
Stemming onder ondernemers in het MKB 
 

 

Vertrouwen van ondernemers in de economie weer toegenomen 

In het voorjaar van 2010 is het vertrouwen in de Nederlandse economie onder 

MKB-ondernemers flink toegenomen. In het voorjaar 2009 bereikte het vertrou-

wen een dieptepunt als gevolg van de internationale kredietcrisis. Ook wat be-

treft de vooruitzichten voor de eigen onderneming is de ondernemer positiever. 

Ten opzichte van één jaar geleden verwachten meer ondernemers een omzet- en 

winstgroei. 

Hoewel de MKB-ondernemer aanmerkelijk positiever geworden is over de Neder-

landse economie en over de vooruitzichten voor de eigen onderneming, blijft de 

ondernemer in 2010 opvallend negatief over het gevoerde economische beleid in 

Nederland. Slechts 16% van de ondernemers geeft aan vertrouwen te hebben in 

het economische beleid. Dit percentage is lager dan in 2009 het geval was. 

 

De stemming onder MKB-ondernemers ten aanzien van de Nederlandse economie 

en de eigen bedrijfsprestaties is te beschouwen als een goede eerste indruk van 

de verwachte economische ontwikkeling van MKB-bedrijven in de nabije toe-

komst. De gegevens omtrent de stemming onder ondernemers zijn ontleend aan 

het MKB-Beleidspanel. Dit is een enquête onder bijna 2.000 ondernemers in het 

MKB. De laatste enquête is in het voorjaar van 2010 gehouden.  

 

Allereerst wordt ingegaan op het ondernemersvertrouwen ten aanzien van de 

Nederlandse economie en het economische beleid in Nederland. Vervolgens 

wordt een beeld gegeven van de verwachtingen van MKB-ondernemers over hun 

eigen bedrijfsprestaties (omzet, winst en werkgelegenheid), gevolgd door de 

stemming van ondernemers in de diverse sectoren. 

 

 



 

Vertrouwen in de economie en het economische beleid 
 

Meer vertrouwen in de economie 

 In het voorjaar van 2010 is gebleken dat het vertrouwen in de economie onder 

ondernemers in het MKB sterk is toegenomen. Het aantal ondernemers dat zegt 

(enigszins) vertrouwen te hebben in de Nederlandse economie is dit jaar, in ver-

gelijking met het voorjaar van 2009, toegenomen van 53% naar 72%. Vooral de 

groep ondernemers die vertrouwen heeft in de economie, is flink groter gewor-

den: 36% in 2010 tegenover 19% in 2009. Relatief evenveel ondernemers zeg-

gen enigszins vertrouwen te hebben in de economie. Hoewel het vertrouwen is 

gestegen, is het hoge vertrouwensniveau van 2007 nog niet bereikt. In 2007 gaf 

nog 91% van de ondernemers aan vertrouwen te hebben in de Nederlandse eco-

nomie. Vanaf eind 2007/begin 2008 begon het vertrouwen onder ondernemers in 

de economie af te nemen. De eerste tekenen van de kredietcrisis werden toen 

zichtbaar. 

Figuur 1 Vertrouwen van ondernemers in het MKB in de economische ontwikkeling van 

Nederland, 2007-2010 (in % van het aantal ondernemers) 
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Ondernemers in het MKB nog niet positiever over eigen bedrijf 

Aan de MKB-ondernemers is gevraagd om een rapportcijfer te geven voor de 

economische ontwikkeling van het bedrijf. De MKB-ondernemers geven hun eigen 

bedrijf een gemiddeld rapportcijfer van 6,5. De meeste ondernemers zijn nog 

gematigd over de economische situatie van hun bedrijf. Vorig jaar gaf 45% van 

de ondernemers een cijfer van zes of lager. Dit jaar is dat nauwelijks anders met 
44% (zie figuur 2). 1 Hiermee geven ondernemers in het MKB aan een stuk pes-

simistischer te zijn dan in 2008. Toen gaf slechts 7% van de ondernemers een 

rapportcijfer van zes of lager.  

