
 

Als gemeente bent u geïnformeerd over de aansluiting van Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) bij Ondernemersplein.nl. Deze bijlage geeft u nadere informatie over Ondernemersplein.nl, 

het partnership met VNG en de acties die hieruit voor uw gemeente voortkomen. 
 

Uw gemeente en Ondernemersplein.nl: 
samen voor ondernemers 
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1.  Wat is Ondernemersplein.nl?

Ondernemersplein.nl is het informatiepunt voor ondernemers, 
van de overheid. Op Ondernemersplein.nl vinden ondernemers 
informatie van de (semi-)overheid over ondernemen. Bijvoorbeeld 
over personeel, starten, exporteren, belastingen, wet geving en 
financiering. De website leidt ondernemers eenvoudig en snel 
naar tips, checklists, video’s, webinars, formulieren en cijfers 
van (semi-)overheidsorganisaties, zoals Kamer van Koop handel, 
Belastingdienst, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 
RDW en Centraal Bureau voor de Statistiek. Ondernemers 
kunnen voortaan vanuit één centraal punt de juiste informatie 
kunnen vinden. Dat geeft hen overzicht en bespaart tijd.

Ondernemers die gebruik maken van Ondernemersplein.nl hoeven 
zich niet steeds af te vragen bij welke partij zij het beste kunnen 
aankloppen. Hun informatiebehoefte staat centraal. Van daaruit 
vinden zij de juiste bron en worden zij zo goed mogelijk geholpen.

Ondernemersplein.nl integreert de informatie van alle partners 
tot een samenhangend geheel waarin de ondernemer de infor-
matie vindt die voor hem of haar van belang is, ongeacht van 
welke instantie deze afkomstig is. Doublures op Ondernemers-
plein worden voorkomen, waardoor er één breed en compleet 

infor matieaanbod ontstaat. Omdat bij alle informatie duidelijk 
staat van wie de informatie afkomstig is, kunnen ondernemers bij 
gedetailleerde vragen in contact treden met de juiste instantie. 

Ook zaken regelen met de overheid

Ondernemersplein.nl is in januari 2014 gestart en komt voort 
uit de wens van het Kabinet om de informatievoorziening aan 
ondernemers in Nederland efficiënter en doeltreffender te maken. 
Ondernemersplein.nl moet op termijn een ‘one-stop-shop’ 
worden waar ondernemers terecht kunnen voor hun informatie 
én voor diensten en producten van de overheid. Denk daarbij 
aan het aanvragen van vergunningen en subsidies. 
Via Onder nemersplein.nl vinden ondernemers eenvoudig en 
snel wat zij nodig hebben. Voor de daadwerkelijke transactie 
komen zij vanzelf uit bij de betreffende instantie. Belangrijk 
uitgangspunt is dus dat iedere instantie de eigen producten en 
diensten blijft leveren. Vanzelfsprekend kunnen ondernemers 
hiervoor ook direct bij hen terecht, zonder eerst naar 
Ondernemersplein.nl te gaan.  
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2.  VNG als partner van Ondernemersplein.nl

Voor een doeltreffende informatievoorziening is het belangrijk 
dat alle (semi-)overheden hun informatie toegankelijk maken op 
één centraal punt, ongeacht of dit (inter)nationale of regionale 
informatie is. Door zich als partner aan te sluiten bij Onder nemers-
plein, zorgt VNG er voor dat de gemeentelijke informatie een-

duidig beschikbaar komt voor alle onder nemers in Nederland. 
Namens de gemeenten in Nederland kan VNG bovendien mede 
sturing geven aan de verdere ontwikkeling van Onder nemers-
plein.nl Hierin handelt VNG vanzelfsprekend vanuit de gemeen-
schappelijke belangen van gemeenten en met een goed inzicht 
in hun wensen en behoeften.  

De samenwerking van VNG en Ondernemersplein.nl neemt niet 
weg dat persoonlijk contact van ondernemers met gemeenten 
mogelijk en nodig blijft, als de meest nabije overheid. In eerste 
instantie vindt het contact online plaats en wordt de onder nemer 
zo goed mogelijk geïnformeerd. Voor specifieke vragen of diensten 
komt de ondernemer bij de gemeente zelf uit. 
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3.  Belangrijke voordelen voor uw gemeente

Door de samenwerking met VNG ontstaat een directe koppeling van Ondernemersplein.nl met alle gemeenten in Nederland. Dit maakt 
de informatievoorziening aan ondernemers efficiënter, eenduidiger en completer. Ook als gemeente profiteert u van diverse voordelen:

•  U kunt ondernemers direct doorverwijzen naar Onder nemers-
plein.nl als het startpunt voor alle informatie over ondernemen. 
Vanuit hun informatiebehoefte vinden zij daar actuele en 
betrouwbare informatie en kunnen zij contact opnemen 
met de juiste bron. 

