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Inleiding

Kantar heeft kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder ondernemers 

ten behoeve van de ministeries van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Financiën. 

Voor dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

- Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor 

ondernemers/werkgevers?

- Wat is de bekendheid en het gebruik van steunmaatregelen?

- Welke informatiebehoeften hebben de 

ondernemers/werkgevers?

De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden vanaf 29 juni tot en 

met 5 juli 2020. In deze periode zijn 1.236 ondernemers uit 

verschillende branches bevraagd over de impact van de 

coronacrisis op hun bedrijf. In totaal hebben n=816 ondernemers 

deelgenomen aan dit onderzoek.

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het 

bedrijfsleven als geheel, waarbij verschillen tussen branches 

worden benoemd. In een aparte rapportage zijn de uitkomsten per 

branche beschreven. Als bijlage bij dit rapport is een 

onderzoeksverantwoording opgenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd in de volgende branches:

- Agrarische sector

- Industrie, Delfstoffenwinning, Energie en Afval

- Bouwnijverheid

- Handel en Transport

- Horeca, Cultuur, Sport en Recreatie

- Zakelijke dienstverlening

- Zorg, Onderwijs en overige dienstverlening

In het onderzoek is aandacht gegeven aan de volgende 

steunmaatregelen:
• NOW 1.0 regeling

• NOW 2.0 regeling

• De TOGS regeling

• De TVL regeling

• Uitstel van belastingbetaling

• De fiscale coronareserve

• Diverse kredietmogelijkheden
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Samenvatting (1/3)

Gevolgen van de coronacrisis

Er is veel variatie in de impact die de coronacrisis op ondernemers 

heeft gehad. Meer dan de helft van de ondernemers geeft aan 

voornamelijk negatieve gevolgen te hebben ervaren (54%). Een 

minderheid (16%) ziet juist meer positieve effecten voor het bedrijf 

onder de huidige omstandigheden, terwijl voor drie op de tien 

ondernemers het bedrijf stabiel is gebleven. 

De negatieve effecten ondervinden ondernemers vooral in de afname 

in omzet (56%), vraag (48%) en financiële reserves (47%). Ruim een 

derde zag zijn omzet tussen maart en mei met meer dan 30% dalen, 

terwijl voor de meeste ondernemers (70%) de kosten hetzelfde zijn 

gebleven. 

Sinds de coronamaatregelen in juni zijn versoepeld geven vier op de 

tien bedrijven (39%) aan weer een stijgende lijn te zien. Echter zijn 

daarmee nog niet alle zorgen voor de toekomst verdwenen. Ongeveer 

vier op de tien ondernemers (40%) geven aan hun bedrijf onder de 

huidige maatregelen nog minstens een jaar draaiende te kunnen 

houden. Een ongeveer even groot aandeel (41%) zou echter tussen 

drie maanden en een jaar vanaf nu in de problemen raken. Voor 10% 

is de nood zo hoog dat er binnen drie maanden verbetering moet 

komen.

Maatregelen

Iets meer dan de helft van de ondernemers (55%) heeft financiële 

maatregelen genomen. Hierbij gaat het voornamelijk om het besparen 

op niet-personeelskosten (23%), het aanspreken van financiële buffers 

(23%) en uitstellen van investeringen (20%).

Op organisatorisch gebied hebben ongeveer zes op de tien 

ondernemers (61%) actie ondernomen, waarbij een derde (33%) de 

bedrijfsprocessen heeft aangepast. Qua personele maatregelen zijn 

ondernemers terughoudender: ongeveer een derde (33%) heeft 

maatregelen getroffen in de personele bezetting, waarbij het vooral 

ging om het beëindigen van flexcontracten (13%) en werktijdverkorting 

(10%). 

Hoewel zo’n 12% op dit moment meer personeel in dienst heeft dan 

nodig is, kiest een groot gedeelte daarvan er vaak voor om hen toch in 

dienst te houden, voornamelijk om verlies van waardevol personeel 

(46%) en hoge ontslagkosten te voorkomen (43%). Ongeveer een op 

de vijf (19%) noemt de loonkostensubsidie via de NOW-regeling als 

motivatie.
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Samenvatting (2/3)
Aanpassing naar 1,5 meter

Een ruime meerderheid van ondernemers (83%) heeft maatregelen 

getroffen om aan de 1,5 meter voorwaarde te kunnen voldoen. In 

ongeveer de helft van de ondernemingen is in ieder geval 

ontsmettingsmiddel beschikbaar (52%), daarbuiten zijn de aanpassingen 

brancheafhankelijk. Met name binnen zorg/onderwijs en 

horeca/cultuur/sport/recreatie is veel gebruik gemaakt van een 

sectorprotocol met RIVM richtlijnen, een meerderheid gaf aan dit nuttig te 

vinden. 

Ongeveer drie op de tien ondernemingen (28%) kiezen ervoor hun 

werknemers in deze tijd zoveel mogelijk thuis te laten werken. 

Werknemers worden hierbij ondersteund met regelmatig persoonlijk 

contact (42%), uitgebreide online vergadermogelijkheden (39%), en het 

beschikbaar stellen van kantoor- en ICT-middelen (39%).

Mogelijk blijft een deel van deze aanpassingen ook na de coronacrisis 

hangen. Ongeveer een op de vijf ondernemers geeft aan zaken als online 

samenwerking (21%), thuiswerken (20%) en sterker inzetten op 

digitalisering (17%) als duurzame veranderingen voor de toekomst te 

zien. Ook lijkt er enige aanleiding om in de toekomst alerter te zijn op 

hygiëne (22%) en toekomstige beperkende maatregelen (19%).

Financiële steunmaatregelen

Ondernemers zijn redelijk goed op de hoogte van de financiële

steunmaatregelen van de overheid, al lijkt er op sommige gebieden 

nog wel een gat in kennis te zitten. Zo zijn de fiscale coronareserve 

(62%) en de TVL¹ (46%) bij een groot gedeelte nog onbekend. Wellicht 

wordt dit veroorzaakt doordat het vaak financieel adviseurs en banken 

zijn die ondernemers op deze regelingen wijzen.

In de praktijk wordt het vaakst gebruik gemaakt van uitstel van 

belastingbetaling (19%), de NOW 1.0 (18%) en TOGS (17%). 

Ondernemers voelen zich overwegend (zeer) goed geholpen door de 

regelingen. Ondernemers waarderen de verlichting van de kosten 

maar geven ook aan dat de NOW 1.0 lang niet alle kosten dekt en dat 

de uitstel van belasting slechts uitstel en geen afstel is. 

Ondernemers die wel in aanmerking voor een bepaalde regeling, maar 

kiezen om hier geen gebruik van te maken geven voornamelijk aan de 

regeling niet nodig te vinden of voldoende eigen middelen te hebben.

Van de basisvoorwaarden voor de NOW-regeling zijn ondernemers 

redelijk goed op de hoogte. Met name de voorwaarden van 20% 

omzetverlies (97%) en het tegemoetkomen van de loonkosten van 

zowel vaste medewerkers als flexwerkers (96%) zijn vrijwel algemeen 

bekend.

