
Meer dan overleven: 
Gids voor business resiliency in het MKB
Aangeboden door Cisco en ondersteund door inzichten van LinkedIn



De afgelopen paar maanden waren, 
op zijn zachtst gezegd, moeilijk. 
 
Begin april hadden al meer dan 90 landen verzocht om financiële 
hulp van het IMF (Internationaal Monetair Fonds).1 Hoewel alle bedrijven 
de impact voelen van dit uitdagende economische klimaat, voelt niet 
iedereen dezelfde druk. Vooral MKB-bedrijven zijn kwetsbaar. 
 
Met minder geld achter de hand en minder middelen ging u deze crisis 
kwetsbaarder in dan grote ondernemingen. Maar u bent ook flexibeler. 
En dat betekent dat u wijzigingen sneller kunt implementeren en sneller 
kunt herstellen. In moeilijke tijden maakt nood inderdaad vindingrijk, deze 
pandemie is geen uitzondering. Toen de traditionele methoden van 
zakendoen irrelevant werden, begonnen MKB-bedrijven in elke bedrijfstak 
zichzelf opnieuw uit te vinden, vaak met behulp van technologie. 
 
MKB-bedrijven vormen 90% van alle bedrijven en hebben meer dan 
50% van het wereldwijde personeelsbestand in dienst.2 MKB-bedrijven 
vormen de ruggengraat van onze gemeenschappen. Wanneer jullie sterk 
staan, staan we allemaal sterker. Daarom hebben we deze gids voor 
business resiliency gemaakt – vol met inzichten uit de branche, nuttige 
bronnen en verhalen over innovatie – om u te helpen om deze crisis 
te doorstaan en uw bedrijf opnieuw vorm te geven voor toekomstige 
groei. De grootste leiders komen voort uit tijden van crisis en deze crisis 
is ongekend in de recente geschiedenis. Waarom gebruiken we deze niet 
als katalysator voor een ongekend herstel?

 

Uw pad naar herstel begint hier.

Inleiding
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De Chinezen  
gebruiken twee 

penseelstreken om 
het woord ‘crisis’ te 

schrijven. De ene staat 
voor gevaar, de andere 

voor kans.
– John F. Kennedy
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Nieuwe kijk op 
MKB-bedrijven 

Een MKB-bedrijf is niet voor 
angsthazen. Het is voor de 
dapperen, de geduldigen  
en de volhouders. 
Het is voor de overwinnaars.

01

– Anoniem



72% van alle eigenaren van een 
MKB-bedrijf meldt dat de uitbraak 
waarschijnlijk permanente gevolgen 
heeft voor de manier waarop zij hun 
bedrijf runnen.3  
 
In Italië dreigt een startende brillenfabrikant de overheadkosten niet 
te kunnen betalen. In China opent een kledingwinkel weer na drie 
maanden van beperkingen, maar worstelt met de verkoop van de 
seizoensvoorraad. En in de VS heeft een restauranthouder tientallen 
werknemers met verlof gestuurd en twee van de drie locaties gesloten om 
rond te komen. 
 
Dit zijn maar enkele van de miljoenen MKB-bedrijven wereldwijd die 
worstelen met de gevolgen van COVID-19. MKB-bedrijven, zoals dat 
van u, stimuleren banengroei en een meer concurrerende economie, 
maar velen kunnen deze crisis niet overleven vanwege een beperkte 
cashflow, sterk afgenomen vraag en doorlopende overheadkosten. 
Dit is een onzekere tijd. Maar het is ook een tijd van ongeëvenaarde 
kansen. Wat u nu doet bepaalt waar u staat wanneer deze crisis afneemt. 

Een van uw belangrijkste bondgenoten? 
Technologie.

72%

Economische recessies leiden tot ontslagen, bedrijfssluitingen 
en financiële problemen. Maar ze staan er ook om bekend dat ze 
ondernemers met visie en innovatieve startups smeden. 
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Technologie heeft het ontstaan 
mogelijk gemaakt van enkele van de 
succesvolste bedrijven ter wereld. 
 
Tijdens de financiële crisis in 2008 gingen 1,8 miljoen MKB-bedrijven 
failliet.4 Andere werden opgericht. De oprichters van Warby Parker 
benutten technologie om te floreren in de direct-to-consumer 
detailhandel en e-commerce. Bedrijven zoals Netflix, Wipro en National 
Geographic deden hetzelfde: ze vonden zichzelf opnieuw uit om de 
recessie te overleven, de concurrentie voor te blijven en succesvolle 
bedrijven te worden. 
 