•  U kunt zich op uw eigen website focussen op de informatie 
die specifiek voor uw gemeente geldt. Door voor generieke 
informatie te verwijzen naar Ondernemersplein.nl voorkomt 
u doublures en heeft u als gemeente minder werkzaam heden 
om informatie compleet en actueel te houden.

•  De informatievoorziening naar de ondernemers in uw gemeente 
verbetert door het verrijken van uw website met links naar 
Ondernemersplein.nl. Ook kunt u informatie van Ondernemers-
plein.nl kosteloos opnemen in uw website in de vorm van 
widgets (dit zijn eenvoudig aan uw website te koppelen 
applicaties die informatie van Ondernemersplein.nl tonen, 
zonder dat u deze informatie zelf hoeft te onderhouden). 

•  U krijgt minder vragen, die beter gericht zijn. Ondernemers 
kunnen zich vanuit één punt volledig informeren en komen 
vervolgens voor gerichte informatie of diensten uit bij de 
juiste bron. 
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4.  Welke informatie van u staat nu op Ondernemersplein.nl?

De samenwerking met VNG zorgt voor 
een directe koppeling van Ondernemers-
plein.nl met alle gemeenten in Nederland. 
Dat betekent dat er ook gegevens over 
uw gemeente zijn toegevoegd. 

U vindt deze informatie op 
Onder nemersplein.nl onder de opties 
‘regioinformatie’ en ‘Lokale informatie 
voor ondernemers’. 

Lokale informatie 
voor ondernemers.
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Regioinformatie.



Op dit voorbeeld van een gemeente-
pagina ziet u welke informatie over 
uw gemeente wordt getoond op 
Ondernemersplein.nl.

Naam van uw gemeente met daaronder  
belangrijke/veelgezochte links.

Introductietekst over uw gemeente, 
gericht op ondernemers.

Uw actuele zakelijk berichtgeving, automatisch 
getoond door middel van een RSS-feed. 

Producten en diensten, afkomstig van 
de ‘Samenwerkende Catalogi’.

Cijfers over uw gemeente, afkomstig van 
Kamer van Koophandel en CBS.

Foto van uw 
gemeente.

Aanbestedingen in 
uw regio, afkomstig 
van Tenderned.

Uw contactgegevens.
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5. Welke acties zijn voor u van belang?

De koppeling van uw gemeentelijke informatie en de content op Ondernemersplein.nl vraagt uw  aandacht. Hieronder is puntsgewijs 
weer gegeven welke acties van u nodig zijn op Ondernemersplein.nl en op uw eigen website, in het belang van een correcte en optimale 
informatievoorziening aan ondernemers.

5.1. Uw introductie op Ondernemersplein.nl

Schrijf een korte introductie over uw gemeente die antwoord 
geeft op de vraag: waarom is ondernemen juist in uw gemeente 
aantrekkelijk? Stuur dit tekstje naar redactie@ondernemersplein.nl. 
De introductie wordt dan door de redactie op Ondernemersplein 
geplaatst. 
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5.2 Uw contactgegevens op Ondernemersplein.nl
 
Contactgegevens van gemeenten op Ondernemersplein.nl 
worden ingelezen vanuit http://data.overheid.nl en zijn 
af komstig van de VNG Databank Ledengegevens. 

Controleer de contactgegevens op Ondernemersplein.nl voor wat 
betreft uw gemeente. Zijn de gegevens incorrect of onvolledig, 
dan kunt u deze aanpassen of aanvullen op http://leden.vng.nl. 
Binnen uw gemeente beschikt een contactpersoon over 
de benodigde inloggegevens. Weet u niet (meer) wie deze 
beheerstaak heeft binnen uw organisatie, neem dan contact 
op met het VNG Informatiecentrum (tel.: 070-3738020). 

Wijken uw contactgegevens in de VNG Databank Ledengegevens 
af van de gegevens die op Ondernemersplein.nl worden getoond, 
neem dan contact op met redactie@ondernemersplein.nl.



5.3.  Uw producten en diensten in de 
‘Samenwerkende Catalogi’

 
Ondernemersplein.nl leidt ondernemers naar producten en 
diensten op uw website. Bij informatie over bijvoorbeeld het 
aanvragen van een terrasvergunning, wordt de link getoond naar 
de nadere uitleg en het betreffende formulier op de gemeente-
lijke website. Hiervoor haalt Ondernemersplein.nl gegevens uit 
de ‘Samenwerkende Catalogi’; een e-overheidsbouwsteen die 
online bezoekers leidt naar de dienstverlening van gemeenten. 