Figuur 2 Rapportcijfer van ondernemers in het MKB voor de economische ontwikkeling 

van het bedrijf in 2010 (in % van het aantal ondernemers) 
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Weinig vertrouwen in het economische beleid  

 Het verbeterde vertrouwen in de Nederlandse economie gaat niet gepaard met 

een verbeterd vertrouwen in het Nederlandse economische beleid. Slechts 16% 

van de MKB-ondernemers geeft aan vertrouwen te hebben in het Nederlandse 

economische beleid. Circa 35% geeft aan enigszins vertrouwen in het economi-

sche beleid te hebben. Sinds voorjaar 2008 liggen de vertrouwenscijfers op dit 

lage peil. Sinds eind 2007/begin 2008 is het steeds duidelijker geworden wat de 

oorzaken en gevolgen zijn van de kredietcrisis. Het lijkt erop dat ondernemers de 

schuld van de kredietcrisis mede bij de economische beleidsmakers leggen. 

 

1 Voor het rapportcijfer geldt dat 1 zeer slecht is en 10 uitmuntend. De ondernemers moch-
ten ook een niet geheel cijfer geven, zoals 5,2 of 7,6. 



Figuur 3 Vertrouwen van ondernemers in het MKB in het economische beleid, 2007-2010 

(in % van het aantal ondernemers) 
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Positieve verwachtingen voor eigen bedrijfsprestaties 
De verwachtingen van MKB-ondernemers voor de eigen bedrijfsprestaties worden 

gemeten aan de hand van de verwachtingen over omzet, winst en werkgelegen-

heid. Over de gehele linie genomen, is het jaar 2009 voor de ondernemers ach-

tergebleven bij de verwachtingen. De gevolgen van de kredietcrisis hebben een 

grotere impact gehad dan men in het begin van dat jaar voor mogelijk hield. De 

ondernemers hebben niet alleen een positiever beeld gekregen over de economi-

sche ontwikkeling in 2010, maar ook over de te verwachten eigen prestaties zijn 

ze veel positiever gestemd dan vorig jaar.  

 

Relatief meer ondernemers verwachten een omzetstijging 

Bijna 40% van de MKB-ondernemers verwachtte voor 2009 een omzetdaling. Het 

uiteindelijke aantal bedrijven met een omzetdaling bleek nog groter te zijn. Bijna 

de helft van de bedrijven werd geconfronteerd met een lagere omzet. Daarte-

genover is het aantal bedrijven dat uiteindelijk een hogere omzet realiseerde dan 

men in het voorjaar voorzag, hoger uitgevallen (zie figuur 4).  

Het voorzichtig ingezette economische herstel heeft ook effect op de omzetver-

wachtingen van ondernemers in het MKB. De verwachtingen over de ontwikkeling 

van de omzet van 2010 zijn beduidend positiever dan de verwachtingen voor 

2009. 33% van de ondernemers verwacht een omzettoename in 2010, tegenover 

23% in 2009. Het aantal bedrijven dat een omzetdaling verwacht, is flink afge-

nomen. Nog een kwart van de MKB-ondernemers voorziet een omzetdaling.  

 



Figuur 4 Verwachte omzetontwikkeling voor 2009 en 2010 en de gerealiseerde omzet-

ontwikkeling in 2009 in het MKB (in % van het aantal ondernemers) 
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Ondernemers zien winstverbetering 

Ruim een op de drie ondernemers in het MKB had begin 2009 negatieve ver-

wachtingen over de winst. Het uiteindelijke aantal bedrijven met een winstdaling 

bleek conform de verwachtingen te zijn. Het aantal bedrijven met een winststij-

ging is echter iets hoger uitgevallen (zie figuur 5).  

 

Door de iets betere economische vooruitzichten zijn de winstverwachtingen voor 

2010 aanzienlijk positiever dan die voor 2009. Bijna 40% verwacht dit jaar een 

winsttoename (2009: 24%). Hier staat tegenover dat 21% een winstdaling ver-

wacht.  



