FLITSPEILING CORONA
RAPPORTAGE
Flitspeiling meting 2 – april 2020

Inleiding & onderzoeksverantwoording
Inleiding

Onderzoeksverantwoording Flitspeiling 2

De Flitspeiling betreft een continue meting van een beperkt aantal vragen
om zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis op ondernemers. De
inzichten helpen de overheid in het vervolg van communicatie en beleid. Via
de Flitspeiling is het mogelijk snel vragen te stellen aan een groot aantal
ondernemers.

• Veldwerkperiode: 3 april t/m 8 april

Iedere meting kunnen de vragen aangepast worden (bijvoorbeeld op basis
van actualiteiten). De Flitspeiling bevat iedere meting maximaal 5 à 6 vragen.

De Flitspeiling is in te vullen door bezoekers van KVK.nl/corona en door
ondernemers die per nieuwsbrief zijn uitgenodigd (door KVK of andere
partijen). De deelnemers van het onderzoek betreft dan ook een specifieke
doelgroep met vooral ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis.
Zij zullen namelijk sneller KVK.nl/corona bezoeken. De resultaten van het
onderzoek hebben betrekking op deze specifieke doelgroep en gelden niet
voor de totale Nederlandse ondernemerspopulatie.
Leeswijzer

Op de volgende dia wordt een overzicht van alle resultaten op totaalniveau
getoond, gevolgd door een samenvatting. De hoofdstukken daarna geven
verdere duiding aan de resultaten en tonen daarnaast - waar relevant en
waar mogelijk - een verdieping naar bedrijfsgrootte (wzp) en/of sector.
2

• Netto-respons: n=3.379

• Onderzoeksmethode: online vragenlijst, 6 vragen
• Doelgroep: bezoekers van KVK.nl/corona en ontvangers van
nieuwsbrieven. In de Flitspeiling zijn ondernemers oververtegenwoordigd
die geraakt worden door de coronacrisis. Zij zullen sneller KVK.nl/corona
bezoeken. Een profiel van de deelnemers is opgenomen in paragraaf 1.5.
Resultaten vorige Flitspeilingen
• Rapportage Flitspeiling 1
Een vergelijking met de resultaten van Flitspeiling 1 is niet mogelijk.
Verschillen in resultaten zouden kunnen impliceren dat er een veranderend
beeld is opgetreden, terwijl de verschillen worden veroorzaakt door een
veranderend type websitebezoeker.

Overzicht resultaten Flitspeiling 2
Impact verlenging maatregelen naar 28 april op financiële situatie

Top 5 - Belemmeringen of problemen als gevolg coronacrisis
Meerdere antwoorden mogelijk

5%

2%

Forse afname of helemaal geen nieuwe
opdrachten/orders
Klanten annuleren bestaande
opdrachten/orders of stellen ze uit

17%

59%
64%
45%
51%

Verslechtert in grote mate
Verslechtert in kleine mate
Verslechtert niet

76%

Kan vaste lasten (huur, verzekeringen)
volgende maand niet betalen

Weet ik niet

*

25%

15%

Nee, niet of nauwelijks

3

mkb

*

Volledig

48%

In grote mate

17%

Ja, over 2 maanden of later

Weet ik niet

31%

12%
15%

Ja, over 1 tot 2 maanden

zzp

7%

12%

Ja, over 2 tot 4 weken

39%

Doorgang reguliere werkzaamheden

Ik zit nu al in financiële moeilijkheden
Ja, binnen 2 weken

30%
18%

Klanten betalen niet of te laat (debiteuren)

(Verwachte) financiële moeilijkheden

35%
33%

Bedrijf gesloten door overheidsmaatregelen

In kleine mate
33%

Helemaal niet

10%
6%

Overzicht resultaten Flitspeiling 2
Basis: alle deelnemers aan Flitspeiling 2 (n=3.379)
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*Een vergelijking met de resultaten van Flitspeiling 1 is niet mogelijk. Zie inleiding voor toelichting.