Om bezoekers van Ondernemersplein.nl direct naar de juiste 
pagina op uw website te verwijzen, is het essentieel dat uw 
producten- en dienstencatalogus correct is gekoppeld met de 
Samenwerkende Catalogi. Controleer daarom uw koppeling 
en beoordeel of de relevante producten en diensten van uw 
gemeente op Ondernemersplein.nl worden getoond. Voor 
vragen of correcties kunt u contact opnemen met het service-
centrum van Logius: 0900-5554555 of www.logius.nl/contact. 

Meer informatie over de Samenwerkende Catalogi vindt u op:
www.logius.nl/diensten/samenwerkende-catalogi
www.e-overheid.nl/onderwerpen/47-overzicht-het-loket-
voor-burgers/61-samenwerkende-catalogi
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5.4.   Uw logo op Ondernemersplein.nl

Naast uw contactgegevens op Ondernemersplein.nl is er ruimte 
voor uw logo. Mogelijk is hier voor uw gemeente reeds een logo 
geplaatst. Wilt u dit vervangen, of wilt u een logo plaatsen? 
Mail uw logo dan naar redactie@ondernemersplein.nl. 
Aanleververeisten: formaat 94 x 94 pixels met transparante 
achtergrondachtergrond en minimaal 72 dpi, bij voorkeur in 
het bestandstype PNG.



5.5.  Uw gemeentefoto op Ondernemersplein.nl

Op Ondernemersplein.nl kunt u een foto tonen die typerend is voor 
uw gemeente. Lever deze aan via redactie@ondernemersplein.nl. 
De redactie van Ondernemersplein.nl beoordeelt of de afbeelding 
voldoende aansluit bij stijl van de gemeentepagina’s. Aandachts-
punt hierbij is een focus op de rechterkant van de foto (omdat 
over de linkerzijde een tekstblok wordt geplaatst). Is de foto 
geschikt, dan verzorgt de redactie de plaatsing voor u.
 
Als gemeente bent en blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor 
de beeldrechten van de foto. Controleer dus van tevoren of de 
foto door uzelf én derden, zoals Ondernemersplein.nl, zonder 
restricties gebruikt mag worden. Aanleververeisten: formaat 
940 x 337 pixels en minimaal 72 dpi, bij voorkeur in bestands-
type JPEG of PNG.
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5.6. Uw zakelijke nieuwsfeeds op Ondernemersplein.nl

Controleer de huidige RSS-nieuwsfeed op uw gemeentepagina 
van Ondernemersplein.nl. Heeft u een nieuwsfeed die beter is 
afgestemd op het zakelijke karakter van Ondernemersplein.nl, 
lever deze dan aan bij redactie@ondernemersplein.nl. 
De redactie vervangt dan de huidige RSS-nieuwsfeed voor u.
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5.7.  Aanpassen verwijzingen naar Antwoord voor
Bedrijven op uw website

In september 2014 is de content van Antwoord voor Bedrijven 
(Ant woordvoorbedrijven.nl) verhuisd naar Ondernemersplein.nl. 
Uw informatie op Antwoord voor Bedrijven is nu dus ontsloten 
via Ondernemersplein.nl. Omdat de locatie van deze informatie 
daarmee is gewijzigd, is het van belang dat u eventuele verwijzing-
en naar Antwoord voor Bedrijven aanpast op uw gemeentelijke 
website. Antwoord voor Bedrijven heeft u hiertoe reeds een 
verzoek gedaan middels een e-mailing, dus het is mogelijk dat 
hierop door uw gemeente al actie is genomen. 

Pas op uw website alle tekstuele verwijzingen en links naar 
Antwoord voor Bedrijven aan. Wilt u weten op welke nieuwe 
locatie de informatie momenteel staat, klik dan op de huidige 
link. U wordt dan direct verwezen naar de juiste pagina op 
Ondernemersplein.nl. U kunt het betreffende url vervolgens 
kopiëren uit de locatiebalk en daarmee de juiste verwijzing maken.

Heeft u op uw website ook logo’s staan van Antwoord voor 
Bedrijven, vervang deze dan door het logo van Ondernemers-
plein.nl. Dit logo treft u aan als bijlage bij deze mailing.