Figuur 5 Verwachte winstontwikkeling voor 2009 en 2010 en de gerealiseerde winstont-

wikkeling in 2009 in het MKB (in % van het aantal ondernemers) 
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Werkgelegenheid blijft gelijk volgens ondernemers 

In 2009 voorzag 13% van de ondernemers in het MKB een werkgelegenheids-

groei. Ongeveer een evengroot deel verwachtte een werkgelegenheidsdaling. Het 

uiteindelijke beeld is conform de verwachtingen (zie figuur 6). 

De verwachtingen voor 2010 zijn wat betreft de werkgelegenheid nauwelijks an-

ders dan voor 2008. De ondernemers zijn over de werkgelegenheidsontwikkeling 

iets minder positief dan over de omzet- en winstontwikkeling. Ongeveer 13% van 

de MKB-ondernemers verwacht dat dit jaar de werkgelegenheid zal groeien. Bij-

na 80% van de ondernemers verwacht evenwel dat de werkgelegenheid gelijk 

blijft. Ondanks de teruggelopen productie snijden de ondernemers niet meteen in 

hun personeelsbestand. Vaak hebben ze de afgelopen jaren moeite moeten doen 

om gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden, waardoor de ondernemers terug-

houdend zijn in het afstoten van dat personeel. Dit geldt echter ook voor het 

aannemen van personeel, nu de economische situatie voorzichtig verbetert. 

 



Figuur 6 Verwachte werkgelegenheidsontwikkeling voor 2009 en 2010 en de gerealiseer-

de werkgelegenheidsontwikkeling in 2009 in het MKB (in % van het aantal on-

dernemers) 
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Stemming naar sector 
Voor alle sectoren geldt dat MKB-ondernemers positiever gestemd zijn dan een 

jaar geleden. Maar er zijn tussen de diverse sectoren duidelijke verschillen waar-

neembaar (zie tabel 1). Zo zijn MKB-ondernemers in de industrie, de groothan-

del, de autosector en de financiële en zakelijke diensten het meest optimistisch. 

Ondernemers die gericht zijn op de export of op de zakelijke markt, zijn in 2010 

het meest optimistisch over de vooruitzichten. Zij scoren op 2 of 3 van de vijf 

stemmingsindicatoren boven het gemiddelde. Voor ondernemers in de bouw ligt 

het vertrouwen ver beneden het gemiddelde. De ingezakte bouwproductie en de 

slechte vooruitzichten maken dat de ondernemers in de bouwsector uiterst pes-

simistisch zijn. Dit geldt ook voor de ondernemers in de detailhandel, horeca en 

persoonlijke dienstverlening. Ondernemers in sectoren die vooral afhankelijk zijn 

van consumentenbestedingen, zijn het meest pessimistisch over de nabije voor-

uitzichten. Een herstel van de bestedingen zien deze ondernemers voorlopig nog 

niet. 



Tabel 1 Stemming* onder ondernemers in het MKB naar sector, na eerste kwartaal 

2010** 

sector stemming onder ondernemers 

industrie + 

bouw -- 

groothandel + 

detailhandel -- 

autosector + 

horeca - 

transport en communicatie - 

financiële en zakelijke diensten + 

persoonlijke diensten - 

overige sectoren + 

 * De stemming onder MKB-ondernemers is gemeten aan de hand van vijf indicatoren: 

vertrouwen in de economie, vertrouwen in het economische beleid, omzetverwachting, 

winstverwachting en werkgelegenheidsverwachting. 

 ** Plus- en mintekens duiden erop of ondernemers in de betreffende sector een meer of 

minder dan gemiddeld vertrouwen hebben ten opzichte van ondernemers in het gehele 

MKB. 

 ++ ruim bovengemiddeld vertrouwen 

 + bovengemiddeld vertrouwen 

 = gemiddeld vertrouwen 

 - benedengemiddeld vertrouwen 

 - -  ruim benedengemiddeld vertrouwen 
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