Een duiding van de inzichten en een verdieping naar bedrijfsgrootte
en sector (waar relevant) is te vinden in het vervolg van het rapport.

Samenvatting (1/2)
Deze pagina geeft een samenvatting van de resultaten van de tweede Flitspeiling. De Flitspeiling is ingevuld door bezoekers van KVK.nl/corona en door
ontvangers van nieuwsbrieven. Hiermee zijn ondernemers oververtegenwoordigd die geraakt worden door de coronacrisis. De resultaten van het
onderzoek hebben betrekking op deze specifieke doelgroep en gelden niet voor de totale Nederlandse ondernemerspopulatie.
Merendeel ondernemers geeft aan dat verlenging maatregelen naar 28
april zorgt voor een verslechtering van de financiële situatie

Circa een kwart van de kleinere bedrijven geven aan in financiële
moeilijkheden te zitten

Het kabinet heeft aangekondigd dat de maatregelen tegen verspreiding van
het coronavirus worden verlengd van 6 april naar 28 april. Aan
ondernemers is gevraagd welke invloed deze verlenging heeft op de
financiële situatie. Circa driekwart geeft aan dat deze verlenging in grote
mate voor een verslechtering van de financiële situatie zorgt. Bij micro
mkb’ers is dat aandeel iets groter, namelijk circa 8 op 10. Ondernemers
geven aan dat de verslechtering vooral komt door het nog langer moeten
missen van inkomsten, niet meer kunnen voldoen aan financiële
verplichtingen en een afname van klanten.

Voor grotere bedrijven ligt het moment waarop men verwacht in financiële
moeilijkheden te komen verder in de toekomst.

In de horeca, persoonlijke dienstverlening en cultuur, sport en recreatie is
dat aandeel relatief hoger; bijna 9 op de 10 verwacht dat de financiële
situatie in grote mate zal verslechteren.
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Ondernemers uit de sectoren horeca, detailhandel en persoonlijke
dienstverlening geven relatief het vaakst aan op dit moment in de financiële
moeilijkheden te zitten, namelijk ongeveer een derde.
Helft zelfstandigen geeft aan dat reguliere werkzaamheden helemaal niet
kunnen doorgaan
De grootste impact is echter zichtbaar in de persoonlijke dienstverlening;
bijna 9 op de 10 geeft aan dat de reguliere werkzaamheden helemaal niet
kunnen doorgaan. Ook in de horeca en cultuur, sport en recreatie is dit
aandeel relatief hoog, namelijk twee derde van de ondernemers geeft aan
dat de reguliere werkzaamheden helemaal niet kunnen plaatsvinden.

Samenvatting (2/2)
Groot deel ondernemers loopt aan tegen problemen rondom opdrachten
en orders als gevolg van de coronacrisis

De meeste ondernemers geven aan tegen problemen aan te lopen rondom
opdrachten en orders. Ruim 6 op de 10 geeft aan te maken te hebben met
afname of gebrek aan nieuwe opdrachten/orders en ongeveer de helft met
het annuleren of uitstellen van bestaande opdrachten/orders.
Specifiek door het mkb worden problemen genoemd met betrekking tot
personeel; namelijk het doorbetalen terwijl er geen werk is en het volgende
salaris van medewerkers niet kunnen betalen. Mkb’ers lopen daarnaast in
grotere mate dan zzp’ers aan tegen problemen rondom betalingen
(debiteuren, crediteuren en het betalen van vaste lasten). Voor
zelfstandigen is het sluiten van het bedrijf als gevolg van
overheidsmaatregelen een veel genoemd probleem.
Voornamelijk ondernemers uit de persoonlijke dienstverlening (en in
mindere mate horeca en gezondheid) geven aan te maken te hebben met
een sluiting van het bedrijf als gevolg van overheidsmaatregelen. Ongeveer
de helft van de ondernemers uit de horeca en detailhandel geeft aan de
vaste lasten de volgende maand niet te kunnen betalen.
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1.1 VERLENGING MAATREGELEN NAAR 28 APRIL