5.8.  Content Ondernemersplein.nl aanbieden 
via widgets

U kunt content van Ondernemersplein.nl toegankelijk maken 
en tonen op uw eigen website, door het opnemen van ‘open 
data widgets’. Hiermee vergroot u de informatievoorziening 
aan ondernemers in uw gemeente, zonder dat het u tijd kost 
voor beheer en onderhoud. Op www.ondernemersplein.nl/
opendata/widget vindt u een nadere toelichting en kunt u 
meteen de code voor de widgets aanmaken (zie de onderstaande 
afbeelding). Door de code in uw website te plaatsen, is de 
betreffende content uit Ondernemersplein direct zichtbaar 
voor bezoekers op uw website. 

Genereer eenvoudig de code voor uw website op 
www.ondernemersplein.nl/opendata/widget
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5.9.  Partnerlogo op uw website

Met het plaatsen van het partnerlogo van Ondernemersplein.nl 
op uw website toont u aan dat u verbonden bent met 
Onder nemersplein.nl. Daarmee biedt u de ondernemers binnen 
uw gemeente een compleet en eenduidig pakket aan informatie, 
via uw eigen website of centraal via Ondernemersplein.nl. 
Het partnerlogo treft u in diverse formaten aan in de bijlage 
van de e-mail. 

Partner van

5.10.   Links naar Ondernemersplein.nl 
opnemen op uw website

U kunt het informatieaanbod uw op gemeentelijke website 
verrijken met links naar (aanvullende) informatie op 
Ondernemersplein.nl. Denk aan informatie over nationale 
regelgeving, landelijke subsidies, het starten van een bedrijf 
(stappenplannen, video’s, webinars), innovatie, internationaal 
ondernemen, huisvesting, milieu en financiering. Waar soort-
gelijke informatie reeds op uw website aanwezig is, kunt u deze 
inkorten of zelfs in het geheel vervangen door de link naar 
(aanvullende) content op Ondernemersplein.nl. De links kunt 
u eventueel plaatsen in de vorm van ‘Lees meer- buttons’. 
Deze buttons vindt u in de bijlage van de mailing.

Lees meer op
Lees meer op



Uw gemeente en Ondernemersplein.nl: samen voor ondernemers

Aan de informatie op uw website kunt u ook toevoegingen 
doen die een specifieke situatie nader belichten (situatiepagina’s), 
ervaringen van ondernemers voor het voetlicht brengen (verhalen), 
online kennis over brengen (webinars), duiding geven met cijfers 
(branche-informatie) of te nemen stappen toelichten (stappen-
plannen). Dergelijke content wordt op Ondernemersplein.nl 
aangeboden via de onderstaande url’s, waarheen u kunt linken.   

Verrijk de informatie op uw website met links naar diverse 
onderwerpen op Ondernemersplein.nl.



 

Enkele voorbeelden van situatiepagina’s:

•  Starten als zzp’er in de zorg: 
  http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/freelance-en-zzp/aan-de-slag-als-zzper/situatie-zzper-in-de-zorg/ 
•  Familiebedrijf overnemen: 

http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/bedrijf-starten/situatie-het-familiebedrijf-overnemen/
•  Voor het eerst personeel aannemen:  

http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/personeel/situatie-ik-ga-personeel-aannemen/ 
• Starten als zzp ‘er met een webwinkel: 

  http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/bedrijf-starten/situatie-starten-als-zzper-met-een-webwinkel/ 

Verhalen van ondernemers:
• http://verhalen.ondernemersplein.nl/ 

Webinars:
• http://www.ondernemersplein.nl/onlineleren 

Branche-informatie:
• http://www.ondernemersplein.nl/brancheinformatie/

Stappenplannen:

• Bedrijf starten: 
 http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/bedrijf-starten/stappenplan-bedrijf-starten/
•  Bedrijf kopen: 

 http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/bedrijf-starten/een-bestaand-bedrijf-kopen/
• Bedrijf stoppen: 

  http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/bedrijf-stoppen-of-verkopen/bedrijf-stoppen/uw-bedrijf-stoppen-in-8-stappen/ 
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6. Meer informatie

Wilt u meer informatie over de aan u gevraagde acties en/of  
ondersteuning daarbij? Neem dan contact op met de redactie 
van Ondernemersplein.nl: redactie@ondernemersplein.nl, 
tel. 088-6744000 of 06-23199992.

Heeft u vragen over de inhoud van de samenwerking tussen 
Ondernemersplein.nl en VNG? Neem dan contact op met het 
informatiecentrum van VNG: informatiecentrum@vng.nl, 
telefoon 070 – 3738393. Of gebruik het vragenformulier dat 
u vindt op www.vng.nl/contact.
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Informatiepunt voor ondernemers van de overheid

redactie@ondernemersplein.nl
www.ondernemersplein.nl