Landen en markten wereldwijd bevinden zich in verschillende 
stadia van de huidige economische crisis. In enkele van de grootste 
opkomende economieën is de pandemie nog niet op het hoogtepunt, 
terwijl andere, zoals Italië, voorzichtig weer opengaan. En te midden 
van dit alles komen verhalen naar boven: verhalen van MKB-bedrijven 
die technologie gebruiken om door uitdagingen heen van koers te 
veranderen en ter plekke innoveren; verhalen van MKB-bedrijven die nu 
technologie benutten om de vraag bij te kunnen houden en op schaal te 
groeien. 
 
Het opnieuw inrichten van uw MKB-bedrijf vereist aanpassing aan het 
huidige klimaat, het overwinnen van uitdagingen en de adoptie van echte 
oplossingen die u niet alleen helpen deze crisis te overleven, maar zorgen 
dat u lang nadat de crisis voorbij is nog gedijt. 
 

Laten we hier eens verder op ingaan.



Als er de wind je niet helpt,  
moet je roeien. 
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– Latijns spreekwoord 

Aanpassen en 
overwinnen 



Meer dan 
8 van de 10 

MKB-bedrijven stellen 
dat het gebruik van 
nieuwe technologie 
belangrijk is voor het 
overleven en de groei 
van hun bedrijf.5

Het hoofd bieden aan de ongelooflijke 
uitdagingen die gaan komen is niet 
eenvoudig. Aanpassingsvermogen 
is essentieel in de komende weken 
en maanden. 
 
Contact met vakgenoten en experts kan u helpen begrijpen welke 
oplossingen werken voor anderen zodat u zich snel kunt aanpassen en 
resoluut kunt optreden in ontwrichtende situaties.  
 
MKB-bedrijven beperkten niet alleen de kosten 
en zochten financiële hulp, ze adopteerden ook 
in korte tijd technologie waarvan de onboarding 
normaal gesproken maanden zou duren. Bijna 
90% zag deze aankopen als essentieel voor het 
overleven van hun bedrijf.6  
 
De aanpassing aan een nieuwe digitale realiteit hoeft niet te 
betekenen dat u uw middelen overbelast in een poging om elke 
beschikbare digitale vooruitgang te onboarden.

90%

Slechte tijden creëren de voorwaarden voor grootheid. Ze zorgen ook voor veel ruis. U wordt op dit moment 
waarschijnlijk overspoeld door informatie over hoe u uw weg door de crisis kunt vinden. Overleven moet uw hoogste 
prioriteit zijn. Overweegt u de onboarding van tools en technologieën? Doe dit alleen als u genoeg liquide middelen heeft 
voor salarissen, huur en inventaris.
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Volgens recent onderzoek van Gartner wil bijna 75% van 
de organisaties8 een deel van de werknemers permanent 
op afstand laten werken. Zodra de pandemie voorbij 
is zal, volgens Global Workplace Analytics, 30% van de 
werknemers wereldwijd9 zeker een paar dagen in de 
week thuiswerken. 
 
Werken op afstand blijft het zakelijke landschap 
domineren, maar zonder de juiste tools zijn werknemers 
minder efficiënt, neemt de productiviteit af en is security 
kwetsbaar. Onbetrouwbare verbindingen, geen verbinding 
kunnen maken of midden in een gesprek wegvallen – deze 
frustraties kunnen ertoe leiden dat teamleden op afstand 
hun eigen weg gaan en al dan niet veilige tools voor 
bestandsdeling en samenwerking bij elkaar zoeken. 
 
Naast digitale tools waarmee teams goed kunnen werken, 
hebben organisatie ook behoefte aan tools waarmee 
ze goed kunnen samenwerken. Tegenwoordig besteden 
werknemers 80% van hun tijd aan vergaderingen, 
telefoongesprekken en e-mails.10 Met geïntegreerde 

technologieën zoals slimmere samenwerkingstools, betere 
platforms voor conferencing en betrouwbaardere middelen 
voor bellen kunnen teams efficiënt samenwerken, terwijl 
individuen bij kunnen dragen waar ze het productiefst zijn. 
 
Voor een inclusievere teamervaring en eenvoudigere 
adoptie moet de technologie die u kiest met bestaande 
tools integreren. Platforms moeten cloudverbonden zijn 
voor wereldwijde consistentie en eenvoudige toegang. 
Oplossingen moeten de noodzakelijke context bieden 
voor het vergemakkelijken van de samenwerking en de 
tools moeten betrouwbaar, veilig en compliant zijn en 
bovendien de frictiepunten elimineren die productiviteit 
lamleggen. 
 
Volgens een NSBA-onderzoek(National Small Business 
Association) onder meer dan 980 MKB-bedrijven in 
de VS verdubbelde het aantal op afstand werkende 
bedrijfseigenaren en werknemers tussen maart en april,11 
dit is naar verwachting een blijvende trend. Dat was het 
geval bij Second Harvest.