Merendeel ondernemers geeft aan een (sterkte) verslechtering van de
financiële situatie te verwachten door verlenging maatregelen naar 28 april
Het kabinet heeft aangekondigd dat de maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus worden verlengd van 6 april naar 28 april.
Welke invloed heeft deze verlenging op de financiële situatie van jouw bedrijf?
Totaal
Zelfstandige

2 t/m 9 wzp
10 t/m 49 wzp
0%

10%

20%

30%

Verslechtert in grote mate

40%

50%

60%

Verslechtert in kleine mate

Een greep uit de gegeven toelichting op
verslechtering in grote mate:
• Verlenging van de maatregelen betekent dat
het missen van de totale inkomsten nog
eens 3 weken langer duurt. Alle
bedrijfskosten zoals huur van mijn ruimte
lopen door.

•
•
•
•

70%

80%

90%

Verslechtert niet

100%

Weet ik niet

Kan niet meer voldoen aan financiële
verplichtingen
Veel cliënten zeggen af
Omzet word steeds minder
Ik heb geen inkomsten meer

Het kabinet heeft aangekondigd dat de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus worden verlengd van
6 april naar 28 april. Welke invloed heeft deze verlenging op de financiële situatie van jouw bedrijf?
Basis: alle deelnemers aan Flitspeiling 2 (n=3.379)
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• Ruim driekwart van de ondernemers geeft aan dat
de verlenging van de maatregelen van 6 april naar
28 april in grote mate zorgt voor een verslechtering
van de financiële situatie. Bij micro mkb’ers is dat
aandeel iets groter, namelijk circa 8 op 10.
• In diverse sectoren is het percentage dat aangeeft
dat de financiële situatie verslechtert in grote mate,
verhoudingsgewijs hoger, namelijk:
o Horeca (89%)
o Persoonlijke dienstverlening (88%)
o Cultuur, sport en recreatie (87%)
• Slechts een zeer klein deel van de ondernemers
geeft aan dat de verlenging niet zorgt voor een
verslechtering van de financiële situatie.

Resultaten voor ondernemers met 50 of meer
werkzame personen worden niet uitgesplitst in verband
met te laag aantal waarnemingen (n<25). Ze tellen wel
mee in het totaal.

1.2 (VERWACHTE) FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN

Circa een kwart van de kleinere bedrijven geven aan al in financiële
moeilijkheden te zitten
Verwacht je (met jouw bedrijf) in financiële moeilijkheden te komen als gevolg
van de coronacrisis?
Totaal

• Circa een kwart van de zzp’ers en het micro mkb geeft aan nu
al in financiële moeilijkheden te zitten.
• Voor grotere bedrijven ligt het moment waarop men
verwacht in financiële moeilijkheden te komen verder in de
toekomst.

Zelfstandige

2 t/m 9 wzp

10 t/m 49 wzp

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ik zit nu al in financiële moeilijkheden
Ja, binnen 2 weken
Ja, over 2 tot 4 weken

Een vergelijking met de resultaten van Flitspeiling 1 is niet
mogelijk. Zie inleiding voor toelichting.

Ja, over 1 tot 2 maanden
Ja, over 2 maanden of later

Nee, ik verwacht niet of nauwelijks financiële moeilijkheden
Weet ik niet
Verwacht je (met jouw bedrijf) in financiële moeilijkheden te komen als gevolg van de coronacrisis?
Basis: alle deelnemers aan Flitspeiling 2 (n=3.379)
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Resultaten voor ondernemers met 50 of meer werkzame personen
worden niet uitgesplitst in verband met te laag aantal
waarnemingen (n<25). Ze tellen wel mee in het totaal.

