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Aanleiding Kleinbedrijf Index

Er is geen discussie over het belang van de ondernemers uit het kleinbedrijf voor de 
Nederlandse economie. Zij vertegenwoordigen 95,5% van alle ondernemers in  
Nederland (1,1 miljoen). Samen zorgen zij bijna voor een kwart van alle bedrijfswin-
sten en een derde van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Qua productiviteits-
groei passeert het microbedrijf het midden- en grootbedrijf.

Toch wordt er onvoldoende onderzoek gedaan naar ondernemers uit het klein- 
bedrijf. Zo ontbreken ondernemers met minder dan 5 medewerkers in de conjunc-
tuurstatistieken van het CBS. Beleidsmakers krijgen daarmee geen cijfers te zien van 
de overgrote meerderheid van de ondernemers in Nederland. Als barometer voor 
deze onderbelichte groep in de economie heeft Qredits de Kleinbedrijf Index ont-
wikkeld in samenwerking met ONL en de Hogeschool van Utrecht. Vier keer per jaar 
monitoren we onder deze ondernemers en peilen wij hoe zij ervoor staan: is er spra-
ke van groei, innovatie of juist krimp. 

De verwachtingscores zijn de percentages verbeteringen minus de percentage  
verslechteringen voor het volgende kwartaal.



Samenstelling van het onderzoekspanel

Het panel bestaat uit 5.000 ondernemers uit het kleinbedrijf. Zij zijn digitaal uitgeno-
digd en nagebeld voor het invullen van de Kleinbedrijf Index vragenlijst. De vragen-
lijst is tussen 15 november en 15 december ingevuld, net voor het ingaan van de 
tweede lockdown in 2020. Dit is voor vele sectoren het drukste kwartaal in het jaar. 
Er zijn 1.238 deelnemers, een respons van 25%. De meesten vergelijkende analyses 
zijn gebaseerd op circa 1.050 waarnemingen als gevolg van data-uitval. 

De kenmerken van de deelnemers zijn: 
• De helft van de ondernemers uit het kleinbedrijf is korter dan 5 jaar actief. 
• 97% van de ondernemers heeft minder dan 10 personeelsleden, 61% is onderne-

mer zonder personeel. 
• De grootste branche laat zich omschrijven als overige sectoren (48%). De sectoren 

horeca (14%), (detail)handel (24%) en zakelijke dienstverlening (14%) zijn sterk ver-
tegenwoordigd.

• De ondernemers uit het kleinbedrijf hebben een mbo-(54%) of een hbo/universitai-
re opleiding voltooid (34%).

• Hun leeftijd is tussen de 25 jaar en 70 jaar, de meeste zijn 41 jaar – 55 jaar (48%).
• Zij zijn goed regionaal gespreid, actief in zowel dorpen als steden, maar niet in de 

grootste vier steden van Nederland.



Omzetindex

28% van de ondernemers uit het kleinbedrijf heeft een omzet  
boven de 5000 euro per maand. 47% heeft een omzet lager dan 
2500 euro per maand.
• Starters hebben een significant lagere omzet dan bestaande  

 ondernemers. 
• Ondernemers zonder personeel hebben een significant lagere   

 omzet dan ondernemers met personeel. 
• De branches horeca en detailhandel hebben ook een significant  
 lagere omzet. De zakelijke dienstverlening ligt daarentegen signifi- 
 cant hoger. 
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-18%-18%
• Geen verschil starters en geves-  

 tigde ondernemers. 
• Omzetverwachting bij onder- 

 nemers zonder personeel is ne- 
 gatiever dan bij ondernemers  
 met personeel.

• Omzetverwachting bij horeca is  
 significant lager, bij detailhandel  
 en zakelijke dienstverlening signi- 
 ficant hoger.



Volume en besteding klanten

Voor het eerste kwartaal van 2021 wordt een daling van 11%  
verwacht in het klantvolume.
• Geen verschil starters en gevestigde ondernemers.
• Ondernemers zonder personeel hebben een significant sterker   

 dalend volume klanten dan ondernemers met personeel.
• Volume klanten is bij horeca significant lager, bij detailhandel en  

 zakelijke dienstverlening significant hoger.

100%30

100%34

100%38

100%22

-100%11

-100%5

100%28

100%52

100%58

Besteding klanten 
eerste kwartaal 2021 

-3%-3%
• Geen verschil startende en  

 gevestigde ondernemer.
• Besteding klanten is bij onderne- 

 mers zonder personeel significant  
 lager dan bij ondernemers met   
 personeel.

• Besteding klanten is bij horeca   
 significant lager dan gemiddeld,  
 gelijk bij zakelijke dienstverlening,  
 bij detailhandel significant hoger.



