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Omzet en continuïteit verbeteren sterk, maar zorgen nog niet voorbij

Het kleinbedrijf bewijst zijn veerkracht na een zeer slecht eerste kwartaal 2021. De gerealiseerde 
tweede kwartaalcijfers laten een duidelijke verbetering zien. De omzetten nemen fors toe, als 
ook de betalingsdiscipline. Het ondernemersvertrouwen stijgt naar +28. Ook de continuïteitsver-
wachting is fors gestegen naar 62%. Slechts 4% van de bedrijven verwacht sluiting in het komen-
de halfjaar.

Men denkt weer meer personeel aan te nemen. Vooral starters geven dit aan. De positie van  
starters verbetert duidelijk in vergelijking tot het eerste kwartaal 2021. Er is een duidelijke be-
hoefte aan vers kapitaal bij een kwart van alle ondernemers.

Punt van zorg blijven de geringe marges bij 40% van de ondernemers. De innovatiequote blijft 
nog steeds onder het peil van eind 2020. In het derde kwartaal 2021 verwachten ondernemers 
nog minder te investeren. Ook de ondernemerslonen van 38% van de ondernemers blijft onder 
bijstandsniveau. Deze zeer lage beloning komt vaker voor in de horeca, bij starters en bij 
zelfstandigen zonder personeel. Per juni 2021 is iets meer dan een kwart van de ondernemers 
technisch failliet.

Gelukkig daalt het stressniveau onder ondernemers naar gemiddeld, met uitzondering van de 
horeca en bij ondernemers zonder personeel. Juist die ondernemers staan er over de hele linie 
slechter voor. Het percentage ondernemers met een hoge stressscore – tussen 75 en 100 - daalt 
maar langzaam van 25% naar 20% van de populatie. 

Samenvatting KBI



 » De achterblijvende investeringen kunnen het kleinbedrijf blijvend verzwakken. In een digitale 
economie neemt de concurrentie van grote spelers alleen maar toe. Mogelijk zullen onderne-
mers actiever moeten worden benaderd om – met behulp van kant-en-klare subsidieadviezen-
met hoge slaagkans – meer in te zetten op (digitale) innovaties.

 » Flexibele overbruggingskredieten tegen vriendelijke rentes blijven belangrijk vanwege de  
duidelijke kapitaalbehoefte en relatief lage marges in het kleinbedrijf.

 » Lage marges en te lage ondernemersbeloningen voor een langere periode wijzen op niet  
levensvatbare ondernemingen. Doorgeleiding naar www.geldfit.nl of www.mkbdoorgaan.nl is 
dan van belang om oplopende zakelijke of privéschulden te voorkomen.

Aanbevelingen

http://www.geldfit.nl
http://www.mkbdoorgaan.nl


Dit is de derde publicatie, die vierjaarlijks zal worden herhaald in 2021 en 2022. Er is geen  
discussie over het belang van zzp’ers en micro ondernemers voor de Nederlandse economie. Zij 
vertegenwoordigen 95,5% van alle ondernemers in Nederland (1). Samen zorgen zij bijna voor 
een kwart van alle bedrijfswinsten en een derde van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven (2).

Qua productiviteit passeert het microbedrijf voor het eerst het midden- en grootbedrijf (3).  
Daarmee laten de kleinbedrijven van Nederland zien dat zij vanaf 2014 de meeste productiviteit-
groei per medewerker weten te realiseren.

Toch wordt er onvoldoende onderzoek gedaan naar zzp’ers en het microbedrijf. Het Centraal  
Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt in de conjunctuurmonitor alleen bedrijven mee met 5  
medewerkers of meer (3). Dat is een verwachting, terwijl de KBI vooral naar realisatie kijkt.

Bedrijfsgrootte doet er toe. Maatregelen voor bedrijven met 10 – 250 medewerkers zijn niet 
automatisch effectief of zelfs contra-productief voor starters, zzp’ers en de kleinbedrijven. Hoe 
kleiner bedrijven, hoe kwetsbaarder enerzijds, door beperkte middelen en mensen. Anderzijds 
zijn zij vaak het meest wendbaar, flexibel en productiever. 