Om snel innovaties uit te kunnen 
rollen en zakelijke resultaten te kunnen 
behalen heeft u drie dingen nodig:

1 Gedreven personeel op afstand

75%

30%

80%

10.000+% 

Het aantal aanmeldingen voor de online cursus 
Remote Work Foundations van LinkedIn Learning 
steeg met 10.000+% van februari tot maart.7
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https://nsba.biz/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Relief-Survey-2020.pdf
https://nsba.biz/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Relief-Survey-2020.pdf


Casestudy

Second Harvest 
 
Voor de pandemie werkten alle 200 werknemers van Second Harvest in 
Silicon Valley op kantoor. Tegenwoordig werkt meer dan 50% vanuit huis. De meeste 
werknemers, inclusief de IT-manager, geloofden niet dat ze effectief thuis konden 
werken vanwege het aantal noodzakelijke persoonlijke interacties. Voor de overgang 
naar werken op afstand moest de IT-afdeling van Second Harvest ervoor zorgen dat er 
genoeg bronnen waren voor de werknemers, denk aan het optuigen van laptops en het 
upgraden van firewalls en VPN-licenties. 
 
Sinds het begin van de pandemie heeft Second Harvest een aanzienlijke stijging in 
security bedreigingen gezien in vergelijking met vorig jaar. De implementatie van de 
nodige security oplossingen om cyberdreigingen te beperken is zeer waardevol gebleken 
voor het team van Second Harvest en stelt hen in staat om zich te richten op hun missie: 
zorgen dat er genoeg voedsel is voor de gemeenschap. 
 
Meer informatie in ons e-book Technology to Help Your Small Business 
Stay the Course.

Bekijk deze video voor zeven tips over werken op afstand.
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https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/SMB/TBJ-Help-your-small-business-stay-the-course-ebook.pdf?oid=ebkoth021844
https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/SMB/TBJ-Help-your-small-business-stay-the-course-ebook.pdf?oid=ebkoth021844
https://video.cisco.com/video/6155137335001
https://www.cisco.com/c/en_id/solutions/small-business.html


2 Een veilig e-commerceplatform

De pandemie heeft de manier waarop consumenten winkelen 
getransformeerd. MKB-bedrijven spelen hierop in door producten 
en services online aan te bieden.12 Het aantal bestellingen via 
e-commercesites is met 54% toegenomen in vergelijking met 
vorig jaar,13 en volgens Shopify verkopen fysieke winkels 94% 
van de producten nu via hun online winkel.14 De mogelijkheid om 
ongeëvenaarde online klantervaringen te bieden, begint met het kiezen 
van het juiste e-commerceplatform voor uw bedrijf. Evalueer uw 
opties met de volgende aandachtspunten in het achterhoofd: 

Snelheid: Wanneer de laadtijd van pagina’s stijgt van 
één naar vijf seconden, neemt de kans dat gebruikers uw 
site in die tijd verlaten met 90% toe.16 Om te voorkomen 
dat uw klanten naar de concurrent gaan, moet uw 
e-commercesite binnen drie seconden worden geladen.17

Compliance: Als uw bedrijf kaarthoudergegevens 
verzendt of opslaat, moet u garanderen dat uw 
e-commercesite voldoet aan de compliancevereisten 
van de betaalindustrie (PCI). Een SaaS- of 
cloudgebaseerde e-commerceprovider zal dit voor u 
regelen. 

Toevoerketen: Meer dan 40% van de retailers verwacht 
productvertragingen als gevolg van COVID-19. Nog 
eens 40% van hen verwacht voorraadtekorten.18 Zoek een 
platform dat is geoptimaliseerd voor e-commerce en 
last-mile en last-minute leveringen. 

AI en automation: Bied terugkerende klanten een 
probleemloze ervaring, segmenteer klanten en bepaal 
de gemiddelde waarde van klanten, zodat u digitale 
campagnes beter op hen kunt afstellen en kunt 
personaliseren.19 

Betrouwbaarheid: Uitvaltijd kan een negatieve impact 
hebben op uw omzet en uw reputatie. Wanneer uw 
netwerk uitvalt, valt uw bedrijf stil. Dat kan zich vertalen in 
een omzetverlies van honderden of zelfs duizenden euro’s 
per uur. Zoek een platform dat 99,99% uptime biedt.

Bijna 1 op de 4 
klanten geeft aan dat ze 
het zeker het komende 
halfjaar nog niet prettig 
zouden vinden om in 
een winkelcentrum te 
winkelen.15
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https://www.fool.com/the-blueprint/ecommerce-platforms/


Karameller Candy Shop 
 
In 2015 opende Louise Schonberg Karameller, een kleine snoepwinkel in 
Vancouver. De winkel werd al snel een culturele ontmoetingsruimte voor  
Zweedse expats.