¹NB: tijdens de looptijd van dit onderzoek was de TVL nog niet of pas heel kort opengesteld.
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Samenvatting (3/3)

Over de kredietmaatregelen zijn ondernemers een stuk minder goed 

op de hoogte. De meesten worden door nog geen kwart van de 

ondervraagden herkend, en in de praktijk slechts door max. 5% van de 

ondernemers gebruikt. 

Informatiebehoefte

In de huidige informatievoorziening worden vooral de richtlijnen voor 

afstand en hygiëne (75%) als duidelijk ervaren. Informatie over de 

financiële steunmaatregelen (47%) en de afbouw van 

coronamaatregelen (43%) wordt door iets minder dan de helft als 

duidelijk ervaren, en kan volgens sommigen nog aangescherpt 

worden. 

Ongeveer de helft weet dat zij bij het Coronaloket van de KvK (49%) of 

de Belastingdienst (46%) terecht kunnen voor informatie over 

financiële regelingen. 13% heeft daadwerkelijk met het Coronaloket 

contact gezocht, bij de RVO-hulplijn is dit 10%. Voor het begeleiden 

van werk naar werk is men hoofdzakelijk bekend met het UWV (64%).

Iets minder dan de helft (44%) geeft aan behoefte te hebben aan 

verdere informatie, waarbij de vraag vooral uitgaat naar de afbouw van 

coronamaatregelen (15%). Hierbij ontvangt men de informatie het liefst 

via een website (32%) of nieuwsbrief (19%), of indirect via de eigen

accountant (24%). Ongeveer een derde van de ondernemers (33%) 

heeft daarnaast nog behoefte aan inspiratie en advies, waarbij de helft 

een voorkeur heeft voor voorbeelden van hoe andere ondernemers de 

crisis aanpakken.

Toekomstverwachting

Over de verdere toekomst van de coronacrisis zijn ondernemers nog 

verdeeld. Ongeveer een kwart (27%) denkt dat het herstel inmiddels is 

ingezet, terwijl ongeveer vier op de tien denken dat de echte crisis nog 

moet beginnen (39%), en waarschijnlijk nog wel even zal duren.

Ondanks de impact die de crisis tot nu toe gehad heeft, verwacht 

ongeveer twee derde van de ondernemers (64%) dat deze geen 

fundamentele veranderingen zal brengen in de bedrijfsvoering. 

Degenen die dit wel verwachten, gaan het vaakst uit van een doorstart 

in afgeslankte vorm (12%), of het ondernemen van andere 

bedrijfsactiviteiten (10%). 

Ook over de vraag of een derde steunpakket de overlevingskansen 

van bedrijven zal vergroten, hebben ondernemers geen eenduidig 

antwoord. 29% denkt van wel, tegenover 41% die dit niet vindt, en 

30% die het niet weet. 
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Gevolgen van de coronacrisis
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Meer dan de helft van ondernemers ervaart negatieve gevolgen van de 

coronacrisis

Q002: In welke mate heeft de coronacrisis positieve of negatieve gevolgen voor uw bedrijf gehad? |  Base: n = 816 

22%

32%

30%

10%

6%

Effecten van Coronacrisis

Overwegend positief

Meer positief dan negatief

Niet negatief, niet positief

Meer negatief dan positief

Overwegend negatief

16%

54%

Ondernemers in de zorg, onderwijs en 

overige dienstverlening geven vaker 

aan dat de coronacrisis (overwegend) 

negatieve gevolgen heeft gehad voor 

hun bedrijf (66%) dan ondernemers in 

de handel en transport (37%).

Ondernemers met >50 werknemers 

geven vaker aan meer negatieve dan 

positieve gevolgen van de coronacrisis 

te hebben gehad (48%) dan 

ondernemers met 2 t/m 4 werknemers¹ 

(31%). Echter geven ondernemers met 

5 t/m 10 werknemers weer vaker aan 

overwegend negatieve gevolgen te 

ervaren (26%) dan ondernemers met > 

50 werknemers (14%).

maar ook één op de zes ondernemers ervaart positieve gevolgen van de coronacrisis.
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Bedrijven zien met name een flinke afname in omzet, vraag, en financiële 

reserves, terwijl hun kosten grotendeels hetzelfde blijven

Q003: Kunt u per aspect aangeven wat de gevolgen van de coronacrisis zijn geweest?  |   Base: n= 816

18%

24%

7%

16%

1%

9%

9%

19%

10%

19%

18%

66%

55%

81%

70%

28%

58%

46%

35%

39%

32%

25%

5%

7%

12%

13%

23%

33%

41%

44%

47%

48%

56%

11%

14%

1%

1%

48%

1%

5%

2%

4%

1%

1%

aantal achterstallige betalingen van debiteuren

digitalisering van werkprocessen en klantcontact

prijzen van producten of diensten

kosten

mogelijkheden om krediet te verkrijgen

productiviteit van personeel

groeimogelijkheden

klantcontact

financiële reserves

vraag naar onze producten of diensten

omzet

Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen Weet niet

Gevolgen van coronacrisis per aspect van bedrijfsvoering
De grootste verschillen zijn te zien 

tussen de branche Handel & 

Transport en Zorg, Onderwijs & 

overige dienstverlening. De vraag 

naar producten/diensten (64% vs. 

39%), omzet (76% vs. 44%), 

financiële reserves (62% vs. 37%) 

en productiviteit van personeel (56% 

vs. 26%) zijn in de Zorg en 

onderwijsbranche vaker 

afgenomen dan in de Handel & 

Tranport. 

Ondernemers met >5 werknemers 

geven vaker aan dat de kosten zijn 

toegenomen dan ondernemers 2 t/m 

4 werknemers.

Ondernemers met >50 werknemers 

hebben meer achterstallige 

betalingen van debiteuren dan 

ondernemers met <10 werknemers. 
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Ruim een derde van de ondernemers zag hun omzet met >30% dalen in de 

maanden maart t/m juli – voor vier op de tien is de situatie in juni verbeterd

Q004: Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis geweest voor de omzet van uw bedrijf in de afgelopen drie maanden ten opzichte van de verwachte omzet (maart – mei 2020)?  |   Base: n= 816 

Q005: En hoe is de maand juni gegaan, ten opzichte van de drie maanden daarvoor?  |  Base: n=816

Omzet in de maanden maart t/m mei

37%

8% 9%

5%

20%

7%

4%

1% 2%

>30%
daling

20-30%
daling

10-20%
daling

1-10%
daling

Geen
verschil

1-10%
stijging

10-20%
stijging

20-30%
stijging

>30%
stijging

39%

45%

15%

1%

Beter dan de maanden daarvoor

Hetzelfde gebleven

Slechter dan de maanden ervoor

Weet niet

Omzet in juni

39%

In de branche Zorg, Onderwijs & 

overige dienstverlening zijn er meer 

ondernemers die een daling van >30% in 

hun omzet hebben gezien (57%) dan in 

de Handel & Tranport (24%) en 

Zakelijke dienstverlening branche 

(23%).