#Kleinbedrijfindex - is een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het 
Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool Utrecht.

1 CBS (2020), Kerncijfers MKB, 17 dec 2020. 
2 Jaarbericht Staat van het MKB (2019), Investeren in groeivermogen
3 Jaarbericht Staat van het MKB (2020), Ondernemen is vooruitzien

Achtergrond KBI



Het panel was dit kwartaal 8.616 ondernemers qua omvang. De ondernemers zijn digitaal 
uitgenodigd. De vragenlijst is tussen begin juli en eind augustus ingevuld. De coronamaatregelen 
zijn op 5 juni 2021 enigszins versoepeld, zoals de opening van terrassen, cafés en restaurants tot 
22.00 uur. Bioscopen, theaters en musea mogen weer gedeeltelijk open. Evenals buiten- en 
binnensportfaciliteiten. 

Er zijn 935 deelnemers, een response van 11%. Door de vakantieperiode is de
response lager dan in eerdere rapporten. Vanwege de zeer geringe data-uitval zijn de meeste
analyses op dit aantal gebaseerd. Dat is slechts een lichte daling van waarnemingen in vergelij-
king tot de twee eerder uitgebrachte onderzoeken. De kenmerken van de deelnemers zijn even-
eens (vrijwel) identiek gebleven: 

 » Een derde van de ondernemers is vrouw.
 » Bijna de helft (41%) van de ondernemers is starter (maximaal 5 jaar actief). 
 » 97% van de ondernemers heeft minder dan 10 personeelsleden, 63% zijn zelfstandig beroeps-

beoefenaar zonder personeel.
 » De sectoren (detail)handel (25%), zakelijke dienstverlening (12%), technische  

beroepen (12%), horeca (10%) en zorg/verzorging (9%) zijn goed vertegenwoordigd.
 » De ondernemers hebben een MBO (52%) of een HBO/universitaire opleiding voltooid (38%).
 » Hun leeftijd is tussen de 25 en 70 jaar, de meesten zijn 41 – 55 jaar (48%).
 » Zij zijn actief in zowel dorpen als kleinere tot de grootste steden.
 » De ondernemers zijn vooral actief in de provincies Zuid-Holland (18%), Noord-Holland (15%), 

Noord-Brabant (14%), Gelderland (13%) en Overijssel (9% ).

Er is een bias aanwezig in ons panel. Het zijn bedrijven met voldoende goede plannen en 
economische onderbouwing voor een lening bij Qredits. In die zin geven de uitkomsten een te 
positief beeld. Verder is het percentage starters oververtegenwoordigd en het percentage zzp’ers 
ondervertegenwoordigd in vergelijking tot de Nederlandse populatie. De precieze uitwerking van 
deze mix in niet bekend. Alle uitkomsten en analyses zijn ongewogen scores.

Samenstelling van
het panel



De omzetten liggen op een significant hoger niveau dan in Q1 2021. 

 » Starters hebben een significant lagere omzet dan gevestigde ondernemers.
 » Zzp’ers hebben een significant lagere omzet dan ondernemers met personeel.

Q2 2021        Q1 2021        Q4 2020

omzet boven € 5.000 
per maand

omzet boven € 5.000 
per maand

omzet boven € 5.000 
per maand

Omzet index

59% 44% 28%



Geen verschillen tussen sectoren, starters en gevestigde ondernemers en ondernemers met én 
zonder personeel.

Q3 2021        Q2 2021        Q1 2021

meer - minder omzet 
volgende kwartaal

meer - minder omzet
volgende kwartaal

meer - minder omzet
volgende kwartaal

Ondernemers- 
vertrouwen

28% -2% -18%



Hierbij wordt gekeken naar hoeveel procent van de ondernemers tijdig aan de betalingen vol-
doet. De betalingsindex is significant hoger dan in Q1 2021. 

Q2 2021        Q1 2021        Q4 2020

Betalingsverwachting volgend kwartaal

Geen verschil tussen sectoren, starters en gevestigde ondernemers en ondernemers zonder én 
met personeel.

