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Een jaar 
CORONA

VOORWOORD
Het coronavirus houdt de wereld nog steeds in

haar greep. Een jaar na de eerste besmetting in

Nederland zitten we nog steeds in een periode

met beperkende maatregelen en is de roep om

meer perspectief groot.   

In juli 2020 zijn we gestart met de eerste fase van

een longitudinaal onderzoek naar de impact van

de coronacrisis op mkb-bedrijven in Nederland.

Het doel van het onderzoek is om een groep mkb-

bedrijven voor langere tijd te volgen zodat we

beter kunnen begrijpen hoe mkb-bedrijven

omgaan met de crisis. Met deze kennis mkb-

bedrijven handreikingen worden geboden over hoe

ze zich kunnen wapenen voor volgende crises. 

Dit rapport gaat in op de verschillen tussen de

eerste en tweede fase van het onderzoek. In de

eerste fase zijn de mkb-bedrijven middels een

enquête bevraagd over de begin periode van de

crisis (maart - juli 2020). In december 2020 is een  

tweede vragenlijst uitgezet waarin de periode

augustus - december 2020 centraal stond. 

De periode augustus-december 2020 werd

gekenmerkt door versoepelingen in de zomer,

waarna de besmetting opnieuw opliepen. De

regels werden daardoor weer aangescherpt,

wat uiteindelijk leidde tot een harde lockdown in

december. In het voorjaar van 2021 doen de

bedrijven mee aan de derde en laatste fase van

het onderzoek.

Joyce Kox

Astrid Kramer

Niels Noorderhaven

 

Tilburg, april 2021



193 bedrijven

Gemiddeld 41 jaar oud

Gemiddeld 47 werknemers aan

het begin van 2020

Gemiddeld 3 leden in het 

management team

Vooral actief in:

Industrie 16 %

Advisering & Onderzoek: 14 %

Informatie & Communicatie: 10%

 

37%

Een groep mkb-bedrijven heeft in juli 2020 een uitnodiging

ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek.

Vertegenwoordigers van 838 mkb-bedrijven hebben de

vragenlijst volledig ingevuld. 398 mkb-bedrijven wilden

deelnemen aan vervolgonderzoek en ontvingen in december

2020 de tweede vragenlijst. Dit leverde 193 bruikbare

vragenlijsten op. De resultaten van deze groep bedrijven staan

centraal in dit rapport. 

86% man

ACHTERGROND

ACHTERGRONDKENMERKEN BEDRIJVEN  

ONDERZOEKSBESCHRIJVING  
RESPONDENTEN  

53 jaar

RUIM EENDERDE
IS FAMILIEBEDRIJF*  

Nederland telt ongeveer 250.000 mkb-bedrijven die voor een groot deel

verantwoordelijk zijn voor het bruto binnenlands product en de werkgelegenheid.

In dit onderzoek staan mkb-bedrijven tot en met 250 werknemers centraal. Een

substantieel deel van de mkb-bedrijven zijn familiebedrijven en daarom maakt dit

rapport onderscheid tussen familie- en niet-familiebedrijven. Het eerste deel van

het rapport geeft een korte beschrijving van het onderzoek en de kenmerken van

de bedrijven die hebben deelgenomen.

*) In dit onderzoek is een bedrijf een familiebedrijf als de eigendom ten

minste voor 50% in handen is van de familie en de familie betrokken is bij het

management van de organisatie.

De familiebedrijven in dit onderzoek

bestaan gemiddeld 54 jaar. Niet-

familiebedrijven bestaan gemiddeld 43

jaar. De familiebedrijven hadden aan het

begin van 2020 meer medewerkers (50) in

dienst ten opzichte van niet-

familiebedrijven (43). Gemiddeld zitten er

twee familieleden in het management en

de familiebedrijven zijn met name actief

in: Industrie (17%), Logies & Horeca (11%) en

Detailhandel (11 %). 
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Overzicht kenmerken deelnemende bedrijven  



Zowel familie- als niet-familiebedrijven ervaren

nog steeds een negatieve invloed van de

coronacrisis op de financiële resultaten. Het

percentage familiebedrijven dat een negatieve

invloed ervaart op de financiële resultaten is

kleiner dan in de groep niet-familiebedrijven.

Het percentage van de deelnemende mkb-

bedrijven dat een negatieve impact van de

coronacrisis op de financiële resultaten ervaart,

is gedaald van 72% in de periode maart-juli naar

65% in periode augustus-december. 21% van de

mkb-bedrijven ziet in de periode augustus-

december positieve effecten van de coronacrisis

op de financiële resultaten. In de periode maart-

juli was dit 16%. 

