
Ondernemers kunnen via een MKB-toets in een vroeg stadium mee praten over 
nieuw in te voeren wet- en regelgeving. VNO-NCW en MKB-Nederland werven 
samen met de brancheorganisaties deel nemers voor de individuele MKB-toetsen. 
Omdat het aantal MKB-toetsen zal toenemen gaan wij onze werkwijze professio-
naliseren en starten wij met het MKB Ondernemerspanel. Een groep onder nemers 
die we snel en efficiënt kunnen benaderen voor MKB-toetsen en enquêtes. Het is 
belangrijk dat dit panel een afspiegeling is van het brede mkb en de bij VNO-NCW 
en MKB-Nederland aangesloten brancheverenigingen. Wij vragen daarom jullie 
hulp bij het samenstellen van dit panel. 

Contact: 

mkbondernemerspanel@vnoncw-mkb.nl

Toolkit: 

https://mkbondernemerspanel.nl/toolkit/
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Hoe aanmelden? 
Ondernemers kunnen zichzelf aanmelden via een vragenlijst 
(3 min.) op de website: www.mkbondernemerspanel.nl.  
Deelname aan het panel is vrijwillig, vrijblijvend en anoniem. 
Afmelden voor het panel kan te allen tijde via de eigen profiel- 
pagina. Deelname aan elk onderzoek is geheel vrijwillig.

Wie kan zich aanmelden? 
Iedere (zelfstandig) ondernemer in Nederland kan zich  
aanmelden voor het MKB Ondernemerspanel. 

Hoe kunnen we deelnemers werven? 
Op de website www.mkbondernemerspanel.nl staat een 
toolkit voor brancheorganisaties met beeldmateriaal dat 
kan worden ingezet voor de werving van deelnemers.  
Ondernemers kunnen ook gericht benaderd worden.  
Het is belangrijk dat de ondernemers zichzelf aanmelden 
via de website.

Blijft de branchevereniging betrokken  
bij de MKB-toetsen? 
Bij branchespecifieke MKB-toetsen zal de betreffende 
branche vereniging altijd geïnformeerd worden en terug-
koppeling ontvangen. Indien nodig of gewenst wordt deze 
betrokken in de werving van ondernemers.

Wie beheert het panel? 
Het panel wordt beheerd door onderzoeksbureau Direct-
Research. Zij zijn als onderzoekbureau gespecialiseerd in het 
onderhouden van panels en het opzetten van onderzoeken. 
Het MKB Ondernemerspanel is eigendom van VNO-NCW  
en MKB-Nederland.

Wat gebeurt er met de gegevens  
van ondernemers?  
De persoonlijke gegevens van ondernemers worden strikt 
vertrouwelijk behandeld en antwoorden worden anoniem 
verwerkt. De resultaten uit het onderzoek worden nooit aan 
persoonsgegevens gekoppeld. Wel kunnen er op basis van 
enkele algemene profielgegevens relaties worden gelegd, 
maar deze gegevens zijn nooit herleidbaar naar de onder-
nemer zelf.
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