
MKB Eindhoven is een  
organisatie van en voor onder-
nemers. Als netwerkorganisatie 
verbinden we ondernemers en 
initiatieven. Zo maken we het 
midden- en kleinbedrijf samen 
nog sterker en kansrijker.  

MKB Groeit!
Hét online kennisplatform voor Zuidoost-Brabant 
MKB Eindhoven is initiatiefnemer van MKB Groeit! Hierin werken 
we samen met mkb-ondernemers aan het waarmaken van hun 
groei ambities.

> Online kennisplatform www.mkbgroeit.nl 
> Netwerk van experts
> Inspirerende masterclasses
> MKB Groeit! Academy

-------------------------------------------------------------------------

MKB Werkt!
Online vacatureservice en Vacaturecafé 
Met ons arbeidsmarktprogramma MKB Werkt! ondersteunen we het 
midden- en kleinbedrijf bij het vervullen van de personeelsbehoefte. 

> Online vacatureservice www.zobwerkt.nl
> Vacaturecafé: 4 x per jaar 
> Workshops en eProfiel voor werkzoekenden
> Vacaturecafé Special voor jongeren met praktijkopleiding

-------------------------------------------------------------------------

MKB Netwerkt!
Samen kunnen we meer! 
MKB Eindhoven verbindt initiatieven en ondersteunt werkgevers-
(verenigingen) of netwerken, bijvoorbeeld in een secretariaatsrol  
of via kennisdeling. Ook dienen we als vraagbaak voor gemeenten,  
regio’s en provincies op het gebied van arbeidsmarktbeleid, 
werkgevers benadering en regelgeving.

Netwerk 
van 3.000 bedrijven

500 
matches 

per jaar

Bijdrage 
aan 

Sectorplan 
ZO-Brabant

•  Samen aan de slag  
voor een kansrijk  
en innovatief mkb.

•  Word sympathisant van  
MKB Eindhoven voor € 25 per jaar. 

•  Deel uw kennis en meld u aan  
als expert op mkbgroeit.nl  
voor € 195 per jaar. U bent dan  
automatisch sympathisant. 

DOE
MEE!

MKB Eindhoven 
kennis delen, krachten bundelen

MKB Eindhoven  
Meerenakkerplein 51 - 5652 BJ Eindhoven 
040 82 00 247 - www.mkbeindhoven.nl 



n 65% 
 1 persoon
n  27,5 % 
 2-10 personen
n  6%
 10-50 personen
n  1,5% 
 50 personen

Ruim 1 miljoen ondernemingen in het midden- en 
kleinbedrijf zijn samen goed voor:

MKB Eindhoven is actief in Zuidoost-Brabant,  
een sterke regio met:

De werkgelegen-
heid is als volgt 
verdeeld over de 
sectoren:

n Groothandel 17% 
n Industrie 16% 
n  Specialistische  

zakelijke diensten 14% 
n Bouwnijverheid 12% 
n Detailhandel 11% 
n Horeca 7% 
n Vervoer en opslag 7% 
n  Verhuur en overige  

zakelijke diensten 7% 
n ICT 6% 
n Overig 3% 

ruim 3 miljoen 
banen 

70%
van de werk-
gelegenheid

ruim 400.000 banen 

bijna 

70.000 
ondernemers 

bruto 
regionaal 
product

€ 33,5 
miljard

industriële 
export

€ 15,7 
miljard 

756.600 
inwoners 

aantal 
snelle 
groeiers 

9,3% 
Nederland 7,8%

toegevoegde 
waarde van 
197 miljard 
euro  

60%
van het totaal

ruim 
60.000 
open-
staande 
vacatures

aantal werkzame 
personen bedrijfs-
vestigingen: 

www.mkbeindhoven.nl Bronnen: De Staat van het MKB (CBS), Kamer van Koophandel en Brainport