72
%

65
%

59
%

75
%

68
%

68
%

GEVOLGEN CRISIS

Een crisis is een impactvolle gebeurtenis met

veel onzekerheid. Dit kan allerlei emoties en

stress met zich meebrengen. De crisis heeft niet

alleen invloed op de resultaten van bedrijven,

maar ook op ons welzijn. Aan respondenten is

gevraagd welke emoties (blij, boos, angst,

verdriet) zij hebben ervaren gedurende de

coronacrisis. 

MINDER ANGSTIG EN VAKER POSITIEF GESTEMD

TWEEDERDE ERVAART NEGATIEVE
IMPACT OP FINANCIËLE
RESULTATEN

Aan de bedrijven is gevraagd wat de impact van de coronacrisis is op de

financiële resultaten (omzet en winstgevendheid) en het welzijn van de

respondent. In de eerste vragenlijst keken de respondenten terug op de periode

maart - juli 2020 en in de tweede vragenlijst op de periode augustus - december

2020. 

Alle

bedrijven

Familie-

bedrijven             

Niet-familie

bedrijven             

 Juli     Dec       Juli     Dec       Juli     Dec      

Gemiddeld ervaren de respondenten het

vaakst blije gevoelens, gevolgd door angst. In

vergelijking met de begin periode van de crisis

(maart-juli), ervaren de respondenten in het

najaar van 2020 (augustus-december) vaker

positieve emoties en zijn ze minder vaak

angstig. Zo gaf 23% van de respondenten aan  

zich gemiddeld of vaker blij te voelen de begin

periode van de crisis (maart-juli). In het najaar

was dit 33%. Voor angst daalde dit van 16%

naar 11%.
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Percentage negatieve impact op
financiële resultaten 



OVERHEIDSBELEID

Het aantal mkb-bedrijven dat gebruik maakt van de

steunmaatregelen daalde van 60% naar 51%. Deze

afname is in lijn met het feit dat een kleiner aandeel

van bedrijven werd geraakt door het coronabeleid in

de periode augustus-december. Eveneens kan het

zo zijn dat voor een deel van de mkb-bedrijven de

gevolgen minder ernstig waren dan in eerste

instantie werd gedacht, waardoor men geen recht

had op de noodsteun. 29% van de bedrijven

betaalde (een gedeelte) van de ontvangen steun

terug.  

Familiebedrijven maakten meer gebruikt van de

steunmaatregelen. Een mogelijke verklaring is dat

een groter deel van de deelnemende

familiebedrijven aangeeft, geraakt te worden door

de overheidsmaatregelen. 

In de periode augustus-december kon 39% van de mkb-bedrijven de

bedrijfsactiviteiten slechts gedeeltelijk of helemaal niet meer uitvoeren.

In de periode maart-juli was dit nog 46%. De versoepelingen van het

coronabeleid in de zomer en aanpassingen in de bedrijfsvoering

kunnen een verklaring zijn voor deze daling. Met name, in de periode

augustus-december 2020 is een groter deel van de familiebedrijven

geraakt door het overheidsbeleid. 42% van de familiebedrijven ten

opzichte van 37% van de niet-familiebedrijven. Dit kan te maken kan

hebben met verschillende sectoren waarin de bedrijven voornamelijk

opereren. 

MINDER GERBRUIK VAN STEUNMAATREGELEN 

MINDER BEDRIJVEN GERAAKT DOOR OVERHEIDSBELEID 

In het onderzoek is ook gekeken naar het coronabeleid van de overheid. Meer

specifiek zijn MKB-bedrijven gevraagd naar de impact van het coronabeleid op

de bedrijfsactiviteiten en het gebruik van de steunmaatregelen. 

Maart-Juli 2020 Aug-Dec 2020
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OPEREREN IN
TIJDEN VAN CRISIS

0 1 2 3 4 5

Continueren huidige strategie 

Kosten besparen  

Reductie in activiteiten  

Incrementele aanpassingen 

Innoveren  

Resultaten laten zien dat de deelnemende mkb-bedrijven nog steeds inzetten op het continueren

van de huidige strategie, maar van augustus tot december wel minder dan van maart tot en met

juli. Daarnaast wordt er minder op kosten bespaard, maar iets meer gesneden in bedrijfsactiviteiten

en -bezittingen. 35% van de mkb-bedrijven is ten aanzien van begin 2020 gekrompen in aantal

medewerkers. Het personeelsbestand nam met gemiddeld 17% af. Door de mkb-bedrijven zijn meer

vernieuwingen doorgevoerd, zowel geleidelijk als radicaal. De duur van de crisis kan een verklaring

zijn voor de veranderingen van de gehanteerde strategieën.  

In het onderzoek is gevraagd welke strategische keuzes de mkb-bedrijven maken.

Strategische keuzes zijn de huidige strategie volgen, besparen en inkrimpen, en

innoveren.

