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Jij bent groot en ik ben klein 
 
Informatiebron 1 
 
Het midden- en kleinbedrijf in één oogopslag. 
De Europese Unie deelt het bedrijfsleven in twee categorieën in: grootbedrijf en 
midden- en kleinbedrijf. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) bestaat uit bedrijven 
met maximaal 250 medewerkers.  
 

Kerngegevens totaal in 2007 
(mkb en grootbedrijf) 

 

Aantal bedrijven totaal 786.000 
Aandeel mkb 99,7% 
Werknemers totaal 
(excl.overheid) 

7,4 miljoen 

Werknemers mkb 4,4 miljoen 
Omzet totaal bedrijfsleven € 1.394,6 miljard 
Omzet mkb € 817,2 miljard 
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Minder ‘Made in Holland’ 
 
Informatiebron 2 
 
Waarde Nederlandse uitvoer naar andere EU-landen in procenten van de totale 
Nederlandse uitvoer 
 

Export
Cijfers in percentages van totale exportwaarde

2006

2001

1997

76,3%

77,6%

78,0%
 

 
bron: www.evd.nl 
 
 
Informatiebron 3 
 
Overzicht Nederlandse positie op de wereldhandelsmarkt

Goederenhandel Nederlandse Export

Wereldranglijst              Aandeel Wereldmarkt

2007

2000

1995

4,0%

3,6%

3,9%
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9
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bron: www.evd.nl 
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Informatiebron 4 
 
Kompas Nederland december 2008 
 

Kompas
Nederland

December 2008

Uitvoergroei

Invoergroei

Wederuitvoer
groei

Prijsconcurrentie
positie

Made in Holland
uitvoergroei

Producenten-
vertrouwen

industrie

Producenten-
vertrouwen

diensten

BBP groei
Legenda:

belang van de verschillende onderdelen voor Nederland
Nederlandse situatie
economisch minder gunstig
economisch gunstig  

 
 
bron: www.evd.nl 
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Met winterbanden op wintersport? 
 
Informatiebron 5 
 

 
 
bron: Consumentengids, oktober 2007 
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