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De Nederlandse economie is hard getroffen door de 

coronacrisis. In de zomer van 2020 hebben 

onderzoekers van Tilburg University onderzocht 

welke strategische keuzes MKB-bedrijven gedurende 

de eerste maanden van de coronacrisis hebben 

gemaakt. 838 familie- en niet-familiebedrijven hebben 

aan het onderzoek deelgenomen. In dit rapport 

worden de eerste geaggregeerde resultaten van het 

onderzoek beschreven.  
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Voorwoord 

De corona pandemie die de samenleving in zijn greep houdt, heeft een enorme weerslag op 

het bedrijfsleven. Met de intrede van het coronavirus in Nederland en de beperkende 

maatregelen, moest een deel van de bedrijven de deuren sluiten, werden vervoerstromen 

beperkt, en daalden de consumptie en het vertrouwen in de economie sterk. Daarnaast 

moesten bedrijfsprocessen aangepast worden aan de RIVM-richtlijnen. De gevolgen van de 

coronacrisis variëren per sector. Ondanks dat de invloed per sector verschilt hebben alle 

bedrijven met de gevolgen van de coronacrisis te maken en de langdurigheid van de crisis 

stelt de veerkracht van het bedrijfsleven op de proef. 

 

Hoewel veel aandacht uitgaat naar grote bedrijven in Nederland, bestaat het gros van de 

bedrijven uit het midden en kleinbedrijf (mkb). Nederland telt ongeveer 250.000 mkb-

bedrijven die tezamen verantwoordelijk zijn voor 62% van het bruto binnenlands product en 

71% van werkgelegenheid (CBS, 2019). Daarnaast is een substantieel deel van de mkb-

bedrijven, een familiebedrijf. 

 

In dit rapport worden de eerste geaggregeerde resultaten beschreven van het onderzoek 

naar de veerkracht van mkb-bedrijven tijdens de coronacrisis. In juli en augustus 2020 is 

grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar de impact van de coronacrises op 

familiebedrijven en niet-familiebedrijven in het mkb. 838 bedrijven hebben aan dit onderzoek 

meegewerkt. Verdiepend en vervolgonderzoek zal in de komende periode plaatsvinden. 
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1 Kenmerken respondenten en bedrijven 
 

In dit hoofdstuk wordt het crisismanagement proces besproken gevolgd door de beschrijving 

van de kenmerken van de bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen.  

 

1.1 Crisismanagement proces 
Een crisis, zoals de coronacrisis, is een relatief onverwachte gebeurtenis die niet vaak 

voorkomt, maar grote gevolgen kan hebben voor het bedrijf en de stakeholders (Pearson & 

Clair, 1998). Daarom vraagt een crisis vraagt om een snelle en adequate reactie van het 

bedrijf. Ondanks dat crises relatief weinig voorkomen, worden bedrijven eens in de zoveel 

tijd toch geconfronteerd met een crisis. Met de financiële crisis en het stikstofprobleem nog 

in het achterhoofd, is onze samenleving begin dit jaar geconfronteerd met de corona 

pandemie. Goed crisismanagement is dus van belang. Crisismanagement bestaat uit 1) 

acties die bedrijven ondernemen om de kans dat een crisis zich voordoet te verkleinen, 2) 

het minimaliseren van de schade wanneer het bedrijf met een crisis wordt geconfronteerd en 

3) het herstellen na afloop van een crisis (Bundy, Pfarrer, Short, & Coombs, 2017). Wanneer 

een bedrijf leert van een crisis, kan het bedrijf uiteindelijk beter voorbereid zijn op een 

volgende crisis. Een crisis is dus meer dan alleen de gebeurtenis die zich voordoet. Figuur 

1 is een visuele weergave van het crisismanagement proces.  

