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Méér startende bedrijven méér stoppers en verontrustende stijging aantal faillissementen
Dynamiek landelijk

Dynamiek per provincie

Aantal bedrijven Nederland

In Nederland tellen we op dit moment 1.791.422 bedrijven,
bestaande uit 1.707.605 hoofd - en 83.817 nevenvestigingen.
52% is zelfstandige zonder personeel (zzp’er). 24% betreft een
parttime onderneming en 24% behoort tot het mkb.
Bedrijvendynamiek
De provinciale verschillen zijn groot . Kijken we naar de starters dan
zien we nog een stijging in iedere provincie met opvallende
uitschieters in Drenthe en Groningen. Zeeland laat een plus zien
maar dit komt voornamelijk door het aantal startende nevenvestigingen.
Kijken we naar het aantal startende hoofdvestigingen in Zeeland dan
is deze in februari 2016 negatief.
De stijging van het aantal starters is vrijwel volledig toe te schrijven

De starters in Drenthe starten voornamelijk in de detailhandel en in

aan het grote aantal zzp’ers dat zich heeft ingeschreven. Het aantal

Groningen in Cultuur en recreatie.

fulltime zzp’ers stijgt met 9 procent, de parttimer stijgt met 31%.

Bij de stoppers vallen de positieve provincies, Noord Brabant, Utrecht,

Daarentegen is het aantal bedrijven dat genoodzaakt is te stoppen in

Limburg, Drenthe en Flevoland op waar minder bedrijven zijn gestopt.

alle segmenten terug te vinden. Veelal veroorzaakt door het

Het aantal faillissementen is in vrijwel heel Nederland weer

faillissement van grotere bedrijven of toeleveranciers. Zo zijn er

toegenomen. Met verontrustende percentages in Zeeland, waar
afgelopen periode veel bedrijven met bekende namen failliet gegaan voornamelijk de detailhandel slachtoffer van is geworden.
en hebben naast de werknemers ook de zzp’ers daar hun inkomsten
verloren zien gaan.
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Trend bedrijvendynamiek

Trend faillissementen

Het aantal starters wijkt af van het doorgaans stabiele patroon. Het

Het aantal faillissementen neemt ten opzicht van vorig jaar weer toe.

betekent dat de dynamiek positief is, méér starters dan stoppers.

We zien vooral veel traditionele bedrijven met een rijke historie failliet

Zoals we eerder zagen voornamelijk veroorzaakt door het toetreden

gaan wat ook meteen een behoorlijke aanslag betekent op het aantal

van zzp’ers.

werknemers dat op straat komt te staan.

Startende bedrijven zzp (1 FTE)

Startende bedrijven mkb (2 – 249 FTE)

Top 5 wordt eerst in absolute aantallen geselecteerd en procentueel gesorteerd

Top 5 wordt eerst in absolute aantallen geselecteerd en procentueel gesorteerd

De startende zzp’er doet het goed binnen de sector logistiek. De

Ondanks het grote aantal groothandel bedrijven dat in financiële

activiteiten hieronder laten zien wat de reden is. Binnen de bouw zien moeilijkheden is gekomen of zelfs failliet is gegaan is dit toch de
we het aantal zzp’ers ook toenemen. Een reden kan de aantrekkende sector waar veel nieuwe initiatieven ontwikkeld worden.
woningmarkt zijn.
Startende bedrijven zzp naar activiteit

Startende bedrijven mkb naar activiteit

Top 5 wordt eerst in absolute aantallen geselecteerd en procentueel gesorteerd

Top 5 wordt eerst in absolute aantallen geselecteerd en procentueel gesorteerd

In 2016 zijn de regels voor met name taxi’s dusdanig veranderd dat

De positieve cijfers in het MKB zij voor rekening van de kinderopvang

wij zowel in januari als in februari een stijging in deze branche zien.

en kleine horecabedrijven. De wijzigingen van wet & regelgeving
zoals de kinderopvangtoeslag dragen bij aan de verschuivingen in
de sector gezondheid.