Hoewel haar website geschikt is voor e-commerce, had Schonberg daar niet veel 
aandacht aan besteed – tot de pandemie uitbrak en zij haar winkel moest sluiten. 

Gelukkig had het team dat haar online winkel had ontwikkeld daarin Wi-Fi, video en 
DNS security opgenomen. Dankzij deze tools kon ze snel overstappen op online verkoop. 
Karameller had in april 2020 de hoogste maandomzet, ondanks de pandemie. De online 
bestellingen waren gemiddeld drie keer zo groot als in de fysieke winkel.  
 
En dankzij de mogelijkheid tot het ophalen van bestellingen, de handgeschreven 
briefjes en persoonlijke leveringen kon Schonberg niet alleen haar bedrijf voortzetten, 
maar blijft ze ook culturele leemtes vullen en contact houden met de Zweedse 
gemeenschap in Vancouver.

Casestudy

Dankzij een veilig 
e-commerceplatform kon 

Karameller in Vancouver zijn 
bedrijfsmodel herdefiniëren 

en op schaal blijven groeien, 
ondanks de wereldwijde 

pandemie. 



3 Een robuust cyber security netwerk

Met een netwerk dat met uw bedrijf meegroeit, kunt u naar behoefte 
nieuwe kenmerken en functionaliteit toevoegen. Door uw netwerk te 
ontwikkelen met het oog op betrouwbaarheid en redundantie heeft u 
de bedrijfscontinuïteit die nodig is om snel te herstellen van ongeplande 
gebeurtenissen. Op die manier kunt u ook de eigendomsinformatie en 
reputatie van uw merk beschermen. 
 

 
 
Veel MKB-bedrijven zijn van mening dat zij te klein zijn om doelwit te 
worden van hackers en besteden daarom minder aandacht aan netwerk 
cyber security. Maar cybercriminelen hebben zich de afgelopen jaren 
echter juist aanzienlijk meer gericht op MKB-bedrijven.20 In 2019 had 
78% van MKB-bedrijven last van een cyberaanval.21 Cyber security is 
echter geen pasklare oplossing. De eerste stap is om te bepalen welke 
systemen essentieel zijn voor uw operationele activiteiten. Voor een 
retailer kan dat een POS-systeem zijn, voor een ander bedrijf is e-mail 
wellicht het belangrijkst. Door uw kritieke infrastructuur op deze manier 
te identificeren, ziet u waar uw cyber security initiatief het beste kan 
beginnen. 
 
Gelukkig houdt het instellen van een robuuste verdediging niet in dat u elke 
oplossing op de markt moet onboarden. Neem de tijd om de behoeften 
van uw MKB-bedrijf in kaart te brengen en werk samen met een 
technologiepartner om kosteneffectieve oplossingen zo aan te passen dat 
u een efficiëntere infrastructuur kunt opzetten. Dat is precies waardoor 
New Castle Hotels & Resorts snel kon handelen toen COVID-19 toesloeg.

Meer informatie over het opzetten van een MKB-netwerk vindt u hier.

75%
van de MKB-bedrijven heeft geen 
personeel dat zich bezighoudt met IT 
security.22
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https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-business/resource-center/networking/how-to-set-up-a-network.html


Casestudy

Security bronnen voor het MKB
• Bekijk hier een checklist met vijf tools voor cyber security ter ondersteuning van uw bedrijf. 

• Leer hier meer over security bronnen voor het MKB. 

• Download hier het Cisco-rapport Hoogwaardige security voor MKB-bedrijven 2020.
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New Castle Hotels & Resorts  
 
New Castle Hotels & Resorts heeft meer dan twintig bekroonde luxehotels in 
de VS en Canada. Alan Zaccario, VP of IT and Cybersecurity, is zelf dagelijks 
betrokken bij het beheer van IT- en security functies. Het bedrijf heeft de 
security onlangs vernieuwd met het oog op crisisrespons en bedrijfscontinuïteit. 
Volgens Zaccario werd deze update net op tijd uitgevoerd. “Toen de reikwijdte 
van de pandemie duidelijk werd, konden we onze bedrijfsactiviteiten binnen enkele 
uren overzetten naar thuiskantoren.” Sinds het onboarden van Cisco security 
kunnen werknemers van het bedrijf niet alleen veilig op afstand werken, maar is 
ook de tijd dat besmette systemen het netwerk gebruiken, verkort van dagen tot 
slechts enkele uren.

https://engage2demand.cisco.com/LP=19895?ccid=cc001540&oid=ifgsc020403
https://www.cisco.com/c/nl_nl/solutions/small-business/security.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/2020-smb-cybersecurity-series-may-2020.pdf?CCID=cc000160&DTID=odicdc000140&OID=rptsc021237


Benut de  
juiste bronnen 

03

Alleen ga je sneller.  
Samen kom je verder. 