 

Figuur 1. Crisismanagement proces 

 

1.2 Deelnemers onderzoek 
In dit rapport staan mkb-bedrijven tot en met 250 werknemers centraal. Een grote groep mkb-

bedrijven heeft in juli 2020 een uitnodiging ontvangen met daarin de vraag of het bedrijf wil 

deelnemen aan het onderzoek. Vertegenwoordigers van 838 familiebedrijven en niet-

familiebedrijven in het mkb hebben de vragenlijst volledig ingevuld. 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 vragenlijst is meestal 

ingevuld door de eindverantwoordelijke in het bedrijf zoals de algemeen directeur. Ruim 80% 

van de respondenten is man en de gemiddelde leeftijd van de respondenten is 51 jaar. 

 

Aan het begin van 2020, hadden de mkb-bedrijven die hebben deelgenomen aan het 

onderzoek gemiddeld 43 werknemers in dienst en creëerden daarmee 36.021 banen. De 

meeste mkb-bedrijven in het onderzoek hebben tussen de 11 en 50 werknemers in dienst. 

2% van de bedrijven zit nog in de startup-fase en is jonger dan vijf jaar. 6% van de bedrijven 

is ouder dan 100 jaar. Ongeveer de helft van de bedrijven, zo’n 49%, wordt geleid door de 

oprichter(s). 

Leren en evalueren 

Managen Herstellen Voorbereiden 

Crisis 
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Tabel 1 geeft een overzicht van achtergrondkenmerken van de bedrijven die de vragenlijst 

hebben ingevuld. 40% van de bedrijven is een familiebedrijf en de gemiddelde leeftijd van 

deze groep bedrijven is 50 jaar. De gemiddelde leeftijd van niet-familiebedrijven is 33 jaar. 

Daarmee zijn de familiebedrijven significant ouder dan de niet-familiebedrijven.  

 
Tabel 1: Achtergrondkenmerken 
   

 Familiebedrijven Niet-familiebedrijven 

Type bedrijf in onderzoek 40% 60% 
Gemiddelde leeftijd bedrijf in jaren 50 33 
Gemiddelde aantal werknemers begin 2020  48 39 
Grootte van het managementteam 3 3 
Aantal familieleden in management 2 n.v.t. 
Aantal bedrijven met RvC of RvA 13% 13% 

 

De familiebedrijven hadden aan het begin van 2020 wat meer werknemers in dienst dan niet-

familiebedrijven, respectievelijk 48 en 39 werknemers. De meerderheid van de 

familiebedrijven wordt geleid door de eerste en/of tweede generatie. De derde generatie 

en/of latere generaties staat bij 31% procent van de familiebedrijven aan het roer. Het aantal 

leden in het management is bij familiebedrijven en niet-familiebedrijven gelijk, namelijk drie 

personen. Bij familiebedrijven zijn twee van de drie leden in het management, familieleden. 

13% van de deelnemende bedrijven heeft een raad van commissarissen of een raad van 

advies. 

 

De bedrijven die hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn met name actief in de industrie 

(15%), bouwnijverheid (11%) en advisering, onderzoek en overige zakelijke dienstverlening 

(11%). Figuur 3 laat het percentage familiebedrijven en niet-familiebedrijven per sector zien. 

Vergeleken met niet-familiebedrijven zijn de familiebedrijven veel minder actief binnen de 

(zakelijke) dienstverlening. Familiebedrijven zijn vooral actief in de industrie (17%), 

bouwnijverheid (13%), groothandel (9%), en logies en horeca (9%). 