MEER GEBRUIK VAN OFFENSIEVE STRATEGIEËN

Helemaal niet         Lage mate              Hoge mate

Ondernomen acties door mkb-bedrijven 

Maart-Juli 2020 Aug-Dec 2020
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HOE NU VERDER?

Over het algemeen hebben bedrijven nog steeds

het idee dat ze voldoende vaardigheden en

middelen ter beschikking hebben om de

coronacrisis de baas te kunnen. Er is een lichte

daling te zien in het vertrouwen. In de periode

maart-juli was 89% het er nog mee eens, in de

periode augustus-december 84%. 

In december 2020 verwachtten de mkb-bedrijven

dat de coronacrisis in nabije toekomst nog steeds

een licht negatieve impact heeft op de financiële

resultaten. De bedrijven zijn in de periode

augustus-december wel minder negatief over de

vooruitzichten dan in de periode maart-juli. 66%

verwacht nog negatieve gevolgen voor de

bedrijfsresultaten, terwijl dat eerder nog 73%

was. Dat vooral het percentage onder de niet-

familiebedrijven is afgenomen, houdt mogelijk

verband met het feit dat deze bedrijven minder

zijn geraakt door het beleid van de overheid.

VERTROUWEN IN VEERKRACHT LICHT AFGENOMEN

MINDER NEGATIEF OVER DE
KOMENDE ZES MAANDEN 

De afname kan te maken hebben met de duur

van de crisis die drukt op de middelen van het

bedrijf. Opvallend is dat de familiebedrijven

juist minder vertrouwen hebben gekregen in

hun middelen en capaciteiten, terwijl onder de

niet-familiebedrijven het vertrouwen juist wat

toenam. De familiebedrijven hadden in de juli

nog iets meer vertrouwen dan de niet-

familiebedrijven in hun vaardigheden en

middelen voor de komende zes maanden. In

december is dat omgekeerd. Onder de

familiebedrijven waren in juli en december

respectievelijk 90% en 79% het eens met de

stellingen over de mate waarin ze verwachtten

de coronacrisis de baas te kunnen. Bij de niet-

familiebedrijven steeg het percentage licht van

86% naar 88%.

De respondenten is gevraagd naar de verwachte impact van de coronacrisis op

de financiële resultaten in de komende zes maanden. Daarnaast is gevraagd in

welke mate de mkb-bedrijven denken de komende zes maanden de crisis de baas

te kunnen.

77
%

Alle

bedrijven

Familie-

bedrijven             

Niet-familie

bedrijven             

 Juli     Dec       Juli     Dec       Juli     Dec      
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Maart-Juli 2020 Aug-Dec 2020

89% 84%

Percentage negatieve impact op
financiële resultaten in komende zes

maanden

73
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Een jaar 
CORONA

Dit rapport staat in het teken van de gevolgen

van de pandemie voor het mkb en vergelijkt de

beginperiode van de crisis (maart-juli 2020) met

het najaar van 2020. Waar er in het begin van

de coronacrisis veel onzekerheid en

onduidelijkheid heerste is dit langzamerhand

veranderd in meer gewenning en weerstand

tegen de situatie.

De 193 mkb-bedrijven die beide enquêtes

hebben ingevuld, zijn over het algemeen wat

positiever in het najaar van 2020 dan in de

beginperiode (maart-juli 2020).

Alhoewel een groot deel van de bedrijven nog

steeds negatieve gevolgen ervaart op de

bedrijfsresultaten, is dat aandeel wel kleiner

geworden. Dit kan komen doordat minder

bedrijven geraakt zijn door de

overheidsmaatregelen. Er is dan ook minder

gebruikt gemaakt van de steunmaatregelen.

CONCLUSIE  

Ondernemers en managers waren vaker positief

gestemd en minder angstig. Er wordt meer

ingezet op innovatie en minder op het besparen

van kosten. Ondanks dat bedrijven minder

negatief zijn over de toekomst, hebben ze iets

minder vertrouwen in de veerkracht van het

bedrijf. De duur van de crisis is de ondernemers

niet in de koude kleren gaan zitten. Desondanks

blijven ze over het algemeen positief over hun

veerkracht.

Aan het einde van 2020 staat ondernemend

Nederland weer voor een heftige periode.

Nederland kwam in een harde lockdown terecht.

Deze lockdown is niet meegenomen in dit rapport  

Om te begrijpen wat de impact daarvan is, zal in

het voorjaar van 2021 een derde vragenlijst naar

de mkb-bedrijven worden gestuurd. 
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of

anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

CONTACT 

Aan dit onderzoek werkten mee:

J.J.J. Kox MSc

Dr. A.E. Kramer

Prof. dr. N.G. Noorderhaven

Zij zijn verbonden aan Tilburg University, departement Management 

en het Tilburg Institute for Family Business.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via:

E-mail: onderzoeksteam@tilburguniversity.edu

Telefoon: 013-4663430
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