– Afrikaans spreekwoord 



Als gevolg van de financiële uitdagingen van deze pandemie 
moeten MKB-bedrijven ondersteuning zoeken bij betrouwbare bronnen 
om tijdens en na de crisis financieel stabiel te blijven. Hieronder staan 
enkele financiële bronnen die nuttig kunnen zijn. 
 

• Cisco Capital Small Business Financing 

• COVID-19 U.S. and Canadian Financial Assistance Resources 

• COVID-19 Small Business Loan and Grant Programs 

• Financial Resources for Women and Minority Business Owners  

 Affected by COVID-19 

• Financial Assistance Programs for Small Businesses by State 

• Financial Support for Canadian Small Businesses

Financiële bronnen

Van bedrijfsplannen en -financiering 
tot marketing en technologie: 
organisaties over de hele wereld 
creëren kansen en bieden 
meerwaarde voor MKB-bedrijven. 
 
Terwijl u uw bedrijf opnieuw vorm geeft, moet u onthouden dat u er 
bij het doorstaan van deze crisis niet alleen voorstaat. Overweeg 
niet-traditionele samenwerking met partners en leveranciers in de 
hele toevoerketen en bekijk informatie over organisaties zoals die hier 
worden genoemd die MKB-bedrijven in de VS en Canada kunnen 
ondersteunen.
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https://www.cisco.com/c/en/us/buy/payment-solutions/solutions/small-business.html
https://www.archerpoint.com/blog/Posts/covid-19-financial-assistance-resources-us-and-canadian-businesses-use-now
https://www.forbes.com/sites/advisor/2020/04/10/list-of-coronavirus-covid-19-small-business-loan-and-grant-programs/#53c0e2eecc4b
https://www.cnbc.com/2020/05/19/financial-resources-for-women-and-minority-business-owners-affected-by-covid-19.html
https://www.cnbc.com/2020/05/19/financial-resources-for-women-and-minority-business-owners-affected-by-covid-19.html
https://www.zenefits.com/workest/the-big-list-of-covid-19-financial-assistance-programs-for-small-businesses-by-state/
https://www.freshbooks.com/blog/covid-19-canada


Overheden wereldwijd starten dagelijks initiatieven om eigenaars 
van MKB-bedrijven te ondersteunen. Blijf op de hoogte van 
manieren waarop u kosten kunt beheren met ondersteuning van 
overheidsinstellingen en andere belangrijke organisaties, zoals banken.

• U.S. Small Business Administration  

• National Small Business Association  

• Canada: Women of Influence 

• Canada Constant Contact

Bronnen bij overheden/organisaties 

Bronnen opgezet door grote bedrijven

Misschien is een positief effect van COVID-19 dat grote organisaties 
hun krachten hebben gebundeld om kleinere bedrijven middelen en 
ondersteuning te bieden. Hier volgen enkele voorbeelden.

•  Stand for Small: American Express leidt een coalitie van meer dan 
40 bedrijven die MKB-bedrijven steunen. Deze portal biedt relevante 
voordelen en middelen van toonaangevende merken via één 
gecentraliseerd digitaal platform. 

•  Open We Stand: GoDaddy bevordert partnerschappen met gelijk 
gestemde organisaties om MKB-bedrijven middelen te bieden om 
open te blijven, zelfs als hun deuren gesloten zijn. 

•  Cisco bronnen voor COVID-19: Cisco beidt oplossingen, technologie, 
tips en middelen om de MKB-community effectief te laten 
functioneren en veilig verbonden te houden.
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https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://nsba.biz/
https://www.womenofinfluence.ca/
https://blogs.constantcontact.com/canadian-business-services/
https://www.standforsmall.com/
https://www.openwestand.org/
https://www.cisco.com/c/m/nl_nl/covid19.html


Informatie over wettelijke beperkingen en overheidsbronnen  
kan snel veranderen en zeer ingewikkeld zijn. Als u er moeite mee heeft 
om te bepalen wat de COVID-19-pandemie voor gevolgen heeft voor 
uw MKB-bedrijf en hoe de toekomst eruitziet, kunnen deze juridische 
bronnen nuttig zijn.   

•  NFIB Legal Center: De National Federation of Independent Business 
(NFIB) fungeert als spreekbuis van MKB-bedrijven in Amerikaanse 
rechtbanken en als landelijke juridische bron voor eigenaars van 
MKB-bedrijven.