Q3 2021        Q2 2021        Q1 2021

voldoet betalingen  
tijdig

stijging - daling tijdig 
betalen

voldoet betalingen 
tijdig. Dit is 9% minder 
dan in Q4 2020. 

stijging - daling tijdig 
betalen

voldoet betalingen 
tijdig

stijging - daling tijdig 
betalen

Betalingsindex en 
Betalingsverwachting

67%

20%

49%

13%

58%

11%



Bij starters (0,24) is de werkgelegenheidsverwachting significant hoger dan bij gevestigde 
ondernemers (0,15). Bij ondernemers zonder personeel is die significant lager dan ondernemers 
met personeel.

Q2 2021        Q1 2021        Q4 2020

stijging van de  
werkgelegenheid

lichte stijging van de  
werkgelegenheid in  
vergelijking met Q4 
2020

daling van de  
werkgelegenheid

Werkgelegenheids-
verwachting

18% -4% -5%



Hierbij wordt gekeken naar hoeveel procent van de ondernemers meer dan 10% van de omzet investeert 
(innovatiequote) en hoeveel procent van de ondernemers 25% of meer van de omzet investeert (topinno-
vatorsquote). 

 » Starters investeren evenveel als gevestigde ondernemers.
 » Ondernemers zonder personeel investeren significant minder dan ondernemers met personeel.

Innovatiequote     Innovatiequote     Innovatiequote 
Q2 2021        Q1 2021        Q4 2020

Topinnovators     Topinnovators     Topinnovators 
Q2 2021        Q1 2021        Q4 2020

investeert meer dan  
10% omzet

investeert meer dan 
25% omzet. Dit is 1% 
minder dan in Q1

investeert meer dan 
10% omzet. Dit is 11% 
minder dan in Q4 2020

investeert meer dan 
25% omzet. Dit is 6% 
minder dan in Q4 2020.

investeert meer dan 
10% omzet

investeert meer dan 
25% omzet

Innovatiequote en 
Topinnovatorsquote

29%

8%

23%

9%

34%

15%



Innovatieverwachting bij starters is gelijk aan die van gevestigde ondernemers.
Innovatieverwachting bij zzp is significant lager dan bij ondernemers met personeel.

Q3 2021        Q2 2021        Q1 2021

innovatieverwachting. 
In Q1 was dit nog -21%

innovatieverwachting innovatieverwachting

Innovatie- 
verwachting

-10% -21% -11%



De ondernemerslonen zijn significant lager in de horeca én significant hoger in de zakelijke 
dienstverlening in vergelijking tot de andere sectoren.
Het ondernemersloon van starters is significant lager (46% onder bijstand) dan van gevestigde 
ondernemers (34% onder bijstand).
Het ondernemersloon van ondernemers zonder personeel is significant lager (46% onder bij-
stand)) dan van ondernemers met personeel (25%).

Q2 2021        Q1 2021        Q4 2020

Ondernemerslonen in vergelijking tot 2019
De ondernemerslonen liggen gemiddeld lager dan in 2019. De index is negatief -0.13,wat bete-
kent dat meer ondernemers een lagere dan hogere ondernemersbeloning hebben. Vooral in de 
horeca is de ondernemersbeloning significant lager dan in andere sectoren. Alleen technische 
beroepsbeoefenaren hebben een ondernemersloon dat op het niveau van 2019 ligt. Daarnaast 
ligt het ondernemersloon voor ondernemers zonder personeel flink onder het niveau van 2019 
én is significant lager dan van ondernemers met personeel. 

verdient meer dan 
het minimumloon

verdient meer dan 
het minimumloon

verdient meer dan 
het minimumloon

Ondernemersloon

47% 36% 38%



Percentage ondernemers dat onder bijstandsniveau verdient. Er is hier niet gekeken naar part-
nerbeloning/partnerinkomsten.

