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Het aantal starters lag vorig jaar rond de 121.000, en 
was daarmee vergelijkbaar met 2011. Voor dit jaar 
wordt wederom een stabilisatie van het aantal star-
ters verwacht. Het aantal starters dat als zelfstandi-
ge zonder personeel (zzp’er) aan de slag gaat zal dit 
jaar verder toenemen, terwijl het aantal ‘klassieke’ 
starters dit jaar, mede door de aanhoudende moei-
lijke marktomstandigheden, verder zal afnemen. 
Het aandeel starters dat in innovatieve sectoren aan 
de slag gaat is minimaal.  
  
Figuur 1  Ontwikkeling startersmarkt 
 

 

Lichte daling starters in vierde kwartaal 2012  
Na sterke dalingen van het aantal starters in zowel het 
tweede als het derde kwartaal, daalde het aantal starters in 
het vierde kwartaal 2012 slechts licht (-1%) ten opzichte 
van dezelfde periode in 2011. Voor het vijfde achtereen-
volgende jaar ligt het aantal starters boven de 100.000 (fi-
guur 1). Evenals in voorgaande jaren gingen de meeste 
starters aan de slag in de zakelijke dienstverlening, ge-
volgd door de bouw, detailhandel en zorg.  
 
Meer starters in sectoren horeca en transport 
De meeste sectoren laten in 2012 een afname zien van het 
aantal starters. Een uitzondering hierop zijn de sectoren 
horeca en transport & logistiek (figuur 2). In beide secto-
ren nam het aantal starters vorig jaar toe met respectieve-
lijk 8% en 12%.  
 
De stijging van het aantal starters in de horeca is niet 
vreemd. De hardste klappen zijn in deze sector al tussen 
2008 en 2010 gevallen. De meeste starters in de horeca 
beginnen een café of restaurant. Daarnaast is er een toe-
name van het aantal starters dat een bed & breakfast be-
gint.  
 
Een toename van het aantal starters in de sector transport 
& logistiek is daarentegen wel opvallend. Zeker gezien de 
trend van de afgelopen jaren van bedrijven om goedkope-
re zelfstandige chauffeurs uit het buitenland in te huren ten 
koste van Nederlandse chauffeurs. Het aantal starters in de 
branche goederenvervoer over de weg is dan ook met 5% 
afgenomen. De stijging doet zich met name voor in de 
post- en koeriersdiensten (+24%) en de binnenlandse pas-
sagiersvaart (+42%).  
 
Grootste daling in de bouw en industrie 
De grootste dalingen hadden plaats in de sectoren bouw, 
financiële dienstverlening en industrie.  
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Figuur 2  Ontwikkeling aantal starters naar sector 
(% groei ten opzichte van 2011) 

 
Bron: KvK 
 
De bouwsector verkeert al geruime tijd in zwaar weer, en 
ook dit jaar is er nog geen zicht op verbetering. Dit maakt 
het voor starters minder aantrekkelijk om nu in deze sector 
aan de slag te gaan. De grootste dalingen vonden plaats in 
de wegenbouw, projectontwikkeling en de utiliteitsbouw.  
 
De daling in de financiële dienstverlening is onder meer 
een gevolg van de invoering van de regelgeving, die tus-
senpersonen verplicht om hun provisie openbaar te ma-
ken, een aantal jaren geleden. Daarnaast zorgt de aanhou-
dende malaise op de financiële markten eveneens voor 
een afname van het aantal starters. De daling is dan ook het 
grootst op het gebied van vermogensbeheer, financiële 
holdings en beleggingstrusts.   
 
Aantal starters stabiliseert in 2013 
De verwachting is dat het aantal starters dit jaar stabili-
seert, en dus wederom rond de 120.000 zal uitkomen. Zo 
lang de economische vooruitzichten niet verbeteren, voor  
 
Figuur 3  Sectorramingen 2013 
(j.o.j. volumemutatie) 

 
 
Bron: Ramingen ING Economische Bureau 

2013 wordt een economische krimp van 0,5% verwacht, 
zal het aandeel ‘klassieke’ starters ook dit jaar eerder da-
len dan toenemen. De economie is nu te onzeker om een 
eigen bedrijf te starten. Bovendien is het moeilijk om als 
starter de benodigde financiering rond te krijgen.  
 
Aan de andere kant worden ook dit jaar meer werknemers 
ontslagen. Een aantal van hen besluit vrijwillig om een ei-
gen bedrijf te beginnen, terwijl een ander deel noodge-
dwongen aan de slag zal gaan als zzp’er, omdat ze sim-
pelweg geen andere baan kunnen vinden. Gemiddeld ge-
nomen leidt dit tot een stabilisatie van het aantal starters.  
 