•  Institute for Justice: De IJ Clinic on Entrepreneurship biedt gratis 
juridische bijstand, ondersteuning en pleitbezorging voor 
ondernemers met een laag inkomen en traint de volgende generatie 
advocaten om krachtige en creatieve pleitbezorgers voor ondernemers 
te worden.

Juridische bronnen

Van gratis online cursussen en streaming evenementen tot 
carrièrekansen en vrijwilligerswerk: LinkedIn biedt talrijke bronnen 
exclusief voor MKB-bedrijven.

• LinkedIn Learning 

• LinkedIn Marketing Solutions Blog   

• LinkedIn-nieuwsbrief Big Trends in Small Biz 

• LinkedIn-pagina voor het MKB 

• LinkedIn-pagina over COVID-19

LinkedIn-bronnen

Ga naar het Cisco’s MKB  
Resource Center en ontdek hoe  

de nieuwste bronnen uw organisatie  
kunnen helpen.  

 
Met kennis van de tools en technologieën  

voor het uitrollen van innovaties en 
stimuleren van zakelijke resultaten –  

in combinatie met bronnen opgezet door 
grote bedrijven – bent u er klaar voor om 

over de toekomst van uw MKB-bedrijf na te 
denken. Neem contact op om te bespreken 

hoe u een veerkrachtig, op groei gericht 
bedrijfsmodel kunt creëren. 

Neem een kijkje
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https://www.nfib.com/foundations/legal-center/
https://ij.org/ij-clinic-on-entrepreneurship/information-for-local-businesses-covid-19-outbreak/
https://learning.linkedin.com/blog/linkedin-learning-resources/free-courses-to-help-small-businesses-navigate-the-challenges-of
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog
https://www.linkedin.com/newsletters/big-trends-in-small-biz-6529049308724105216/
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Val zeven keer,  
sta acht keer op. 
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– Japans spreekwoord

Veerkracht  
voor de 
toekomst



De COVID-19-pandemie heeft 
MKB-bedrijven wereldwijd ertoe 
gedwongen om langetermijnplannen 
voor digitale transformatie overboord 
te zetten. 
 
In plaats daarvan besloten ze vrijwel op stel en sprong werknemers op 
afstand in te zetten en teams de benodigde tools en technologie te 
bieden. Hoewel de meeste landen en bedrijven nog steeds in crisisstand 
staan, zijn er ook bedrijven die onderzoeken hoe ze deze plotselinge 
transformaties kunnen vertalen in langetermijnoplossingen die hen in 
staat stellen om straks te groeien, aldus het World Economic Forum. 
 
U bent visionair in hart en nieren. En als eigenaar van een MKB-bedrijf 
denkt u waarschijnlijk vooruit en vraagt u zich af hoe u nu het beste te 
werk kunt gaan. Hieronder worden drie praktisch bruikbare manieren 
beschreven om een veerkrachtiger en toekomstbestendig bedrijf te 
creëren.  
 
Stel een plan voor bedrijfscontinuïteit (BCP) op 
Een BCP beschrijft hoe u kritieke activiteiten kunt voortzetten in het geval 
van een ongeplande verstoring of ramp. Houd er rekening mee dat de 
meeste incidenten die een effectieve bedrijfsvoering kunnen verstoren 
dicht bij huis plaatsvinden: weersomstandigheden waardoor de stroom 
uitvalt, een brand in de buurt waardoor wegen worden afgesloten of een 
cybercrimineel die een aanval uitvoert op uw infrastructuur. Uw BCP moet 
voorzieningen bevatten voor processen, middelen, personeel, zakelijke 
partners en andere aspecten van uw bedrijf. Een noodherstelplan vormt 
een belangrijk onderdeel van uw BCP en moet alle strategieën bevatten 
voor IT-verstoringen van netwerken, computers, servers en mobiele 
apparaten.

“Er zijn ongekend 
positieve initiatieven die het 
potentieel van een digitaal 
getransformeerde wereld 

aantonen.”23

– Artikel van United Nations 
Conference on Trade and 
Development (UNCTAD)

Hier vindt u enkele gratis sjablonen 
die u helpen om aan de slag te gaan. 

https://www.smartsheet.com/business-continuity-templates


Bekijk voor meer inzichten 
de cursus LinkedIn 
Learning Social Media 
Marketing for Small 
Business online. Via 
social media kunt u de 
waarden van uw merk 
verpersoonlijken, uw 
bedrijf onderscheiden 
van de concurrentie en 
vertrouwen opbouwen bij 
uw doelgroep. 
 