De ondernemers in de Zorg, onderwijs 

en overige dienstverlening geven 

echter wel vaker aan dat hun omzet in 

juni beter was dan de maanden ervoor 

(58%) dan ondernemers in de Zakelijke 

dienstverlening (29%). Voor hun is het 

juist vaker hetzelfde gebleven (59% vs. 

29%).

Ondernemers met <10 werknemers 

hebben vaker een daling van meer dan 

30% in de omzet gehad (38%) dan 

ondernemers met >50 werknemers 

(18%). 
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Slechts een klein deel geeft aan op dit moment invloed van de Brexit te 

ondervinden op het bedrijf

Q006: Heeft, naast de coronacrisis, de Brexit invloed op uw bedrijf?  |  Base: n= 816

89%

1%

9%

3%

Nee

Ja, op het kunnen vinden van personeel

Ja, op de verkoop/omzet

Ja, op de bedrijfsvoering

Invloed Brexit op het bedrijf

Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat in de huidige coronacrisis, de Brexit voor veel ondernemers als een relatief kleiner 

probleem aan is gaan voelen. 

Ondernemers met >50 werknemers zeggen 

vaker de invloed van Brexit te merken op de 

bedrijfsvoering (13% vs. 2%), verkoop/omzet 

(19% vs. 9%) en het vinden van personeel (7% 

vs. 1%) dan ondernemers met <10 

werknemers.

Zie voor meer informatie over de invloed van 

Brexit op bedrijven de Brexitmonitor, wave IV. 

In de Brexitmonitor, wave IV, is de impact van 

Brexit op bedrijven met een directe 

zakenrelatie met het Verenigd Koninkrijk 

onderzocht. Dit onderzoek heeft dit jaar voor 

de vierde keer plaatsgevonden.
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Ongeveer vier op de tien ondernemers geven aan hun bedrijf nog minstens 

een jaar draaiende te kunnen houden onder de huidige maatregelen

Q007: Stel dat de coronacrisis voortduurt en de maatregelen van kracht blijven, hoe lang kunt u dan alle kosten blijven opbrengen die uw bedrijf in zijn huidige vorm maakt? | Base: n=816

8%

1%

9%

24%

17%

40%

weet niet / wil niet zeggen

minder dan 1 maand

1 tot 3 maanden

3 tot 6 maanden

6 tot 12 maanden

12 maanden of langer

Hoe lang kunnen bedrijven de huidige situatie nog volhouden?

Voor ongeveer 10% zou het uitblijven van verbetering al op korte termijn (1-3 maanden) ernstige problemen opleveren.

7% van de ondernemers met >50 werknemers 

zegt minder dan een maand alle kosten te 

kunnen blijven opbrengen onder de huidige 

omstandigheden. Ondernemers met 2 t/m 4 en 

10 t/m 49 werknemers zitten minder vaak in 

directe nood. Van hen zegt 1% minder dan 1 

maand te kunnen overleven onder de huidige 

omstandigheden. 

Tussen de branches zijn geen significante 

verschillen gevonden.
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Maatregelen
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Ondernemers maken voornamelijk geld vrij uit de buffers en door te besparen 

op overige kosten – bijna de helft heeft echter nog geen financiële maatregelen 

getroffen

45%

2%

1%

1%

2%

3%

3%

5%

8%

11%

13%

20%

23%

23%

Geen maatregelen getroffen

Andere financiële maatregelen genomen, namelijk...

Banklening afgesloten (zonder garantstelling door de overheid)

Financiering/krediet bij een niet bancaire kredietverstrekker…

Minder ingezet op innovatie /R&D

Lening bij een relatie afgesloten

Geen dividend uitgekeerd aan aandeelhouders

Huurverlaging aangevraagd

Betalingsregelingen getroffen

Eigen geld ingelegd/geld van aandeelhouders

Bespaard op personeelskosten

Investeringen uitgesteld

De financiële buffer aangesproken

Bespaard op overige kosten

Q008: Heeft uw bedrijf financiële maatregelen getroffen als gevolg van de coronacrisis?  | Base: n=816

Welke financiële maatregelen hebben bedrijven genomen?

Ondernemers in de Zorg, Onderwijs & overige 

dienstverlening zeggen vaker de financiële buffer 

te hebben aangesproken (40%) dan de 

ondernemers in de Zakelijke dienstverlening 

(17%) en Handel & Transport (17%). 

Ondernemers met 2 t/m 4 werknemers hebben 

vaker geen maatregelen getroffen (46%) dan 

ondernemers met >50 werknemers (31%).

Deze ondernemers geven vaker aan bespaard te 

hebben op personeelskosten (22%) dan de 

ondernemers met 2 t/m 4 werknemers (12%). 
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Een derde van de ondernemers heeft tijdens de coronacrisis bedrijfsprocessen 

aangepast, vier op de tien hebben geen organisatorische wijzigingen gemaakt

39%

5%

1%

4%

6%

7%

11%

12%

13%

13%

33%

Geen maatregelen getroffen

anders, namelijk...

Meer geïnvesteerd in cybersecurity

Productie activiteiten verplaatst of uitbesteed

Samenwerking met andere ondernemingen gestart

Het verkoopproces gedigitaliseerd

Innovaties uitgesteld

Nieuwe markten aangeboord

Nieuwe producten en diensten ontwikkeld

Onze onderneming tijdelijk gesloten

Bedrijfsprocessen aangepast

Q009: Heeft uw bedrijf organisatorische maatregelen getroffen als gevolg van de coronacrisis?  | Base: n=816

Welke organisatorische maatregelen hebben bedrijven genomen?

Ondernemers in de Zorg, Onderwijs & overige 

dienstverlening hebben vaker bedrijfsprocessen 

aangepast (49%) en productie activiteiten verplaatst 

of uitbesteed (15%) dan de ondernemers in de 

Handel & Transport (22%; 1%). Zij geven juist 

weer vaker aan helemaal geen maatregelen te 

hebben getroffen (49%).

Ondernemers met 2 t/m 4 werknemers hebben 

vaker geen maatregelen getroffen (41%) dan 

ondernemers met >50 werknemers (19%).

Deze ondernemers geven vaker aan 

bedrijfsprocessen te hebben aangepast (52%)  en 

innovaties te hebben uitgesteld (24%) dan de 

ondernemers met <10 werknemers (31%; 11%). 
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Een derde van werkgevers heeft al personele maatregelen getroffen, daarbij 

gaat het vooral om het beëindigen van flexibele contracten

67%

5%

1%

1%

2%

2%

3%

4%

10%

13%

Geen maatregelen getroffen

Anders, namelijk...

Geïnvesteerd in om- en/of bijscholing

Personeel vervangen

Vaste contracten beëindigd

Nieuwe vacatures geplaatst

Personeel aangenomen

Vacatures geschrapt

Werktijdverkorting ingevoerd

Flexibele contracten beëindigd

Q010: Heeft uw bedrijf personele maatregelen getroffen als gevolg van de coronacrisis?  | Base: n=816

Welke personele maatregelen hebben bedrijven genomen?

Bijna alle personele maatregelen, behalve 

werktijdverkorting, worden vaker genomen door de 

werkgevers met >50 werknemers dan door werkgevers 

met <10 werknemers.

