Stappenplan
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Je wil aan de slag met digitalisering, maar hoe nu verder?
MKB West-Brabant vernieuwt heeft een aantal mogelijke
vervolgstappen voor je op een rij gezet.
Inspiratie opdoen
•
Volg een of meer Digital Days West-Brabant; een serie
workshops en masterclasses over uiteenlopende
digitaliseringsonderwerpen voor het MKB. Bekijk de
agenda en meld je aan. We organiseren deze sessies
meestal met samen met één of meer partners.
•
Lees meer over Digitalisering en inspirerende
ondernemersverhalen in het E-book Digitaal Ondernemen
van de KVK
Inzicht krijgen in je eigen situatie en aan de slag
•
Wil je eerst nog verder onderzoeken waar jouw kansen
liggen en een investeringsafweging maken? Vraag
dan een individueel adviestraject aan met een digiadviseur. Een onafhankelijke adviseur kijkt samen met
jou hoe digitalisering kan bijdragen aan jouw strategie,
doelstellingen of problemen waar je tegenaan loopt.
Het tijdsbeslag is ongeveer 2 dagdelen. Daarna kun je
beter onderbouwd een besluit nemen over wat je gaat
toepassen. De adviseur kan ook nog helpen bij de eerste
stappen die nodig zijn voor de implementatie.
•
Ben je benieuwd wat jij in jouw bedrijf specifiek kunt
doen met data? Schakel dan een van de Datacoaches
West-Brabant is. Zij bekijken met jou wat er mogelijk
is en maken een plan. Voor het vervolg zijn ook nog
expertvouchers beschikbaar.
•
Als je meedoet aan het programma Digital Accelerator ga
je samen met andere ondernemers aan de slag met het
maken van een plan én de uitvoering om digitalisering
onderdeel te laten zijn van de groeiambities. In
verschillende modules en met begeleiding door ervaren
experts ontwikkel je vaardigheden en stap voor stap stel
je daarbij het digitale groeiplan op voor jouw bedrijf. De
experts helpen om jouw plan te realiseren.
•
Geïnteresseerd in het toepassen van robotica? Breda
Robotics slaat een brug tussen roboticabedrijven,
ondernemingen die willen robotiseren, studenten en
docenten in West-Brabant. Via Breda Robotics kun je ook
meedoen aan het project Cobot in the House waar je
hulp krijgt bij het implementeren van robotica in je bedrijf
(waarvoor ook nog financiële vouchers beschikbaar zijn.)
•
In de Digitale Werkplaats West-Brabant helpen
studenten van Avans, Breda University en Curio
ondernemers met hun digitale vraagstukken, denk aan
website, online marketing, cybersecurity, data. De Digitale
Werkplaats gaat in mei 2022 open.
Vind een partner voor je digitale toepassingen
•
Leg direct contact met leveranciers van digitale producten
en diensten in de regio. Je vindt ze hier , je kunt zoeken op
soort toepassing.

Wat kan Digitalisering voor jouw bedrijf opleveren? Door
digitale systemen doelgericht in te zetten kun je o.a. kosten
verlagen, je omzet verhogen, maar ook de waarde van je
bedrijf vergroten. Dat kan bijv. door bedrijfsprocessen te
verbeteren, nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, of
nauwer met je klanten samen te werken.
Om te weten wat jij het beste als eerste kunt aanpakken,
kun je kijken naar drie onderdelen waar je digitale
toepassingen kunt inzetten: in het creëren van je aanbod, in je
bedrijfsprocessen of in aan de verkoopkant.
Aanbod
Het product dat je maakt of de dienst die je levert.
Digitalisering maakt producten slimmer of persoonlijker
waardoor je meer klanten bereikt. Voorbeelden zijn het
robotiseren van je productieproces, de inzet van IoT – Internet
of Things, het personaliseren van je producten als maatwerk
voor de klant.
Bedrijfsvoering
De interne bedrijfsprocessen die ingericht moeten zijn
om het ‘Aanbod’ tot stand te laten komen. Voorbeelden
zijn administratieve systemen voor je voorraadplanning,
je logistieke processen, personeelsadministratie,
cyberweerbaarheid van je bedrijf.
Commercie
De manier waarop je het ‘Aanbod’ aan je klanten verkoopt
en met hen communiceert. Voorbeelden zijn e-commerce
toepassingen, CRM-systemen, inzet van online marketing en
social media.

Meer informatie
•
Heb je behoefte aan meer informatie of wil je sparren
over mogelijkheden voor ondersteuning bij Digitalisering
en andere Groei MKB-activiteiten? Neem contact op met
Yvette Estourgie, REWIN West-Brabant, y.estourgie@rewin.
nl, 0612580183
•
Kijk op www.mkbvernieuwt.nl/meer-hulp voor meer
regionale programma’s want vaak is digitalisering
onderdeel daarvan. Er zijn sectorprogramma’s
en bijvoorbeeld groeiprogramma’s. Vraag ook de
bedrijfscontactfunctionaris of accountmanager van je
eigen gemeente naar eventuele lokale projecten.
•
Digitalisering naar een hoger plan tillen doe je juist door
slim na te denken over je businessmodel van de toekomst.
Wat past er bij jouw bedrijf van morgen. Creating New
Perspectives helpt je om nieuwe kansrijke perspectieven
te ontwikkelen voor jouw organisatie dankzij een
laagdrempelig format. Neem contact op met Geert van
de Wouw, REWIN West-Brabant, g.vandewouw@rewin.nl,
06-57595219
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Meer weten over digitalisering? Kijk dan op: mkbvernieuwt.nl/meer-mkb-hulp/

