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25 oktober 2021

BDO-rapport: successen datagedreven werken in
mkb nog beperkt
Mkb-ondernemers zien enorme kansen met betrekking tot datagedreven werken, maar de successen
daarmee zijn nog beperkt. Dat blijkt uit het BDO-onderzoeksrapport 'De kracht van data in het mkb'. BDO
geeft in het rapport een aantal praktische handvatten om met datagedreven werken aan de slag te gaan.
"De hoeveelheid data binnen het mkb groeit exponentieel. Dit zorgt voor mogelijkheden, maar brengt ook uitdagingen
met zich mee. Met de inzichten verkregen uit data zijn organisaties in staat om betere beslissingen te nemen, kosten te
besparen en beter in te spelen op veranderingen. Tegelijkertijd zien veel mkb-ondernemers hun digitale initiatieven,
zoals het op orde brengen van de data-kwaliteit, het inrichten van dashboards en het ontwikkelen van duurzame
digitale competenties, tot op heden vaak mislukken", aldus BDO.
Volgens BDO blijkt in de praktijk dat technologie niet de grootste uitdaging is voor ondernemers als het gaat om
datagedreven werken. Dat mkb-bedrijven nog maar beperkt datagedreven werken is vooral te wijten aan:

Ontbrekende urgentie: prikkels om stevig in te zetten op datagedreven werken worden binnen mkborganisaties nog beperkt gevoeld;
Ontbrekende digitale visie: bedrijven willen 'iets' met datagedreven werken, maar 'wat' precies en hoe
dit aansluit op de organisatiestrategie is onduidelijk;
Ontbreken strategische keuzes: Er wordt door het management van organisaties nog onvoldoende
ingezet op het stimuleren van datagedreven werken.
Ook staat vaak de heersende organisatiecultuur verandering richting een datagedreven organisatie in de weg, aldus
BDO. " Zo is er bij veel mkb-organisaties beperkt ruimte voor samenwerken, experimenteren en onderzoeken. Dit zijn
echter wel belangrijke randvoorwaarden voor succes."
Het onderzoek is te downloaden op de BDO-site.
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17 januari 2022

De coronapijn in het mkb is klein, maar gaat soms diep
Dit weekend gooiden horecaondernemers uit protest hun deuren open. Is hun
situatie echt zo nijpend? Accountants zien hoe het mkb overleeft, maar ook
dat niet iedereen... 
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10 december 2021

NBA en SRA starten mkb-onderzoekscentrum
De Commissie MKB van de NBA, de SRA en het AC-scholenoverleg starten
met een mkb-onderzoekscentrum. Dit centrum richt zich op strategische en
inhoudelijke onderwerpen... 
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07 december 2021

MKB-Nederland: bashen ondernemers is weer in de
mode
In politiek Den Haag is een vertekend beeld ontstaan over het bedrijfsleven en
"te weinig oog voor de mens achter de cijfers". 

NIEUWS

18 november 2021

Rapport: mkb is coronacrisis voorlopig 'veerkrachtig'
doorgekomen
Het Nederlandse mkb is de coronacrisis voorlopig grotendeels "veerkrachtig"
doorgekomen, stelt het Nederlands Comité voor Ondernemerschap na
onderzoek. Dat komt... 
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08 november 2021

Extra compensatie voor mkb'ers met hoger
energieverbruik
Kleine en middelgrote bedrijven met een relatief hoog energieverbruik
krijgen extra compensatie voor de stijgende energierekening, als gevolg van
de hoge gasprijs.... 