Zij geven vaker aan geen maatregelen te hebben getroffen 

(69%) dan werkgevers met 10 t/m 49 werknemers (48%) 

en werkgevers met > 50 werknemers (29%).

Andere maatregelen die bedrijven noemen:

- Huidige vacatures herzien

- Personeel heeft beduidend minder overuren gemaakt.

- Vaste medewerkers eerder gemaakte overuren laten opnemen.

- Tijdelijke contracten verlengen met tijdelijke contracten i.p.v. onbepaalde tijd, vacatures 

naar buitenlandse vestiging i.p.v. NL.

- Een personeelslid durfde niet meer te komen, ander personeel moest hierom meer 

werken, extra personeel durf ik niet aan te nemen i.v.m. transitievergoeding.

- vakantiedagen ingeleverd.

- Minder inhuren van ZZP'er.

- Salaris verlaagd.

- Personeel van een gesloten vestiging tijdelijk opgenomen in ons werknemersbestand.

- Meer uitzendkrachten.

- Personeel gewaarschuwd; we zijn er nog niet, dus wees alert en voorbereid en blijf je 

inspannen voor onze klanten.
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Ongeveer een op de tien werkgevers geeft aan op dit moment meer 

werknemers in dienst te hebben dan nodig

Q011: Heeft u op dit moment meer personeel dan u nodig heeft?  |  Base: n= 816

Q012: Wat zijn de belangrijkste redenen voor om personeel dat u niet nodig heeft in dienst te houden?  |  Base: n= 156

12%

88%

Ja Nee

Hoeveel werkgevers hebben op dit moment meer 

personeel in dienst dan nodig? De belangrijkste redenen om overtallig 

personeel toch in dienst te houden zijn:

• Voorkomen van verlies van waardevol 

personeel (46%)

• Hoge ontslagkosten (43%)

• Loonkostensubsidie via NOW-regeling 

(19%)

• Bureaucratische ontslagprocedure 

(17%)

• Verwachte krapte op de arbeidsmarkt 

(11%)

Deze werkgevers zien het voorkomen van verlies van waardevol personeel en hoge ontslagkosten als belangrijkste redenen om overtallig 

personeel alsnog in dienst te houden.

werkgevers met 5 t/m 10 werknemers 

(28%), 10 t/m 49 werknemers (20%) en >50 

werknemers (28%) geven vaker aan meer 

personeel in dienst te hebben dan nodig, dan 

werkgevers met 2 t/m 4 werknemers (9%).
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Werkgevers hebben op dit moment nog weinig veranderd aan de 

arbeidsvoorwaarden, maar als dit wel het geval is dan gaat het om aangepaste 

werktijden

74%

2%

0%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

6%

6%

7%

7%

9%

Geen veranderingen doorgevoerd/Geen van deze

Anders, namelijk...

Werknemers vrije dagen laten kopen

Bonussen laten inleveren

Werknemers trainingen of opleidingen laten volgen

Salarissen aangepast

De reiskosten/mobiliteitsvergoeding verlaagd

Vakantiegeld niet of later uitgekeerd

Werknemers tijdelijk bij een ander bedrijf laten werken

Het aantal betaalde uren teruggebracht

Werknemers vakantiedagen laten opnemen

Verplicht verlof laten opnemen

Werknemers tijdelijk ander werk laten doen binnen hetzelfde bedrijf

Werktijden aangepast

Welke veranderingen in arbeidsvoorwaarden?

Q013: Heeft u (tijdelijke) veranderingen in arbeidsvoorwaarden (verplicht of vrijwillig) ingevoerd als gevolg van de coronacrisis? Zo ja welke? | Base: n= 816

Werkgevers in de Zakelijke dienstverlening (81%) 

en Handel & Transport (81%) zeggen vaker geen 

tijdelijke veranderingen te hebben doorgevoerd dan 

Onderwijs, Zorg en overige dienstverlening 

(53%). 

Werkgevers in deze branche hebben vooral 

gekozen voor het verplicht op laten nemen van 

verlof (22%) en aanpassen van werktijden (19%). 

Werkgevers met >50 werknemers kozen vaker 

voor de tijdelijke veranderingen in 

arbeidsvoorwaarden dan de werkgevers met <10 

werknemers. De werkgevers met >50 werknemers

kozen vooral voor het verplicht op laten opnemen 

van vakantiedagen (21%) en werknemers tijdelijk 

ander werk te laten doen binnen hetzelfde bedrijf 

(18%). 
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Aanpassingen n.a.v. de coronacrisis

3



In ongeveer de helft van de bedrijven zijn ontsmettingsmiddelen beschikbaar 

gesteld, verdere aanpassingen verschillen vaak per branche

Q014: Heeft u maatregelen genomen om het werk aan de 1,5 meter situatie aan te passen?  |  Base: n=816

17%

3%

5%

6%

10%

14%

19%

21%

23%

23%

25%

27%

28%

29%

33%

52%

Geen maatregelen genomen

Anders, namelijk...

De bedrijfskantine gesloten

Gezamenlijk vervoer afgeschaft

De pauzes gescheiden

Personeel op de werkvloer verminderd / werken in shifts

Checkgesprekken ingevoerd met personeel of klanten (verkouden of koorts)

Online vergaderingen georganiseerd

Klantafspraken, verkopen en bestellingen online georganiseerd

Ons bedrijf vaker laten schoonmaken/ontsmetten

Meer afstand tussen werkplekken gecreëerd

Beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes) beschikbaar gesteld

Werknemers zoveel mogelijk vanuit huis laten werken

De fysieke toegang van klanten tot ons bedrijf beperkt

Looproutes ingesteld op de werkplek

Ontsmettingsmiddelen beschikbaar gesteld

Welke maatregelen op de werkvloer? Ondernemers in de branche Handel & 

Transport geven vaker aan looproutes te 

hebben ingesteld (48%), ontsmettingsmiddelen 

beschikbaar te hebben gesteld (60%) en het 

bedrijf vaker te hebben laten ontsmet (23%) dan 

ondernemers in de Zakelijke dienstverlening

(13%; 34%; 6%). Wellicht heeft dat te maken met 

dat ondernemers in de Zakelijke 

dienstverlening juist vaker online vergaderingen 

hebben georganisseerd (33%) en werknemers 

zoveel mogelijk vanuit huis hebben laten werken 

(41%). Deze maatregelen nemen zij vaker dan 

ondernemers in Handel & Transport

(respectievelijk 8% en 16%). Bovendien zou een 

mogelijke verklaring kunnen zijn voor het vaker 

nemen van deze maatregelen door de branche 

Handel & Transport, dat zij vaker in direct 

contact staan met klanten (bijv. in een winkel of 

taxi). 

Ondernemers met >50 werknemers geven vaker 

aan maatregelen te hebben genomen dan 

ondernemers met 2 t/m 4 werknemers.
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Thuiswerken wordt voornamelijk ondersteund met persoonlijk contact, het 

uitbreiden van online vergadermogelijkheden, en beschikbaar stellen van 

kantoor- en ICT-middelen

Q015: U gaf aan dat werknemers zoveel mogelijk vanuit huis werken. Heeft u hier maatregelen voor getroffen?  |  Base: n= 346

31%

3%

7%

8%

15%

19%

28%

39%

39%

42%

Geen maatregelen getroffen

Anders, namelijk...

