; 

• Nieuwe verbindingen geven nieuwe impulsen en kansen voor 

nieuwe product-markt-combinaties.  



Wat zijn kenniskringen? 

• Uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën met 

sparringspartners in klein groepsverband; 

• Directe en praktische ondersteuning van een externe mentor uit 

het bedrijfsleven en een adviseur van de KvK; 

• Direct toegang tot een breed netwerk van specialisten op het 

gebied van bedrijfsvoering; 

• Toegespitst op de uitdaging waar u als ondernemer mee te 

maken krijgt (internationalisering, innovatie, ondernemerschap). 

 



Wat zijn kenniskringen? 

• 8-10 ondernemers in een kleine netwerkgroep; 

• 1 Kennismakings- / Informatiebijeenkomst;  

• Minimaal 8-10 groepsbijeenkomsten per jaar  

 onder begeleiding van een mentor en adviseur; 

• Bedrijfsbezoeken bij collega-ondernemers, kijkje in de keuken; 

• Individuele ondernemers bepalen de agenda, brengen eigen 

onderwerpen en thema’s in die centraal staan; 

• Individuele ondersteuning vanuit de Kamer van Koophandel. 



Wat vragen kenniskringen? 

• Ambitie om te willen “groeien” (ondernemer – onderneming); 

• Serieus aan de slag met de onderwerpen en thema’s (tijd en 

energie); 

• Minimaal 3 jaar bestaande onderneming; 

• Minimaal 5 fte’s werkzaam binnen onderneming; 

• Open staan voor collega ondernemers (spiegel voorhouden); 

• Uw eigen kennis en ervaring delen (open sfeer); 

• Minimaal 8 avonden per jaar aanwezig; 

• € 300,- bijdrage p.j. (kosten externe mentor) – (€ 150,-  KvK); 

• Projectlooptijd van een één jaar. 

 



Welke onderwerpen en thema’s 

• Ondernemer vs. Manager, hoe creëer je een goede balans; 

• Internationalisering, starten met export, nieuwe markten enz.; 

• Innovatie, ontwikkelen van nieuwe producten-diensten; 

• Personeel & Organisatie, hoe werk je effectief en efficiënt?; 

• Strategie, wat zijn de plannen voor de toekomst; 

• Overdracht, overname en uitbreiding, hoe doe ik dat?; 

• Kwaliteitsmanagement, interne bedrijfsvoering; 

• Financieringsmogelijkheden, subsidies en regelingen; 

• Marketing, hoe zet je de producten/diensten in de markt; 

• Crisisinterventie, hoe maak je de juiste keuzes. 



Voorstel vervolgtraject 

• Ondernemersverenigingen in Sûdwest-Fryslân zetten de vraag 

uit binnen de eigen vereniging of selecteren een aantal 

ondernemingen die de besturen geschikt achten; 

• Bij een minimale interesse van 30 ondernemers wordt er een 

kennismakings- / informatiebijeenkomst gehouden; 

• De geïnteresseerde ondernemers beslissen om definitief door 

te gaan en worden in groepen geplaatst; 

• Er wordt een mentor en adviseur KvK gekoppeld aan iedere 

groep; 

• De groep gaat van start voor de projectduur van een jaar. 



Kamer van Koophandel Noord-Nederland 
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Vragen of opmerkingen? 



Dank voor uw aandacht! 