Vijf tips om uzelf slim te 
marketen op social media 
vindt u hier.

Hier zijn enkele tips om aan de slag te gaan:

Benut de kracht van social media 
Social media vormt een zeer effectief marketingkanaal en is perfect om uw beoogde doelgroep te bereiken, uw klantrelaties te versterken en relevante 
branche-informatie te delen. Maar hoe kunt u met beperkte middelen social media benutten om uw bereik te vergroten en uw bedrijf te laten groeien?

Maak strategisch gebruik van hashtags 
Door hashtags goed in te zetten, kunt u uw merkbekendheid vergroten. Koppel maximaal drie hashtags aan 
uw LinkedIn-bedrijfspagina zodat u vanuit het perspectief van uw bedrijf kunt reageren en uw merk bekend 
kunt maken bij een bredere doelgroep. Identificeer drie tot vijf hashtags die met name van toepassing zijn op 
uw bedrijf en voeg deze toe aan uw berichten op social media zodat meer mensen uw content zien.

Maak gebruik van uw bestaande netwerk 
Nodig uw connecties uit uw bedrijfspagina’s te volgen. Vertel uw werknemers over belangrijke 
bedrijfsberichten om organisch bereik en betrokkenheid te stimuleren. Laat werknemers en trouwe 
klanten ambassadeurs van uw merk worden en namens u bedrijfsberichten delen op social media.

Versterk content met betaalde advertenties 
Met betaalde advertenties op social media kunt u meer potentiële klanten bereiken dan alleen via organische 
social media. Hiermee kunt u zich ook op unieke doelgroepen richten op basis van titel, functie, bedrijfstak en 
meer. U hoeft niet uit de reclamewereld te komen of veel geld te hebben om effectieve advertenties te creëren en 
nieuwe leads te genereren. Stimuleer, sponsor en promoot social media berichten en garandeer betrokkenheid 
bij alle sociale profielen.
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Bekijk Cisco’s samengestelde 
MKB-portfolio hier.

LinkedIn Learning 
heeft een enorme groei in de 
ontwikkeling van vaardigheden 
bij het MKB ervaren, van soft 
skills zoals strategisch denken 
en werken op afstand tot 
basisvaardigheden zoals Excel.24

Leer nieuwe vaardigheden  
Uit onderzoeken en succesverhalen blijkt dat het cruciaal is om altijd te 
blijven leren en dat dit onderdeel uitmaakt van goed ondernemerschap. 
Nieuwe technologie, nieuwe marketingtechnieken, veranderde 
voorschriften of systemen vereisen groei. Een leven lang leren en de 
bereidheid daartoe zijn essentieel voor zakelijk succes.25 

 
MKB-bedrijven zoals dat van u zijn het hardst geraakt door de 
COVID-19-pandemie. Door te blijven leren kunt u uw vaardigheden 
op het gebied van beheer, verkoop, marketing, financiën en self-care 
vergroten. Naast de cursus Social Media Marketing biedt LinkedIn 
Learning veel andere gratis cursussen om de actuele uitdagingen aan 
te gaan. 
 
Als u op zoek bent naar aanvullende bronnen en ondersteuning, 
kan Cisco’s MKB Resource Center u in verbinding brengen met 
branchegenoten en -experts wereldwijd en u op de hoogte houden 
van de nieuwste mogelijkheden om uw bedrijf te laten groeien. Bespreek 
product-roadmaps, beïnvloed de productrichting, neem deel aan trials 
voor early adopters, krijg advies en deel uw expertise op het gebied van 
Cisco-technologieën. 
 
Tijdens deze crisis heeft u er alles aan gedaan om onbekende 
uitdagingen aan te gaan en uw bedrijf veilig draaiende te houden. 
Hierbij heeft u veel kennis opgedaan. Nu is de tijd aangebroken om het 
geleerde toe te passen om, in combinatie met de juiste technologieën, 
een sterker en veerkrachtiger bedrijf op te bouwen. In een recent 
McKinsey-artikel staat ‘Dit moment mag niet verloren gaan’26 en wordt 
aangegeven dat bedrijven die hun inspanningen intensiveren, beter 
zullen presteren en daardoor toekomstige uitdagingen het hoofd kunnen 
bieden en kansen kunnen benutten.
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Tools voor veilig 
werken op afstand

 Cloudverbonden platform 

 Wireless networking

 Virtueel vergaderen

  Betrouwbaar  
IP-telefoonsysteem

 Veilig bestanden delen

  Virtuele workspace voor 
samenwerking

  Werkplekmonitoring van 
social distancing/veiligheid 
van werknemers

  VPN-, endpoint- en  
DNS-bescherming

Tools voor 
e-commerce

  Security van betalingen en 
informatie

  Serviceprovider voor 
internetbetalingen

  Zichtbaarheid van compliance

 Robuuste analyses

 Schaalbare hardware

Checklist voor herstel voor het MKB 
Bij de start van uw traject naar volledig herstel moet u geïntegreerde 
tools en technologieën inzetten die uw inspanningen vereenvoudigen en 
waarmee u op schaal kunt groeien.