 

Figuur 2. Percentage familie- en niet-familiebedrijven per sector  
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2 Voorkomen is beter dan genezen 
 

Onderzoek suggereert dat bedrijven die op een crisis zijn voorbereid een crisis beter kunnen 

managen dan bedrijven die niet zijn voorbereid (Mitroff II, Pauchant, Finney, & Pearson, 

1989). Enerzijds kunnen bedrijven zich voorbereiden op een crisis door het formaliseren van 

processen rondom crisismanagement, zoals het opstellen van een crisisplan of het 

installeren van een crisisteam. Anderzijds kan het fysiek, menselijk en financieel kapitaal dat 

een bedrijf ter beschikking heeft ervoor zorgen dat de kans op een crisis verkleint of dat het 

bedrijf de crisis beter kan managen. Zo kan de organisatiecultuur een bedrijf minder vatbaar 

maken voor bijvoorbeeld een interne crisis als fraude (Ashforth & Anand, 2003). Anderzijds 

kan de kwaliteit van de interne en externe relaties impact hebben op hoe een bedrijf omgaat 

met een crisis en de gevolgen (Mishra, 1996). 

 

2.1 Crisismanagement plan 
Bedrijven is gevraagd of ze een crisismanagement plan hebben. Resultaten laten zien dat 

67% van de mkb-bedrijven geen crisismanagementplan heeft. Naar aanleiding van de 

coronacrisis is 19% van de bedrijven een crisismanagementplan gaan opstellen. 14% van 

de bedrijven had wel een crisismanagementplan. Er zijn vrijwel geen verschillen tussen 

familie en niet-familiebedrijven.  

 

2.2 Financiële speelruimte 
Bedrijven zijn veelal positief over de financiële middelen die ze bij aanvang van de 

coronacrisis ter beschikking hadden. In dit onderzoek zijn financiële middelen gedefinieerd 

als “de liquide middelen die voor handen zijn en de mogelijkheid om aan externe financiering 

te komen wanneer dat nodig zou zijn”. 72% van de mkb-bedrijven geeft aan voldoende 

toegang tot financiële middelen te hebben. Vanwege deze situatie zouden bedrijven hun 

huidige strategie gemakkelijker kunnen voortzetten en hoeven de bedrijven niet meteen 

kosten te besparen. Ook biedt het de mogelijkheden om veranderingen (versneld) door te 

voeren. Een valkuil van het hebben van voldoende financiële middelen in tijden van crisis 

kan zijn dat bedrijven minder de noodzaak zien om veranderingen door te voeren, terwijl de 

omgeving door een crisis wel kan veranderen. Familiebedrijven zijn iets positiever dan niet 

familiebedrijven over de financiële middelen die ze tot hun beschikking te hebben. 
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3 Impact van de coronacrisis op mkb-bedrijven 
 

Al kunnen bedrijven zich enigszins voorbereiden, crises zijn nooit helemaal te voorkomen. 

De gevolgen van een crisis kunnen desastreus zijn, omdat crises zwaar drukken op de 

beschikbare middelen van het bedrijf en uiteindelijk ook het voortbestaan van het bedrijf 

kunnen bedreigen (James, Wooten, & Dushek, 2011). Mogelijke implicaties van een crisis 

zijn omzetverlies, winstdaling, reputatieschade en toenemende druk en onzekerheid voor 

werknemers. De gevolgen van een crisis hoeven niet louter negatief te zijn. Zo zijn er ook 

voorbeelden van sectoren die profiteren van de huidige crisis en een crisis kan 

veranderingen mogelijk maken die eerder niet mogelijk waren (Brockner & James, 2008). In 

het onderzoek is aan de bedrijven gevraagd wat de impact van de coronacrisis is op de 

financiële resultaten en de gevolgen van de overheidsmaatregelen. 

 

3.1 Financiële gevolgen 
In het onderzoek is gevraagd naar de impact van de coronacrisis op de financiële resultaten 

(omzet en totale winstgevendheid). De vragenlijst is in de periode juli-augustus door de 

respondenten ingevuld. 35% van de bedrijven geeft aan dat de coronacrisis een negatieve 

tot zeer negatieve impact heeft op de financiële resultaten. Nog eens 37% is gematigd 

negatief. De coronacrisis raakt vooral bepaalde sectoren. Figuur 3 laat zien dat onder de 

mkb-bedrijven vooral de cultuur, sport en recreatie, en logies en horeca zijn geraakt. Alleen 

financiële instellingen ervaren een positieve impact. Dat sommige sectoren zo hard worden 

geraakt heeft vooral te maken met de gevolgen van die “intelligente lockdown”. 