Budget beschikbaar gesteld voor inrichten thuiswerkplek

Vaardigheden om digitaal te werken bevorderd

Aandacht gegeven aan de vitaliteit van medewerkers

Beleid/regels gemaakt voor thuiswerken

Activiteiten georganiseerd gericht op het behouden van onderling
contact tussen medewerkers

Kantoor- en ICT middelen beschikbaar gesteld (bureau, stoel,
monitor etc.)

De mogelijkheden voor online vergaderen uitgebreid

Regelmatig persoonlijk contact met medewerkers georganiseerd

Welke maatregelen voor thuiswerken?

Werkgevers met >50 werknemers geven 

vaker aan kantoor- en ICT middelen 

beschikbaar te hebben gesteld (57%), 

beleid/regels te hebben gemaakt voor 

thuiswerken (40%) en vaardigheden te 

hebben geboden om digitaal werken te 

bevorderen (33%) dan werkgevers met 5 

t/m 10 werknemers en 10 t/m 49 

werknemers.
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100%

81%

35%

36%

90%

84%

90%

62%

34%

6%

14%

7%

19%

3%

30%

4%

2%

2%

Ja Nee Geen gebruik van gemaakt

n= 128

n= 46

n= 42

n= 103

n= 4

n= 15

n= 24

Met name ondernemingen binnen de horeca, zorg en onderwijs beschikten 

over een protocol met RIVM-richtlijnen voor de dagelijkse praktijk

Q016: Is er voor uw sector een protocol opgesteld waarin de RIVM-richtlijnen vertaald zijn naar uw dagelijkse praktijk?  | Base: n= 816 

Q017: Was dit protocol nuttig bij de aanpassing van uw bedrijf naar de 1,5 meter situatie?   |  Base: n= 362

Protocol opgesteld voor sector? Was dit nuttig voor uw bedrijf?

2%

7%

10%

19%

33%

68%

89%

62%

68%

87%

61%

45%

21%

9%

36%

25%

3%

20%

22%

11%

2%

Agrarische dienstverlening

Industrie, delftstoffenwinning,
energie en afval

Bouwnijverheid

Zakelijke dienstverlening

Handel en transport

Overheid, zorg, onderwijs, en
overige dienstverlening

Horeca, cultuur, sport en recreatie

Ja Nee Weet niet

Afgezien van de bedrijven in de branches ‘bouwnijverheid’ en ‘zakelijke dienstverlening’, geeft de meerderheid van de bedrijven aan dat het 

protocol geholpen heeft bij het aanpassen van het bedrijf naar de 1,5 meter situatie. Enkel binnen de zakelijke dienstverlening en 

bouwnijverheid vindt men het protocol minder vaak nuttig bij de aanpassing van hun bedrijf. 

Let op: vanwege de 

lage ‘n’ dienen deze 

resultaten als indicatief 

beschouwd te worden. 
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Thuiswerken en de omslag naar digitalisering en online samenwerking worden 

gezien als potentiële duurzame veranderingen in het bedrijfsproces

Q018: Hoe denkt u dat uw bedrijfsvoering en werksituatie er na de coronacrisis uit zullen zien, ten opzichte van de situatie voor de coronacrisis?  |  Base: n= 816

7%

34%

2%

1%

1%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

17%

19%

20%

21%

22%

Weet niet

Geen verandering, hetzelfde als voorheen

Anders, namelijk...

Meer vaste arbeidskrachten

Kleinere bedrijfsruimte

Gemakkelijker aan personeel kunnen komen

Meer aandacht voor scholing en ontwikkeling van werknemers

Sterker inzetten op verduurzaming

Grotere bedrijfsruimte

Minder sterk inzetten op verduurzaming

Meer flexibele arbeidskrachten

Meer oog voor het combineren van arbeid en zorgtaken

Moeilijker aan personeel kunnen komen

Sterker inzetten op digitalisering in het bedrijfsproces

Meer alert/beter voorbereid op toekomstige beperkende maatregelen

Meer thuiswerken

Meer online samenwerken, vergaderen, overleggen

Meer oog voor hygiëne en werkomstandigheden

Veranderingen na coronacrisis

Daarnaast geeft ongeveer een vijfde (22%) van de ondernemers aan in de toekomst meer alert te zullen zijn op hygiëne en eventuele nieuwe 

beperkende maatregelen. Een kwart (34%) geeft aan geen verandering in de bedrijfsvoering en werksituatie te verwachten na de coronacrisis 

ten opzichte van voor de coronacrisis; alles blijft hetzelfde als voorheen. 

Ondernemers in de Handel & Transport (47%) 

zeggen vaker geen veranderingen door te voeren 

dan ondernemers in de Zorg, Onderwijs en 

overige dienstverlening (22%).

Deze branche en de Zakelijke dienstverlening 

zeggen juist vaker dat ze na de coronacrisis meer 

zullen thuiswerken (34%;36% vs. 5%) en online 

samenwerken/vergaderen/overleggen (42%;25% 

vs. 6%) dan ondernemers in Handel & transport. 

Meer thuiswerken en online samenwerken wordt 

ook vaker genoemd door ondernemers met >50 

werknemers (45%; 41%) dan door ondernemers 

met <50 werknemers (20%; 21%).
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Gebruik van steunmaatregelen

4



De bekendheid van de regelingen ‘uitstel van belastingbetaling’, NOW 1.0 en 

TOGS zijn het grootst

Q019: Bent u bekend met de volgende financiële steunmaatregelen van de overheid, ook al is het alleen maar van naam?   |  Base: n=816

Q020: Wat geldt voor deze maatregelen?   |  Base: n=816

5%

6%

12%

17%

18%

19%

8%

7%

10%

10%

8%

27%

17%

33%

41%

42%

43%

23%

62%

46%

31%

24%

25%

20%

5%

7%

6%

7%

5%

6%

Fiscale coronareserve

TVL

NOW 2.0

TOGS

NOW 1.0

Uitstel belastingbetaling

Maakt gebruik van Komt wel in aanmerking, maar gaat niet gebruiken

Wel bekend, maar komt niet in aanmerking Niet bekend

Weet niet

Ondernemers die wel in aanmerking 

komen voor steunmaatregelen, 

maar hier geen gebruik van maken, 

kiezen hier onder meer voor omdat:

• Er voldoende liquiditeit is in het 

bedrijf en ze het niet nodig 

hebben.

• Ze hun problemen liever oplossen 

zonder overheidssteun.

• Het proces hen te lang duurt, of 

gezien wordt als te veel 

rompslomp.

• Ze later dubbele betalingen willen 

voorkomen (bij belastinguitstel).

• Ze hier nog intern in overleg over 

zijn.

Naast het feit dat de NOW 1.0, de TOGS-regeling, en de uitstel van belastingbetaling regeling het bekendst zijn, worden deze regelingen op dit 

moment ook het vaakst gebruikt. Over de fiscale coronareserve en TVL-regeling¹ zijn ondernemers beduidend minder goed op de hoogte.