Zorg enige groeisector in 2013 
Op sectorniveau zien de vooruitzichten voor 2013 er der-
halve eveneens weinig rooskleurig uit. De enige sector die 
groei vertoont is de zorgsector (+3%). Met name de meest 
laagdrempelige sectoren voor starters, zoals de bouw, 
detailhandel, horeca en de zakelijke dienstverlening, gaan 
wederom een uitdagend jaar tegemoet (figuur 3).  
 
Thema: Starters en innovatie 
Door middel van innovatie kan een starter zich onder-
scheiden in deze moeilijke markt. Innovaties zijn er op vele 
manieren. De meest voor de hand liggende innovaties zijn 
het bedenken en ontwikkelen van een nieuw product of 
dienst, of de implementatie van een nieuw proces, waar-
door efficiënter kan worden gewerkt. Maar zeker voor 
startende zzp’ers kan innovatie ook zitten in de manier 
waarop je opdrachten weet binnen te halen, de wijze 
waarop je je bedrijf  presenteert, of een nieuw concept in 
de markt zet.  
 
Meer dan de helft van het mkb is innovatief 
Uit onderzoek van Panteia/EIM1 blijkt  dat in 2012 bijna 
60% van de bedrijven in het mkb (tot 100 werknemers) als 
innovatief kan worden aangemerkt. Indien een onderver-
deling naar grootte wordt gemaakt, dan blijkt dat het 
kleinbedrijf (tot 10 werknemers) minder innovatieve be-
drijven heeft (54%) dan het middenbedrijf (81%).  
 
Redenen hiervoor zijn onder meer de beperkte financiële 
en personele slagkracht van kleinere bedrijven. Ook zijn 
de risico’s hoger naar mate het bedrijf kleiner is. Met name 
voor starters en kleine bedrijven  kan het daarom  interes-
sant zijn om met andere partijen  samen te werken aan een 
innovatie.  
 
Gat in de markt 
Binnen het kleinbedrijf  ontwikkelen zzp’ers minder inno-
vaties(42%) ten opzichte van bedrijven met personeel 
(60%). Dit is ook logisch. Een ‘klassieke’ ondernemer start 
een bedrijf omdat hij een gat in de markt ziet (zie box 1). 
Dit in tegenstelling tot de zzp’er, die zijn diensten aanbiedt 
en zelf de grootste toegevoegde waarde is. Hoewel een 
zzp’er zelf veelal niet innoveert, werkt hij wel vaker met 
vernieuwingen in bedrijven. 
                                                             
1 Zie EIM, Innovatie in het mkb (2012). Een bedrijf is volgens 

EIM innovatief als het in de afgelopen drie jaar ten minste 
één product- of procesinnovatie heeft gerealiseerd.  
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Box 1 Voorbeelden van innovatieve starters 
Jane’s bond, kinderopvang 
Jane Heijgen zag een gat in de markt in de kinderopvang. 
“Moderne tijden vragen om moderne kinderopvang. 
Door te korten op subsidies en door flexibilisering van de 
arbeidsmarkt neemt de vraag naar 24-uurs kinderopvang 
toe. Alleen bestaat het nog nauwelijks. Ik ben in dat gat 
gesprongen.” 
 
Belaqise, nieuw modemerk voor vrouwen 
Starter Ahmed Mahla ontwikkelde een innovatief maten-
systeem voor vrouwenkleding. “Het huidige matensys-
teem voor mode dateert uit de Tweede Wereldoorlog, en 
is lang niet toereikend voor alle verschillende vrouwenli-
chamen. Daarom heb ik het Sheyp-systeem ontwikkeld.” 
 
Brookie, produceert boxershorts 
Ontevreden over de bestaande strakke boxers ontwierp 
Olivier Wijtenburg, samen met twee studievrienden, losse 
boxershorts. “We waren onbekend in de modebranche, 
maar wisten precies wat we wilden maken. We zijn onze 
eigen doelgroep.” 
 
Meeste  innovaties in industriesector 
Tabel 1 toont het aandeel innovatieve mkb-bedrijven naar 
sector. De chemische industrie en de voedings- en genot-
middelenindustrie (V&G-industrie) kent het hoogste aan-
deel innovatieve bedrijven. Driekwart van de mkb-
bedrijven in deze sectoren heeft in de afgelopen drie jaar 
minimaal één innovatie gerealiseerd. In de chemische in-
dustrie zijn het grotendeels procesinnovaties, terwijl in de 
V&G-industrie juist meer sprake is van productinnovaties. 
De bouw, transport en detailhandel hebben het laagste 
aandeel innovatieve bedrijven.  
 