Betalingsindex

58% van de ondernemers uit het kleinbedrijf voldoet betalingen  
tijdig.
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Verwachting eerste 
kwartaal 2021 

+11%+11%
• Geen verschil tussen starters en   

 gevestigde ondernemers.
• Geen verschil tussen onderne- 

 mers zonder personeel en onder- 
 nemers met personeel.

• Geen brancheverschillen, behal- 
 ve bij de horeca (zowel lagere   
 betalingsindex als minder positie- 
 vere verwachting).



Werkgelegenheidsverwachting

Voor het eerste kwartaal 2021 wordt een krimp van 5% van de  
werkgelegenheid verwacht. Sterkste krimp bij horeca, sterkste 
groeiverwachting bij detailhandel.
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Innovatiequote

34% van de ondernemers uit het kleinbedrijf investeert meer dan 
10% van hun omzet. Topinnovatorsquote: 15% van de ondernemers 
uit het kleinbedrijf investeert meer dan 25% van de omzet.
• Ondernemers zonder personeel investeren net zoveel als onder-  

 nemers met personeel.
• Starters investeren significant meer van hun omzet dan gevestig-  

 de ondernemers.
• Investeringen binnen de zakelijke dienstverlening wijkt niet af,    

 ook niet bij detailhandel. 
• Binnen de horeca is de innovatiequote significant lager.
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Verwachting eerste 
kwartaal 2021 

-11%-11%
Er wordt een daling verwacht voor 
de innovatiequote in het eerste 
kwartaal 2021.



Ondernemersloon

38% van de ondernemers uit het kleinbedrijf verdient meer dan het 
minimumloon. 16% onder het minimumloon en 46% van de onder-
nemers uit het kleinbedrijf verdient onder het bijstandsniveau.
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Vergelijking t.o.v. 2019

-27%-27%
• Starters hebben een significant  

 lager ondernemersloon dan  
 gevestigde ondernemers.

• Ondernemersloon van onderne- 
 mers zonder personeel is signifi- 
 cant lager dan van ondernemers  
 met personeel. 

• Zakelijke dienstverlening heeft  
 significant hoger ondernemers- 
 loon, horeca en detailhandel sig- 
 nifcant lager.



Stressniveau

Het stresslevel van ondernemers uit het kleinbedrijf is bovengemid-
deld met een score van 52.
• Significant lagere stressniveaus bij zakelijke dienstverlening (48),   

 gemiddeld bij de detailhandel (52) en significant hoger bij de  
 horeca (60). 

• Lagere stressniveaus bij ondernemers zonder personeel (50), ten   
 opzichte van ondernemers met personeel (54).

• Geen verschil tussen starters en gevestigde ondernemers.
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Langdurige stress

Hoge stress niveaus voor langere 
tijd verlagen de kwaliteit van  
(financiële) beslissingen.



Nettomarge

30% van de ondernemers uit het kleinbedrijf heeft een nettomarge 
hoger dan 21%. 49% heeft een nettomarge hoger dan 11% en 51% 
heeft een nettomarge lager of gelijk aan 10%.
• Nettomarges bij starters zijn lager dan van gevestigde ondernemers.
• Nettomarges van ondernemers zonder personeel zijn gelijk aan die  

 van ondernemers met personeel.
• Nettomarges van de zakelijke dienstverlening zijn flink hoger,  

 detailhandel en horeca liggen flink lager dan gemiddeld.
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Weerstandsindex

27% van de ondernemers uit het kleinbedrijf kent of weet zijn solva-
biliteit niet. Van de ondernemers die het wel weet heeft slechts 22% 
een solvabiliteit boven de 20%. 10% heeft een solvabiliteit boven de 
30% en 47% van de ondernemers uit het kleinbedrijf heeft een sol-
vabiliteit lager dan 10%. 
• Geen verschil tussen starters en gevestigde ondernemers.
• Geen verschil tussen ondernemers zonder personeel en onder-  

 nemers met personeel.
• Horeca heeft significant lager weerstandsvermogen. Detailhan-  

 del geen verschil. Zakelijke dienstverlening significant hoger.