¹NB: tijdens de looptijd van dit onderzoek was de TVL nog niet of pas heel kort opengesteld.
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Ondernemers met 2 t/m 4 werknemers zeggen minder vaak in aanmerking te 

komen voor de NOW 1.0 en NOW 2.0 regeling dan ondernemers >50 werknemers

Q019: Bent u bekend met de volgende financiële steunmaatregelen van de overheid, ook al is het alleen maar van naam? Percentage dat deze vraag met ‘ja’ heeft geantwoord is gerapporteerd.   |  Base: n=816

Q020: Wat geldt voor deze maatregelen? Antwoordmogelijkheden: ik kom niet in aanmerking, ik kom wel in aanmerking maar gebruik ik niet / ga niet gebruiken, gebruik ik / ga ik gebruiken, ik weet het niet

Base: zie cijfers in tabel

+/-: significant hoger/lager

2 t/m 4 

werknemers

n=79

5 t/m 10 

werknemers

n=198

10 t/m 49 

werknemers

n=268

50 tot 250 

werknemers

n=271

NOW 1.0 regeling 75% 80% 72% 72%

NOW 2.0 regeling 69% 76% 68% 70%

De TOGS regeling 77% + 72% 70% 64% -

De TVL regeling 55% 50% 47% 51%

Uitstel van 

belastingbetaling

80% 80% 77% 78%

De fiscale 

coronareserve

39% 26% - 40% + 35%

Ondernemers met > 10 werknemers (13%) geven 

vaker aan in aanmerking te komen voor de TVL 

regeling maar niet te gebruiken dan ondernemers met 

5 t/m 10 personen (1%). 

Ondernemers met <10 werknemers (35%) geven dit 

juist vaker aan voor uitstel van de belastingbetaling dan 

ondernemers met >50 werknemers (17%). 

De fiscale coronareserve wordt vaker gebruikt door 

ondernemers met >50 werknemers (28%) dan 

ondernemers met 2 t/m 4 werknemers (11%).

De TOGS regeling is significant vaker bekend onder ondernemingen met 2 t/m 4 werknemers, dan onder ondernemingen >50 medewerkers. 

Tevens is de fiscale coronareserve significant minder vaak bekend onder ondernemingen met 5 t/m 10 werknemers, dan onder ondernemingen 

met 10 t/m 49 werknemers. 

Leeswijzer tabel: per rij zijn de significante verschillen in de mate van bekendheid tussen 

ondernemingen van verschillende grootten aangegeven met een plus (+) of een min (-). 

In aanmerking komen voor of gebruiken van een regeling
Bekendheid met regeling
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De meerderheid van de ondernemers is bekend met de voorwaarden van de 

NOW-regeling, al is er bij de meeste punten nog wel ruimte voor verbetering

Q023: U gaf aan dat u gebruik wilt maken van de NOW 2.0 regeling. Wist u dat…?   |   Base: n= 124 

Voorwaarden voor de NOW-regeling Bekend bij 

ondernemers

U komt hiervoor in aanmerking als u 20% omzetverlies verwacht 97%

De tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor zowel medewerkers in vaste dienst als flexwerkers 96%

De tegemoetkoming in de loonkosten gaat over de maanden juni, juli en augustus en september 67%

U ook deel mag nemen aan de NOW 2.0 regeling als u heeft deelgenomen aan de eerste NOW regeling 67%

Als u bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt de subsidie vermindert met 100% van de loonsom(men) van de werknemer(s) 

waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd

65%

U een inspanningsverplichting heeft om uw werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen 

voor behoud van werk

63%

Bij bedrijfseconomisch ontslag van 20 of meer werknemers, zonder akkoord van een vakbond of andere 

werkgeversvertegenwoordiging, een korting van 5% op de uiteindelijke NOW-subsidie wordt opgelegd, tenzij beide partijen 

mediation hebben gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie 

57%
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Ondernemers die gebruik (gaan) maken van steunmaatregelen voelen zich 

daardoor overwegend (zeer) goed geholpen

Q026: U gaf aan dat u gebruik maakt of gaat maken van …… . Voelt u zich door deze regeling geholpen?   |   Base: zie cijfers hierboven

60%

34%

59%

40%

50%

51%

0%

8%

4%

10%

27%

17%

35%

43%

35%

48%

21%

31%

5%

15%

2%

2%

1%

1%

Fiscale coronareserve

Uitstel belastingbetaling

TVL

TOGS

NOW 2.0

NOW 1.0

Zeer Tamelijk Een beetje Niet

n= 192

n= 124

n= 115

n= 64

n= 163

n= 48
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De bekendheid van de onderstaande (crisis-)kredietinstrumenten bij 

ondernemers varieert van kwart (24%) tot 14%¹

Q027: Bent u bekend met de volgende kredietmogelijkheden die de overheid biedt in samenwerking met banken en alternatieve financiers, ook al is het alleen maar van naam?  |  Base: n=816

Q028: Is de volgende kredietregeling geschikt voor uw bedrijf?   |    Base: n=816

Q029: Van welk van deze regelingen maakt u gebruik?   |   Base: n=816

¹ Disclaimer: deze kredietregelingen worden vooral aangedragen/voorgesteld door financieel adviseurs en minder door de ondernemer zelf. 

1%

2%

3%

4%

4%

5%

12%

14%

15%

18%

18%

86%

83%

80%

79%

77%

GO-C

COL

BMKB-C

KKC

Qredits

Maakt gebruik van Bekend en geschikt, maar geen gebruik Wel bekend, maar niet geschikt Niet bekend

Ondernemers met >50 werknemers zijn vaker bekend met COL dan ondernemers met 5 t/m 10 werknemers. 

29



Informatiebehoefte

5



Met name de informatievoorziening over de richtlijnen voor veiligheid is 

duidelijk, in de berichtgeving over steunmaatregelen en afbouw 

coronabeperkingen valt nog wat winst te behalen

6%

3%

12%

38%

44%

64%

24%

25%

13%

11%

9%

3%

8%

5%

2%

13%

14%

6%

De afbouw van de coronamaatregelen

Het aanbod en de voorwaarden van financiële
(steun)maatregelen

De richtlijnen voor afstand houden, hygiëne
maatregelen, beschermingsmiddelen, etc.

Zeer duidelijk Voldoende duidelijk
Niet voldoende / niet onvoldoende duidelijk Onvoldoende duidelijk
Zeer onduidelijk Weet niet

Onduidelijk omdat…

75%

47%

43%

5%

14%

19%

“Het beleid is ad-hoc, waardoor we ons niet of 

nauwelijks voor kunnen bereiden.”

“Te veel verschillende regelingen, door de 

bomen het bos niet meer zien.”

“Verschillende regels voor verschillende 

sectoren en willekeur in handhaving.”