Tabel 1 Innovatieve sectoren in 2012 
 

  
Min. één Innovatie 

Ranking innovatie Product Proces 
1 Chemische ind. 81% 59% 71% 
2 V&G-industrie* 79% 58% 57% 
3 Groothandel 71% 50% 53% 
4 Communicatie 71% 52% 57% 
5 Metaalindustrie 69% 45% 62% 
6 Horeca 65% 27% 56% 
7 Autosector 60% 50% 58% 
8 Financiële diensten 60% 24% 49% 
9 Zakelijke diensten 59% 34% 49% 
10 Onroerend goed 54% 39% 43% 
11 Transport 52% 20% 49% 
12 Detailhandel 51% 28% 38% 
13 Bouw 41% 9% 38% 

       MKB Totaal 58% 31% 48% 
* Voedings- en genotmiddelenindustrie 
 
Bron: EIM 
 

Minimaal aantal  innovatieve starters  
In tabel 2 wordt het aantal starters op het totaal aantal be-
drijven in een sector gegeven. Het aantal starters in de 
meest innovatieve sector, de chemische industrie, is met 
1,3% minimaal. Dit is ook niet vreemd gezien de economi-
sche crisis, en het feit dat dit een kapitaalintensieve sector 
is. Het relatief hoge percentage starters in de V&G-
industrie betreft voornamelijk bakkerijen en de vleesver-
werkende industrie.  
 
Tabel 2 Aandeel starters per sector 
(% starters op totaal aantal bedrijven in een sector) 
 
  2012 
Chemische industrie 1,3% 
V&G-industrie* 9,0% 
Groothandel 7,2% 
Communicatie 12,3% 
Metaalindustrie 6,1% 
Horeca 8,9% 
Autosector 7,5% 
Financiële diensten 0,7% 
Zakelijke diensten 12,4% 
Onroerend goed 2,0% 
Transport  11,6% 
Detailhandel 12,7% 
Bouw 9,0% 

* Voedings- en genotmiddelenindustrie 
 
Bron: CBS, KvK, ING Economisch Bureau 
 
Sector communicatie biedt potentieel 
De sectoren detailhandel, communicatie, transport en za-
kelijke diensten kennen het hoogste percentage starters op 
het totaal aantal bedrijven. Op de sector communicatie na 
zijn dit, op een enkele uitzondering na, veelal laag innova-
tieve sectoren.  
 
De sector communicatie is daarentegen wel innovatief. 
Starters in deze sector zijn met name actief op het gebied 
van informatietechnologie, video en webhosting. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de zzp’er die innovatieve apps 
ontwikkelt.  
 
In de detailhandel beginnen de meeste starters een web-
winkel, terwijl de meeste starters in de zakelijke dienstver-
lening werkzaam zijn in de branches consultancy, (tech-
nisch) advies en de reclamewereld. Dit zijn weinig innova-
tieve sectoren. 
 
Dynamiek in de sector 
Ongeacht of een starter wel of niet actief is in een innova-
tieve sector, geldt voor alle starters dat ze onderscheidend 
vermogen moeten hebben om te slagen (meer tips in box 
2). Het zijn veelal de starters die ‘ingeslapen’ sectoren 
kunnen wakker schudden met hun vernieuwingen.  
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Box 2 Aandachtspunten voor innovatieve starters 
 

• Focus op datgene wat  je doet. 
• Onderzoek of jouw unieke en creatieve concept  

levensvatbaar is. 
• Zoek samenwerking op met andere partijen. 
• Zorg dat je flexibel bent, sta open voor nieuwe 

ideeën en markten. 
• Maak maximaal gebruik van social media. 
• Kijk of je in aanmerking komt voor overheids-

subsidies op het gebied van innovatie (zie 
www.agentschapnl.nl en www.syntens.nl).  

 
 

http://www.agentschapnl.nl/
http://www.syntens.nl/


 

Meer weten? 
Kijk op ING.nl/zakelijk 
Of bel met 
 

  

Katinka Jongkind   
Sr Econoom mkb              
020 57 61 280   
katinka.jongkind@ing.nl   
   
   
   
   
   
 

 
Disclaimer 
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van 
de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) 
was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van 
specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten 
die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de 
vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de 
uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING 
Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informa-
tie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep 
N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aan-
bieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel in-
strument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar 
geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te 
zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar 
visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING 
Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie 
accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd 
worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch 
één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige 
aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade 
voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie 
alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en 
rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepas-
sing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publi-
catie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING 
Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Neder-
landsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. 

 
De tekst is afgesloten op 5 maart 2013   

 
 
 
 
 


