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Samenvatting 

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft zich aangesloten bij Ondernemersplein.nl. 

Hierdoor maakt informatie van uw gemeente deel uit van dit overheidsbrede digitale  

informatiepunt. Dat levert voordelen op voor ondernemers in uw regio en voor uw eigen gemeente. 

Deze brief geeft een toelichting op de samenwerking tussen VNG en Ondernemersplein.nl. In de 

bijlage vindt u praktische aanwijzingen om goed gebruik te maken van het digitale 

Ondernemersplein en om zo uw dienstverlening aan ondernemers te optimaliseren. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft zich aangesloten bij Ondernemersplein.nl. 

Hierdoor maakt informatie van uw gemeente deel uit van dit overheidsbrede digitale  

informatiepunt. Dat levert voordelen op voor ondernemers in uw regio en voor uw eigen gemeente. 

Deze brief geeft een toelichting op de samenwerking tussen VNG en Ondernemersplein.nl. In de 

bijlage vindt u praktische aanwijzingen om goed gebruik te maken van het digitale 

Ondernemersplein en om zo uw dienstverlening aan ondernemers te optimaliseren. 

 

Informatiepunt voor ondernemers   

Op Ondernemersplein.nl. bundelt de overheid informatie voor ondernemers. Hierdoor kunnen 

ondernemers de informatie van allerlei (semi-)overheidsinstanties online op één centraal punt 

vinden. Dat voorkomt zoeken in een versnipperd aanbod van instanties als Kamer van 

Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Belastingdienst, Antwoord voor Bedrijven, 

CBS, RDW en binnenkort ook UWV. Ondernemersplein.nl schept overzicht voor ondernemers en 

het levert hen tijdsbesparing op. Maandelijks telt het informatiepunt circa 500.000 bezoeken en dat 

aantal is snel groeiende. 

 

VNG partner van Ondernemersplein.nl 

Ondernemersplein.nl, dat begin dit jaar van start is gegaan, is voortgekomen uit de wens van het  

Kabinet dat ondernemers zo snel en makkelijk mogelijk informatie moeten vinden. Dat geldt zowel 

voor informatie op nationale schaal, als voor informatie op regionaal of lokaal niveau. De 

samenwerking met VNG leidt er toe dat bezoekers van Ondernemersplein.nl ook hun 

gemeentelijke informatie straks directer en sneller vinden. De VNG zal namens de gemeenten 

sturing blijven geven aan de verdere ontwikkeling van Ondernemersplein.nl.  
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Koppelingen Ondernemersplein.nl en uw gemeente  

Dat betekent dat er ook gegevens over uw gemeente op Ondernemersplein.nl te vinden zijn. Het 

is van belang dat deze gegevens correct zijn. Wij vragen u deze te controleren en zo nodig aan te 

passen of aan te vullen. Verder kunt u het informatieaanbod op uw gemeentelijke website nu 

uitbreiden en verrijken met alle beschikbare informatie op Ondernemersplein.nl. Dat kan met links 

en widgets op uw eigen website, die leiden naar (aanvullende) informatie op Ondernemersplein.nl. 

Zo houdt u de informatievoorziening aan ondernemers op uw gemeentelijke website beknopt en 

maakt u gebruik van een extra informatiekanaal dat betrouwbare en actuele informatie biedt. 

Zonder dat dit tot extra werkzaamheden leidt voor uw organisatie.  

 

Verhuizing Antwoord voor Bedrijven  

Naast de bovenstaande uitbreidingen en mogelijkheden, is vorige maand de complete content van 

Antwoord voor Bedrijven verhuisd naar Ondernemersplein.nl. De daarin opgenomen producten en 

diensten van uw gemeente, zoals het aanvragen van parkeervergunningen, zijn nu dus ook via 

Ondernemersplein.nl ontsloten (door middel van de applicatie ‘Samenwerkende Catalogi’). Voor u 

is het van belang de eventuele verwijzingen naar Antwoord voor Bedrijven aan te passen op uw 

gemeentelijke website. Dat verzoek heeft Antwoord voor Bedrijven u onlangs al gedaan via een e-

mailing. 

   

Concrete aandachtspunten voor u 

De bovenstaande ontwikkelingen zijn in het belang van een adequate, volledige en eenduidige 

informatievoorziening aan alle ondernemers binnen uw gemeente. U bent hen daarbij van dienst 

met enkele eenmalige aanpassingen op uw website. Samengevat komt dit neer op het volgende: 

‐ Het controleren en zo nodig aanpassen of aanvullen van de gegevens over uw gemeente 

op Ondernemersplein.nl. 

‐ Het plaatsen van uw zakelijke RSS-feeds op Ondernemersplein.nl.  

‐ Het aanpassen van links en teksten op uw website die verwijzen naar Antwoord voor 

Bedrijven en de gemeenteproducten en -diensten in de Samenwerkende Catalogi. 

‐ Het op uw website verwijzen naar Ondernemersplein.nl. met links naar aanvullende 

informatie en het plaatsen van buttons. 

‐ Het tonen van content van Ondernemersplein.nl. op uw website door het integreren van 

widgets.  

 

Door op deze wijze verbindingen te maken tussen uw gemeentelijk informatieaanbod en de 

content op Ondernemersplein.nl, bieden we samen op een efficiënte en doeltreffende wijze 

informatie aan alle ondernemers in Nederland.  
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In de bijlage treft u een uitgebreide toelichting aan op Ondernemersplein.nl en de van u gevraagde 

acties. In deze bijlage zijn de gegevens opgenomen van onze contactpersonen, die u hierbij graag 

van dienst zijn.   

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 

J. Kriens 

Voorzitter Directieraad    

 

 

 

 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 