Figuur 3. Financiële gevolgen per sector 

 

In relatie tot de voorbereiding, zijn de mkb-bedrijven die al een crisismanagement plan vóór 

de coronacrisis hadden, in de eerste periode niet minder hard geraakt dan mkb-bedrijven die 

geen crisismanagement plan hadden. Bedrijven die hebben aangeven gemakkelijker 

toegang te hebben tot financiële middelen zijn iets minder negatief over de impact die de 
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coronacrisis heeft op de financiële resultaten dan bedrijven die hebben aangegeven dat ze 

minder gemakkelijk toegang hebben tot financiële middelen.  

 

Figuur 4 laat zien hoe familiebedrijven en niet-familiebedrijven de impact van de coronacrisis 

op de winstgevendheid beoordelen. 65% van de familiebedrijven geeft aan dat de 

coronacrisis een negatieve invloed heeft op de winstgevendheid tegenover 70% van de niet-

familiebedrijven. Gemiddeld zijn familiebedrijven iets positiever over de impact van de 

coronacrisis op de winstgevendheid dan niet-familiebedrijven.  

Figuur 4. Impact van de coronacrisis op de winstgevendheid 

 

22% van de mkb-bedrijven heeft al één of meer werknemers moeten ontslaan of tijdelijke 

contracten moeten beëindigen. Ongeveer 35% van de bedrijven is gegroeid in het aantal 

werknemers. Gemiddeld genomen zijn de mkb-bedrijven in bedrijfsgrootte, op basis van het 

aantal werknemers, ongeveer gelijk gebleven. De familiebedrijven en niet-familiebedrijven 

vertonen dezelfde patronen. 23% van de familiebedrijven heeft een krimp doorgemaakt en 

36% is gegroeid. 

 

3.2 Steunmaatregelen van de overheid 
De “intelligente lockdown” zorgde ervoor dat sectoren, zoals de horeca, de bedrijfsactiviteiten 

niet of gedeeltelijk konden uitvoeren. Voor andere sectoren konden de bedrijfsactiviteiten wel 

doorgaan, maar werd het werk van kantoor naar huis verplaatst. Resultaten laten zien dat 

44% van de bedrijven de bedrijfsactiviteiten slechts gedeeltelijk of helemaal niet meer kon 

uitvoeren. Deze bedrijven ervaren een grotere negatieve impact op hun financiële resultaten. 

 

De overheid heeft een pakket aan steunmaatregelen in het leven geroepen voor bedrijven. 

Bedrijven kunnen zelf kiezen of ze gebruik maken van de steunmaatregelen als ze voldoen 

aan de criteria. Op de vraag of mkb-bedrijven gebruik hebben gemaakt van de 

steunmaatregelen geeft 58% procent van de mkb-bedrijven aan dit te hebben gedaan. De 

steunmaatregelen kunnen enige verlichting bieden aan de mkb-bedrijven. Resultaten laten 

zien dat qua winstgevendheid de bedrijven die steun ontvangen nog steeds in de groep van 

mkb-bedrijven vallen die het zwaarste zijn getroffen.  
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Figuur 5 geeft informatie over de bedrijven die gebruik hebben gemaakt van 

steunmaatregelen van de overheid. 45% van de familiebedrijven heeft geen steun van de 

overheid gevraagd. Bij de niet-familiebedrijven is dat percentage 40%. Daarmee hebben 

familiebedrijven minder gebruik gemaakt dan niet-familiebedrijven van de steunmaatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Percentage bedrijven met steunmaatregelen van de overheid 

 