Q310: Hoe beoordeelt u de informatie die de overheid u geeft om uw bedrijfsstrategie te bepalen, als het gaat om:...?  |  Base: n=816

Q320: Kunt u toelichten wat u nog niet duidelijk vindt als het gaat om de afbouw van de coronamaatregelen?  |  Base:  n=122

Q330: Kunt u toelichten wat u nog niet duidelijk vindt als het gaat om het aanbod en de voorwaarden van steunmaatregelen?  | Base: n=119

Q340: Kunt u toelichten wat u nog niet duidelijk vindt als het gaat om de richtlijnen voor afstand houden, hygiëne maatregelen, beschermingsmiddelen, etc.?  | Base: n=55
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Accountants en boekhouders worden het vaakst geraadpleegd over financiële 

regelingen, en worden gezien als belangrijkste informatiebron

Q350: Hoe blijft u op de hoogte van de voor u relevante financiële regelingen?  |  Base:  n=816

Q360: En welke van deze informatiekanalen is het belangrijkst?  | Base: n=816

4%

2%

3%

3%

3%

4%

7%

7%

8%

10%

16%

17%

20%

21%

26%

39%

55%

anders, namelijk...

VNO/NCW

(website van) Werkgeversorganisatie

(website van) Vakbond

Ondernemersplein.nl

Intern/hoofdkantoor

(website van) Gemeente

Lokaal of regionaal ondernemersnetwerk

www.uwv.nl

MKB Nederland

Kamer van Koophandel (KvK)

www.belastingdienst.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

(website van) Branchevereniging

Rijksoverheid.nl

Media in het algemeen

Accountant/boekhouder

Top 3 belangrijkste kanalen:

• Accountant / Boekhouder (36%)

• Media in het algemeen (19%)

• Rijksoverheid.nl (14%)

Hoe blijven ondernemers op de hoogte van financiële regelingen?

Ondernemers in Zorg, Onderwijs en 

overige dienstverlening gebruiken vaker 

de branchevereniging (43%) en vakbond 

(16%) om op de hoogte te blijven dan 

ondernemers in de Zakelijke 

dienstverlening (21%; 2%).

De werkgeversorganisatie, VNO/NCW en 

Intern/hoofdkantoor worden vaker door 

ondernemers met >50 werknemers 

gebruikt dan ondernemers met <10 

werknemers.

Een accountant wordt door ondernemers 

met <50 werknemers belangrijker 

gevonden dan door ondernemers met >50 

werknemers.
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Ongeveer acht op de tien ondernemers kennen een of meerdere instanties 

waar zij terecht kunnen voor informatie

Q370: Van welke van de volgende organisaties weet u dat deze informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers aanbieden?   |  Base: n=816

18%

1%

5%

10%

15%

22%

24%

30%

46%

49%

geen van deze

anders, namelijk...

Stichting Ondernemersklankbord

VNO/NCW (Coronacalculator)

Ondernemersplein

RVO (hulplijn)

Algemeen nummer Rijksoverheid/publieksinformatienummer

Uw branchevereniging

Belastingdienst

KVK (Coronaloket)

Van welke instanties weten ondernemers dat ze informatie over de gevolgen van de coronacrisis 

aanbieden?

Ondernemers in Zorg, Onderwijs en overige 

dienstverlening (67%) en Zakelijke dienstverlening 

(57%) weten beter dat de belastingdienst informatie 

over de gevolgen van de coronacrisis aanbiedt dan 

ondernemers in Handel & Transport (34%).

Ondernemers met >50 werknemers zijn beter op de 

hoogte van VNO/NCW (25%) en hun 

branchevereniging (42%) als informatiebron dan 

ondernemers met 2 t/m 4 werknemers (8%; 28%). 

33



Echter in de praktijk nemen deze ondernemers weinig contact op

Q380: Heeft u sinds de start van de coronacrisis contact gezocht met KVK (Coronaloket)? Dat is mogelijk per telefoon, chat en via de website (veelgestelde vragen).   |   Base: n= 816

Q400: U gaf aan dat u de RVO hulplijn kent. Heeft u sinds de start van de coronacrisis contact met deze hulplijn opgenomen?  | Base: n= 188

10% heeft contact gezocht met 

RVO-hulplijn:

“Wel even in de wacht, maar steeds 

prima geholpen/positief.”

13% heeft contact gezocht met het 

Coronaloket (KVK):

29% noemt de communicatie duidelijk

24% noemt de communicatie goed

19% noemt de communicatie informatief
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Buiten het UWV zijn ondernemers weinig bekend met de verschillende 

instanties die werknemers van werk naar werk begeleiden

Q410:Welke van de volgende hulplijnen kent u om werknemers van werk naar werk te begeleiden?  |   Base: n=816

33%

0%

1%

1%

3%

4%

5%

7%

64%

geen van deze

Werkgevers anno nu

Perspectief op werk

arbeidsmarktdashboard

Werkgeversservicepunten

Slim werkgeven (www.slimwerkgeven.nl)

NLwerktdoor.nl

Hoe werkt Nederland?

het UWV

Welke hulplijnen kennen ondernemers om werknemers van werk naar werk te 

begeleiden?

Bij ondernemers met >50 

werknemers zijn de hulplijnen 

beter bekend dan bij ondernemers 

met 2 t/m 4 werknemers (‘geen 

van deze’: 20% vs. 35%). 
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Daarnaast zijn ondernemers over het algemeen slecht op hoogte van de 

verschillende initiatieven omtrent scholing en ontwikkeladvies

Q420: Welke programma’s, fondsen en campagnes voor scholing en ontwikkeladvies kent u?   |   Base: n=816
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Campagne Nederland Leert Door

Sectorale O&O fondsen

SLIM (Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB)

Programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Subsidie vanuit crisispakket Nederlandleertdoor.nl)

Hoe werkt Nederland?

Gebruik Wel bekend, maar geen gebruik Niet bekend

Welke initiatieven voor scholing en ontwikkeladvies kennen ondernemers?

LLO is beter bekend bij 

ondernemers in Zorg, Onderwijs 

en overige dienstverlening 

(36%) dan bij ondernemers in de 

Zakelijke dienstverlening 

(13%). 

Ondernemers met >50 

werknemers zijn beter op de 

hoogte van alle programma’s dan 

ondernemers met <10 

werknemers.
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56% heeft geen behoefte aan informatie over deze onderwerpen; informatie over 

de afbouw van de maatregelen en voorbeelden/inspiratie over het omgaan met 

de coronacrisis worden het meest genoemd

Q430: Over welke van de volgende onderwerpen zou u meer informatie of advies willen?    |   Base: n=816
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geen van deze

anders, namelijk...

Informatie over maatregelen bij internationaal ondernemen

Informatie over de werkwijzen/regels bij het laten afvloeien van personeel

Informatie over hoe in mijn werknemers kan stimuleren tot om- en…

Informatie over personeelsbeleid in coronatijd, namelijk OPEN

Informatie over financieringsmogelijkheden, namelijk OPEN

Informatie over het waarom van coronamaatregelen

Informatie over hoe mijn bedrijfsactiviteiten te beëindigen

Informatie over duurzame kansen (klimaat)

Informatie over het aanpassen van mijn bedrijfsstrategie

Informatie over hoe te digitaliseren / innoveren

Inspiratie voor het aanpassen van mijn bedrijf aan de 1,5 meter situatie

Voorbeelden van hoe andere bedrijven omgaan met de coronacrisis

Informatie over de afbouw van coronamaatregelen

Over welke onderwerpen willen ondernemers meer informatie 

of advies?