Q2 2021        Q1 2021        Q4 2020

verdient onder 
bijstandsniveau

verdient onder 
bijstandsniveau

verdient onder  
bijstandsniveau

Armoede index

38% 51% 46%



Significant lagere stressniveaus bij zakelijke dienstverlening (44) én significant hoger is de 
stressscore bij de horeca (68) dan andere sectoren. 28% van de ondernemers scoort 75 of hoger, 
een uitzonderlijk hoog stressniveau. Hoge stress niveaus voor langere tijd verlagen de kwaliteit 
van (financiële) beslissingen.

 » Geen verschil tussen starters en gevestigde ondernemers.
 » Wel scoren ondernemers met personeel (47) significant lager dan ondernemers zonder  

personeel (53).
 » Daarmee scoren ondernemers zonder personeel boven gemiddeld op stress.

Stresslevel ondernemers: 50 (1 -25 laag, 26 -50 gemiddeld, 51 -75 bovengemiddeld, 76 – 100 hoog)

Q2 2021        Q1 2021        Q4 2020

gemiddeld 
stressniveau

bovengemiddeld 
stressniveau

bovengemiddeld 
stressniveau

Stressniveau

50 56 52



Nettomarges zakelijke dienstverlening zijn flink hoger dan in de andere sectoren.
Nettomarges bij starters zijn gelijk aan die van gevestigde ondernemers.
Nettomarges van zzp’ers zijn gelijk aan die van ondernemers met personeel.

Q2 2021        Q1 2021        Q4 2020

heeft een nettomarge 
hoger dan 21%. 24% 
heeft een nettomarge 
tussen de 11% - 20% 
en 40% heeft een net-
tomarge lager of gelijk 
aan 10%.

heeft een nettomarge 
hoger dan 21%. 55% 
heeft een nettomarge 
tussen de 11% - 20% 
en 45% heeft een net-
tomarge lager of gelijk 
aan 10%.

heeft een nettomarge 
hoger dan 21%. 49% 
heeft een nettomarge 
tussen de 11% - 20% 
en 51% heeft een net-
tomarge lager of gelijk 
aan 10%.

Nettomarge

36% 37% 30%



Hierbij wordt gekeken naar hoeveel procent van de ondernemers een solvabiliteit heeft hoger dan 20%. 

 » Starters hebben weer hetzelfde weerstandsvermogen als gevestigde ondernemers.
 » Ondernemers zonder personeel hebben een significant lagere weerstandsvermogen (0.25) dan onder-

nemers met personeel (0.32).
 » Zakelijke dienstverlening heeft een significant hogere weerbaarheid dan alle andere sectoren. 

Weerstand      Weerstand      Weerstand 
Q2 2021        Q1 2021        Q4 2020

Technisch       Technisch 
failliet        failliet 
Q2 2021        Q1 2021        

heeft een solvabiliteit 
hoger dan 20%

is technisch failliet

heeft een solvabiliteit 
hoger dan 20%

is technisch failliet

heeft een solvabiliteit 
hoger dan 20%

Weerstandsindex en 
Technisch failliete bedrijven

28%

27%

21%

29%

22%



Percentage ondernemers dat denkt binnen een half jaar zijn of haar bedrijf te sluiten. 

Q2 2021 

denkt binnen een  
half jaar het  
bedrijf te sluiten

Stakingsindex

4%



Percentage ondernemers dat voldoende middelen heeft om het bedrijf voort te zetten.

Er zijn geen significante verschillen tussen de sectoren in de continuïteit.
 » Starters hebben een significant hogere continuïteitscore (0.66) dan gevestigde ondernemers 

(0.59).
 » Er is geen verschil in ondernemers met en zonder personeel.
 » Met 23% is extra kapitaal de meest genoemde maatregel om te continuïteit te versterken.
 » Met 74% is die behoefte significant hoger in de horeca. Met 15% en 21% is die significant lager 

bij resp. technische beroepsbeoefenaren en de zakelijke dienstverlening dan in andere secto-
ren. 

Q2 2021        Q1 2021        Q4 2020

heeft voldoende 
middelen om bedrijf
voort te zetten

heeft voldoende 
middelen om bedrijf
voort te zetten

heeft voldoende 
middelen om bedrijf
voort te zetten

Continuïteitsindex

62% 46% 48%
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