3.3 Niet-financiële waarden 
Door de betrokkenheid van de familie heeft het bedrijf vaak een speciale betekenis voor de 

familie. Het bedrijf heeft dus een niet-financiële waarde voor de familie. Familieleden voelen 

zich verbonden met het bedrijf en willen het bedrijf graag doorgeven aan de volgende 

generatie. In het onderzoek is aan familiebedrijven gevraagd naar de impact van de 

coronacrisis op een aantal niet-financiële waarden en doelstellingen. De resultaten laten zien 

dat familiebedrijven deze niet-financiële waarden belangrijker vinden dan de financiële 

aspecten. De familiebedrijven geven aan de coronacrisis geen invloed heeft op de niet-

financiële waarden.   
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4 De crisis te lijf 
 

Door de gevolgen die een crisis met zich mee kan brengen is een snelle, adequate reactie 

belangrijk, maar omdat een crisis niet vaak voorkomt, is er vaak weinig kennis en informatie 

voorhanden over hoe het beste met een crisis om te gaan. In tijden van crisis, kunnen 

bedrijven de volgende strategische keuzes maken: kosten besparen, innoveren, het 

voorzetten van de huidige strategie en het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten (Wenzel, 

Stanske, & Lieberman, 2020). 

 
Resultaten laten zien dat de mkb-bedrijven geen grote veranderingen hebben doorgevoerd. 

De meerderheid van de mkb-bedrijven is dezelfde strategie blijven hanteren als voor de 

coronacrisis. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat het bedrijf bestaande 

producten/diensten, processen en markten heeft aangepast. 30% van de mkb-bedrijven 

heeft besparingen op operationele kosten doorgevoerd. Daarnaast hebben de mkb-bedrijven 

niet of nauwelijks hun vaste activa of het portfolio aan activiteiten gereduceerd. Bij mkb-

bedrijven, die gebruik hebben gemaakt van de steunmaatregelen, zijn over het algemeen 

geen banen verloren gegaan. Deze bedrijven zijn minder geneigd om de bestaande strategie 

te behouden en meer veranderingen door te voeren zoals kosten besparen of te innoveren.  

Gedurende de eerste maanden van de coronacrisis (maart-juni) laten de resultaten zien dat 

familiebedrijven en niet-familiebedrijven hetzelfde patroon in termen van strategische keuzes 

hebben (figuur 6). De afgelopen periode hebben de bedrijven vooral ingezet op het behouden 

van de huidige koers, en in mindere mate op incrementele aanpassingen gevolgd door 

kostenbesparingen en innovatie activiteiten.  

Figuur 6. Ondernomen acties door familiebedrijven en niet- familiebedrijven 

 

In de vragenlijst is ook gevraagd of bedrijven nog acties hebben ondernomen anders dan 

genoemd in figuur 6. Veel van de acties die bedrijven aangeven te hebben ondernomen, 

hadden te maken met het beperken van reisbewegingen en contact wat kenmerkend is voor 

deze crisis. In veel bedrijven werd thuiswerken de regel, maar hier moesten bedrijven nog 

wel in investeren. Niet alleen de manier waarop intern samengewerkt werd is veranderd, 

maar ook de interactie met externe relaties, zoals klanten en leveranciers veranderde. Voor 

bedrijven kan het een uitdaging zijn om al deze relaties op afstand vorm te geven. Bij 

bedrijven waar wel kon worden gewerkt, moesten hygiënemaatregelen en -protocollen 

worden geïmplementeerd. In de eerste maanden leidde de crisis voor werknemers tot 

verandering. Enkele bedrijven geven dan ook aan dat ook personeelsbeleid een belangrijke 

factor is in deze crisis.  
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5 Hoe kijkt het MKB naar de toekomst? 

In de vragenlijst is aan de respondenten gevraagd wat de verwachte impact van de 

coronacrisis op de financiële resultaten voor de komende zes maanden is. De vragenlijst is 

in juli ingevuld en heeft betrekking op de periode augustus – januari. Daarnaast is gevraagd 

in welke mate de mkb-bedrijven vertrouwen hebben dat ze de crisis de baas kunnen. 