Ondernemers met 5 t/m 10 (60% ‘geen van 

deze’) en 10 t/m 49 werknemers (61%) 

hebben minder behoefte aan meer informatie 

dan ondernemers met >50 werknemers 

(42%). 

Ondernemers met >50 werknemers geven 

vaker aan meer informatie te willen over 

personeelsbeleid, 

financieringsmogelijkheden, inspiratie voor 

het aanpassen aan de 1,5 meter situatie en 

het aanpassen van hun bedrijfsstrategie. 
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Websites, informatie via de accountant of boekhouder en nieuwsbrieven 

worden als meest geschikte informatiekanalen gezien

Q440:  Op welke manier zou u over deze onderwerpen geïnformeerd willen worden?   |   Base: n=816

Website Nieuwsbrief
Accountant / 

Boekhouder

32% 24% 19%

Ongeveer een derde van de ondernemers met >50 werknemers wil de informatie via webinars, nieuwsbrieven of websites ontvangen. 
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Ongeveer een derde van de ondernemers staat ook open voor inspiratie en 

advies, het liefst door voorbeelden van andere ondernemers

Q045: Heeft u naast informatie ook behoefte aan inspiratie en advies? 

49% zou graag willen zien hoe andere 

ondernemers de crisis aanpakken, bijvoorbeeld 

d.m.v. video’s.

33% van de ondernemers geeft aan 

naast informatie ook behoefte te 

hebben aan inspiratie en advies, 

binnen deze groep hebben 

ondernemers interesse in de volgende 

drie vormen:

31% zou graag op maat gemaakt of persoonlijk 

advies ontvangen van een expert.

40% zou graag (online) willen brainstormen met 

soortgelijke ondernemers over de mogelijkheden 

binnen de branche of het bedrijf.
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Toekomstverwachtingen
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Ongeveer een kwart van de ondernemers denkt dat het herstel al is begonnen, 

vier op de tien vermoeden echter dat de (echte) crisis nog lang zal aanhouden

Q460: We zijn bijna bij de laatste vraag Wat geldt voor de coronacrisis, denkt u?  |  Base: n=816 
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anders, namelijk...

Het wordt een korte crisis

Onze branche heeft juist profijt van de coronacrisis

De coronacrisis treft mijn branche sterker dan andere

Het herstel is al begonnen

De echte crisis moet nog beginnen

Het wordt een lange crisis

Wat zijn de toekomstverwachtingen omtrent de coronacrisis?

Bij ondernemers in de Zakelijke 

dienstverlening heerst het idee dat de 

echte crisis nog moet beginnen sterker 

(55%) dan bij Handel & Transport (26%) 

en Zorg, Onderwijs en overige 

dienstverlening (21%). 

In de laatstgenoemde branche is men er 

juist meer van overtuigd dat het herstel al 

is begonnen (37%) maar ook dat hun 

branche sterker is getroffen dan anderen 

door de crisis (21%). 

Ondernemers met 10 t/m 49 (32%) en >50 

werknemers (33%) denken vaker dat het 

herstel al is begonnen dan ondernemers 

met 5 t/m 10 werknemers (17%). 
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Ondanks de impact van de coronacrisis verwacht twee derde van de 

ondernemers geen fundamentele veranderingen binnen de bedrijfsvoering

Q047: Wat geldt voor uw bedrijf? De coronacrisis zal..   |  Base: n=816
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Anders, namelijk…

Andere kwalificaties vragen van personeel

Einde van bedrijfsactiviteiten

Andere bedrijfsactiviteiten ondernemen

Organisatie zal in afgeslankte vorm verdergaan

Geen fundamentele veranderingen op de
bedrijfsvoering

Ondernemers met >10 werknemers 

(21%) denken vaker dat de coronacrisis 

ertoe zal leiden dat hun organisatie in 

afgeslankte vorm verder moet gaan dan 

ondernemers met 2 t/m 4 werknemers 

(11%). 

Ditzelfde geldt voor het vragen van andere 

kwalificaties van het personeel (10% vs. 

4%).

Wat geldt voor uw bedrijf? De coronacrisis zal...
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Ondernemers die aangeven dat de coronacrisis zal leiden tot het einde van de 

bedrijfsactiviteiten zijn verdeeld over de vraag of een derde steunpakket de 

kans op voortbestaan zou vergroten

Q048: Stel dat er na de NOW 2.0 regeling nog een derde steunpakket komt, zou dat de kansen op het voortbestaan van uw bedrijf vergroten?   |    Base: n=63

29%

41%

30%

Ja Nee Weet niet

Zou een derde steunpakket de kansen op voortbestaan vergroten?

Drie op de tien denken van wel, vier op de tien verwachten het tegendeel. De overige 30% heeft hier niet direct een antwoord op.
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Onderzoeksverantwoording
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Doelgroepen

Het onderzoek is uitgevoerd onder Nederlandse ondernemers/werkgevers. De 

definitie die daaraan is gegeven, is dat men formeel leiding geeft aan een 

onderneming, vestiging, of bedrijfsonderdeel. Daarbij gaat het om bedrijven met 2 

tot 249 werknemers.

Steekproefbronnen

In het panel NIPObase Business is een steekproef samengesteld, representatief 

naar zeven verschillende branches en vier verschillende bedrijfsgroottes. Deze 

steekproef is vervolgens benaderd met de vragenlijst. 

Online vragenlijst

De vragenlijst is in samenspraak met ministeries van SZW, Financiën, en EZK 

opgesteld. Deze is vervolgens getest en geprogrammeerd voor online afname. 

Respondenten ontvingen een e-mail met daarin informatie over het onderzoek en 

een link naar de online vragenlijst. 

Veldwerkperiode

Het veldwerk van deze meting is uitgevoerd van 29 juni t/m 5 juli 2020. Het invullen 

van de vragenlijsten duurde maximaal 18 minuten. 

Onderzoeksverantwoording

Respons

In totaal zijn n=1239 ondernemers/werkgevers benaderd voor dit onderzoek. 

Daarvan hebben uiteindelijk n=816 de vragenlijst ingevuld. De respons komt 

daarmee uit op 66%

Incentive

Als dank voor hun deelname ontvangen onze panelleden een incentive in de 

vorm van NIPOpunten.

Dataverwerking en weging

Na afronding van de gegevensverzameling is de samenstelling van de 

steekproef vergeleken met normgegevens. Voor afwijkingen is door middel 

van weging gecorrigeerd. Hierbij is gewogen naar bedrijfsgrootte en branche.

Ten geleide

- In sommige gevallen tellen percentages niet op tot het totaal of tot meer 

dan 100 procent. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. 

- Bij sommige vragen kon men meerdere antwoorden geven. In dit geval 

staat dit bij de uitkomsten vermeld.

- Het aantal waarnemingen kan variëren per vraag, omdat niet elke vraag is 

gesteld aan alle respondenten. 
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