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Versnelling 
Digitalisering 
mkb Drenthe



Waar kun je gebruik van maken?

Benchmark Digitalisering –
Hoe digitaal fit is jouw 
bedrijf?
1. Online marketing en sales
2. Automatisering
3. Data verzameling en analyse 
4. Online veiligheid

Adviseurs IBDO |  Ondernemerstafels  
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STAAT OPEN

MKB Advies Voucher Drenthe (max. 3.000 euro / 
50%)
• Inhuur van kennis

• Doel: stappen maken in digitale transformatie naar 
een (meer) digitaal georiënteerde, datagedreven
en/of digitaal weerbare bedrijfsvoering. Voucher 
voor advies over bijv.:

• Het digitaal maken, automatiseren en 
optimaliseren analoge en handmatige 
processen

• Het ontwikkelen van nieuwe digitale business-
en verdienmodellen, digitale dienstverlening 
en/of digitale verkoopkanalen

• Digitale veiligheid



OPEN VANAF 17 MEI via www.snn.nl

Digitaliseringsvoucher Drenthe 
(minimaal 1.500 euro, maximaal 3.000 euro en 50% van de 
subsidiabele kosten excl. btw)

• Inzet op toekomstgericht Drenthe vraagt om 
versnelling van digitalisering bij het mkb

• Daarom Digitaliseringsvoucher Drenthe als actieve en 
laagdrempelige ondersteuning van mkb-ondernemers 
bij hun digitale transformatie

• Mkb-ondernemers helpen bij: 
• behouden en vergroten van omzet of winst 
• het verbeteren van hun digitale bereik
• het verbeteren van de digitale veiligheid. 



Digitaliseringsvoucher Drenthe is er voor:

• de aanschaf van nieuwe producten, processen en 
diensten voor digitalisering en/of ter ondersteuning 
van nieuwe verdienmodellen (d.m.v. digitalisering), 
bij een externe leverancier; 

• het door een externe leverancier laten verbeteren 
van bestaande producten, diensten of processen 
door toepassing van digitalisering;

• het uitvoeren van een cybersecurity scan voor het 
versterken van de digitale weerbaarheid door een 
externe leverancier.



Voorbeelden

O.a. implementatie digitale strategie en 
verdienmodellen, toepassen modulair ontwerp, 
digitalisering van voorraadmanagement, koppeling 
bedrijfsprocessen, datamanagement, scan digitale 
veiligheid, online boekingssysteem, app- en 
softwareontwikkeling

Niet-subsidiabel
O.a. interne kosten, aanschaf hardware, SEO, SEA, 
trainingen, advies, webhosting, abonnementen, licenties

Regeling wordt begin mei gepubliceerd in provinciaal 
blad.
Houdt website/socials provincie en SNN in de gaten.



Regiodatabank Drenthe