100%30

100%34

100%38

100%22

-100%11

-100%5

100%28

100%52

100%58



Marktstrategieën

Aan de ondernemer uit het kleinbedrijf is ook gevraagd van welke marktstrategieën ze 
gebruik gemaakt hebben. Hieronder volgen de vier meest gebruikte strategieën:
• Marktpenetratie (gebruik maken van uitval van concurrenten): 16%
• Marktontwikkeling (nieuwe klanten voor bestaande producten/diensten): 48%
• Product/diensten ontwikkeling (nieuwe producten/diensten voor bestaande  

klanten): 46%
• Diversificatie (nieuwe producten/diensten aanbieden aan nieuwe klantgroepen): 28%

De ondernemers uit het kleinbedrijf hebben gebruik gemaakt van de volgende acties 
om de bovenstaande marktstrategieën toe te passen: 
• Meer doen aan klantwerving: 60%
• Digitaliseren: 42%
• Geld van privé naar zakelijk: 38%
• Samenwerking met andere ondernemers: 33%
• Lokaal actiever: 23% 



Nettomarges verhogen

Welke maatregelen verhogen de kans op betere nettomarges?
 
• Meer investeren in innovatie        verhoogt de kans met  20%
• Meer richten op (inter)nationale markt    verhoogt de kans met  21%
• Actiever zijn bij lokale initiatieven     verhoogt de kans met  48%
• Nieuwe kansen zien en pakken      verhoogt de kans met  77%
• Geld vanuit privé in je bedrijf investeren   verhoogt de kans met 119%



Omdenken in crisistijd 
Een ondernemer aan het woord

Wendbaar
Hij is horeca adviseur en importeert exclusief wijnen voor zijn ho-Hij is horeca adviseur en importeert exclusief wijnen voor zijn ho-
recaklanten, maar de Corona is voor hem funest. Hij zag zijn uren recaklanten, maar de Corona is voor hem funest. Hij zag zijn uren 
opdrogen en de verkoop van wijn kelderen. Maar vanuit zijn pas-opdrogen en de verkoop van wijn kelderen. Maar vanuit zijn pas-
sie als kok reageerde hij op de crisis. Hij is vanuit zijn eigen keu-sie als kok reageerde hij op de crisis. Hij is vanuit zijn eigen keu-
ken limoncello gaan maken, volledig biologisch en circulair. De ken limoncello gaan maken, volledig biologisch en circulair. De 
limoncello heeft hij opgestuurd naar een internationale wedstrijd, limoncello heeft hij opgestuurd naar een internationale wedstrijd, 
een paar maanden later won hij een zilveren medaille.  Al snel een paar maanden later won hij een zilveren medaille.  Al snel 
werden de eerste 600 flessen verkocht en startte hij een samen-werden de eerste 600 flessen verkocht en startte hij een samen-
werking met Lindenhoff. werking met Lindenhoff. 

Vanuit daar is hij “groter” gaan denken. Een 2e financiering van Vanuit daar is hij “groter” gaan denken. Een 2e financiering van 
QreditsQredits creëerde de mogelijkheid om de productie te verhogen.  creëerde de mogelijkheid om de productie te verhogen. 
Ook werd het mogelijk om de limoncello als eerste Europees bio-Ook werd het mogelijk om de limoncello als eerste Europees bio-
logisch te certificeren. Zijn volledige investering heeft hij de afge-logisch te certificeren. Zijn volledige investering heeft hij de afge-
lopen 1,5 maand terugverdiend met de verkoop van bijna 1000 lopen 1,5 maand terugverdiend met de verkoop van bijna 1000 
flessen. flessen. 

Thobias Smit
www.biolimoncello.nl



Aanbevelingen

• De levensvatbaarheid van kleine zelfstandigen is meer dan ooit een issue. De onder-
nemerslonen, nettomarges en investeringen zijn over een breed front veel te laag.

• Vooral ondernemers zonder personeel en starters hebben als ondernemers meer  
inkomstenondersteuning en coaching nodig om hen door de crisis te helpen. 

• Ditzelfde geldt voor gevestigde ondernemers met personeel in de horeca en (detail)
handel die op last van de regering zijn gesloten en onder het bijstandsminimum  
uitkomen.

• Meer klantenwerving en digitalisering zijn de meest gebruikte acties door onderne-
mers. Deze leiden (nog) niet tot betere marges. Mogelijk zijn daar nog de nodige 
hobbels te nemen of wordt er niet op effectief gedigitaliseerd. Er is beter inzicht  
nodig waar de allerkleinste ondernemers hun middelen in steken en welke onder-
steuning zij behoeven.

• Hoewel er een sterk positief effect is van het overhevelen van privégelden naar het 
bedrijf op de nettomarges, is dat alleen aan te raden als het bedrijf in de kern  
gezond is en het op korte termijn voldoende positieve kasstromen kan genereren. 
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Voor meer informatie over dit  
rapport kun je terecht bij:

Ester Renssen
E: e.renssen@qredits.nl
T: 06 48 42 51 44

 
Verveelvoudiging voor eigen gebruik is alleen toegestaan met bronvermelding:  
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