Netwerktools voor 
cyber security

 Firewalls

 DNS-bescherming

 Endpointbescherming

 VPN-bescherming

  Wachtwoordbescherming of 
gebruikersidentiteit

 Cloudgebaseerde security

Componenten 
van plan voor 
bedrijfscontinuïteit

 Noodherstelplan
 Voorzieningen voor:

 • Processen
 • Middelen
 • Personeel
 • Zakelijke partners

  Strategieën voor  
IT-verstoringen in:

 • Netwerken
 • Computers
 • Servers
 • Mobiele apparaten

Klaar om aan de slag 
te gaan?

Cisco en zijn netwerk van partners staan klaar om te zorgen 
voor beveiligde verbindingen, computing en samenwerking, 
zodat u zich kunt richten op wat het belangrijkst is: de groei van 
uw bedrijf. Leer meer over onze Cisco Designed-portfolio 
met producten voor MKB-bedrijven.

Tussen obstakels en  
kansen ligt altijd een brug  
 
 

Bedrijfsuitgaven tijdens een recessie zijn niet bedoeld om omzet 
te genereren, maar om herstel mogelijk te maken. Dit is niet 
het moment om klein te denken. Met de juiste partner en een 
veilige, complete oplossing bent u er meer dan klaar voor om 
tools en technologie in te zetten om uw bedrijf op schaal te 
laten groeien in elke omgeving. Ga bij het opstellen van uw 
plan voor bedrijfsherstel op zoek naar oplossingen die speciaal 
voor het MKB zijn ontwikkeld en die aan uw behoeften op 
het gebied van netwerken, security, samenwerking, cloud 
en internetconnectiviteit voldoen. We hebben een checklist 
opgenomen om u te helpen bij uw zoektocht.

Conclusie
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Bezoek Cisco Designed voor het MKB: cisco.com/go/small

Twitter: https://twitter.com/CiscoSmallBiz

LinkedIn: https://www.cisco.com/c/nl_nl/solutions/ 
small-business/solutions.html

Facebook: https://www.facebook.com/CiscoSmallBusiness

Instagram: https://www.instagram.com/ciscodesigned/

Blijf verbonden:

Bronnen:  

1. https://www.imf.org/external/index.htm 

2. https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance 

3. https://www.cnbc.com/2020/05/04/small-business-confidence-crashes-main-street-fears-more-carnage.html 

4. https://www.investopedia.com/small-business/10-years-after-financial-crisis-impact-small-business/

5. LinkedIn-groep voor MKB-bedrijven

6. https://www.softwareadvice.com/resources/covid-19-digital-transformation-journey/ 

7. Data van LinkedIn-platform 

8. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-03-gartner-cfo-surey-reveals-74-percent-of-organizations- 

 to-shift-some-employees-to-remote-work-permanently2 

9. https://globalworkplaceanalytics.com 

10. Onafhankelijk onderzoek door Cisco

11. https://nsba.biz/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Relief-Survey-2020.pdf

12. https://www.uschamber.com/report/small-business-coronavirus-impact-poll 

13. https://www.bazaarvoice.com/blog/the-impact-of-covid-19-on-e-commerce-by-category-updated-weekly/ 

14. https://www.forbes.com/sites/laurendebter/2020/05/07/shopify-small-businesses-online-coronavirus/#58b15e06a64a 

15. https://morningconsult.com/2020/04/10/consumer-expectations-normal-activities-comfortable/ 

16. https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/data-measurement/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks/ 

17. https://www.machmetrics.com/speed-blog/average-page-load-times-for-2020/ 

18. https://www.digitalcommerce360.com/2020/03/11/taking-the-pulse-retailers-and-the-coronavirus/ 

19. https://www.techrepublic.com/article/map-shows-how-covid-19-has-a-major-impact-on-e-commerce/ 

20. https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2019-data-breach-investigations-report.pdf

21. https://www.smartcompany.com.au/finance/fraud/cyber-crime-stay-ahead/ 

22. https://www.fundera.com/resources/small-business-cyber-security-statistics

23. https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2322

24. Data van LinkedIn-platform, februari vergeleken met maart

25. https://www.wgu.edu/blog/why-lifelong-learning-key-business-success1901.html

26. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/from-surviving-to-thriving-reimagining-the-post-covid-19-return
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