 

Enerzijds verwachten de mkb-bedrijven niet dat de situatie in de aankomende zes maanden 

(augustus-januari) verbetert ten opzichte van de situatie gedurende de eerste vier maanden 

van de coronacrisis (maart-juni). Anderzijds verwachten de bedrijven ook geen 

verslechtering. Daarentegen denkt 73% van de mkb-bedrijven dat de coronacrisis in de 

aankomende zes maanden een negatieve impact op de financiële resultaten zal hebben, 

waarbij 33% negatief tot zeer negatief is over de toekomst. Dit verschilt weinig ten opzichte 

van de impact van de coronacrisis op de financiële resultaten van bedrijven in de eerste vier 

maanden. In deze periode gaf 72% van de mkb-bedrijven een negatieve impact te ervaren, 

waarvan 35% een negatief tot zeer negatieve impact heeft ervaren. 

 

Bedrijven die in de eerste vier maanden positieve financiële gevolgen van de crisis hebben 

ervaren zijn wat negatiever geworden over de toekomst, terwijl bedrijven die in de eerste 

maanden een negatieve impact ervaarden iets minder negatief zijn geworden. Dit kan te 

maken hebben met het feit dat in sommige sectoren de gevolgen van de coronacrisis later 

doorwerken, terwijl sectoren die in de eerste fase harder geraakt waren, meer 

toekomstperspectief zien door de verspoeling in de zomer. Ondanks dat de grote 

meerderheid een negatieve invloed van de crisis verwacht, hebben bedrijven over het 

algemeen het idee dat ze voldoende vaardigheden en middelen ter beschikking hebben om 

de coronacrisis de baas te kunnen in de aankomende zes maanden. 84% van de mkb-

bedrijven is het hier mee eens.  

 

Figuur 8. Impact van de coronacrisis op de winstgevendheid gemeten in juli-augustus 

 

Familiebedrijven verwachten dat de situatie in de aankomende zes maanden iets verbetert 

ten opzichte van de impact die de coronacrisis in de eerste maanden had op het bedrijf. 66% 

procent van de familiebedrijven verwacht nog wel een negatieve impact op financiële 
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resultaten, 19% verwacht positieve financiële gevolgen. In de eerste vier maanden ervaarden 

69% van de familiebedrijven negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis en zo’n 20% 

positieve financiële gevolgen. Familiebedrijven zijn daarmee iets positiever over de toekomst 

dan de niet-familiebedrijven, want die verwachtten dat de situatie hetzelfde blijft.  

 

Het vertrouwen de crisis de baas te kunnen is dan ook licht hoger onder de familiebedrijven. 

86% van de familiebedrijven zegt het er eens te zijn met de stellingen of ze middelen en 

vaardigheden in huis te hebben om te coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Onder de 

niet-familiebedrijven is 82% het daar mee eens.  

 

Tot slot 
Het onderzoek laat zien dat de crisis mkb-bedrijven zeer verschillend heeft geraakt. Terwijl 

de meeste bedrijven negatieve gevolgen ondervonden, hebben sommige bedrijven 

geprofiteerd. De verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven zijn klein. Het 

lijkt erop dat de steun van de overheid vooralsnog grotere schade heeft voorkomen. Maar de 

crisis duurt voort, veel langer dan aanvankelijk gedacht werd. Hoe zullen de mkb-bedrijven 

zich in het tweede deel van de crisis overeind houden? Om dit te weten te komen zullen wij 

onder de bedrijven die zich hiertoe bereid hebben verklaard vervolgonderzoek uitvoeren. 

Wat ons gematigd optimistisch stemt is dat het management van veel bedrijven 

zelfvertrouwen uitstraalt. De Nederlandse mkb-bedrijven hebben veerkracht getoond! 
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