Verwachte financiële moeilijkheden variëren per sector
Verwacht je (met jouw bedrijf) in financiële moeilijkheden te komen als gevolg
van de coronacrisis?

• Ondernemers uit de horeca, detailhandel en persoonlijke
dienstverlening geven relatief het vaakst aan op dit moment
in de financiële moeilijkheden te zitten.

Totaal
Horeca

Een vergelijking met de resultaten van Flitspeiling 1 is niet
mogelijk. Zie inleiding voor toelichting.

Detailhandel
Persoonlijke dienstverlening

Resultaten worden voor ondernemers uit de land- en tuinbouw,
financiële instellingen en energie, water en milieu worden niet
uitgesplitst in verband met te laag aantal waarnemingen (n<25).
Ze tellen wel mee in het totaal.

Groothandel*
Cultuur, sport en recreatie
Logistiek*
Gezondheid

* Indicatief in verband met een laag aantal onderliggende
waarnemingen (n<100).

Bouw
Zakelijke diensten
ICT en media
Industrie*
Anders
0%

20%

40%

60%

80%

Verwacht je (met jouw bedrijf) in financiële moeilijkheden te komen als gevolg van de coronacrisis?
Basis: alle deelnemers aan Flitspeiling 2 (n=3.379)
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100%

Ik zit nu al in financiële moeilijkheden
Ja, binnen 2 weken
Ja, over 2 tot 4 weken
Ja, over 1 tot 2 maanden
Ja, over 2 maanden of later
Nee, ik verwacht niet of nauwelijks financiële moeilijkheden
Weet ik niet

1.3 DOORGANG REGULIERE WERKZAAMHEDEN

Helft zelfstandigen geeft aan dat reguliere werkzaamheden helemaal niet
kunnen doorgaan
• De helft van de zelfstandigen geeft aan dat de
reguliere werkzaamheden momenteel helemaal niet
doorgaan. Onder micro mkb is dat circa 4 op de 10.
• In diverse sectoren is het percentage dat aangeeft dat
de reguliere werkzaamheden helemaal niet kunnen
doorgaan, verhoudingsgewijs veel hoger, namelijk:
• Persoonlijke dienstverlening (87%)
• Horeca (69%)
• Cultuur, sport en recreatie (66%)

In welke mate kunnen de reguliere werkzaamheden van je bedrijf op
dit moment doorgaan?

Totaal

Zelfstandige

2 t/m 9 wzp

10 t/m 49 wzp

Een vergelijking met de resultaten van Flitspeiling 1 is niet
mogelijk. Zie inleiding voor toelichting.
0%

10%

20%

Helemaal niet

30%

40%

50%

In kleine mate

60%

70%

In grote mate

80%

Volledig

In welke mate kunnen de reguliere werkzaamheden van je bedrijf op dit moment doorgaan?
Basis: alle deelnemers aan Flitspeiling 2 (n=3.379)
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90%

100%

Resultaten voor ondernemers met 50 of meer werkzame
personen worden niet uitgesplitst in verband met te laag
aantal waarnemingen (n<25). Ze tellen wel mee in het
totaal.

1.4 BELEMMERINGEN

Meeste belemmeringen rondom opdrachten of orders (afname, uitstel,
annulering)
Tegen welke belemmeringen of problemen loop je aan met je bedrijf als gevolg
van de coronacrisis?
Meerdere antwoorden mogelijk. Sortering antwoordopties op basis van totaal.

Forse afname of helemaal geen nieuwe opdrachten/orders
Klanten annuleren bestaande opdrachten/orders of stellen ze uit
Medewerkers doorbetalen terwijl er geen werk is
Bedrijf gesloten door overheidsmaatregelen
Kan vaste lasten (huur, verzekeringen) volgende maand niet betalen
Klanten betalen niet of te laat (debiteuren)
Bedrijf loopt achter met het betalen van leveranciers (crediteuren)
Kan volgende salaris medewerkers niet betalen
Problemen reguliere werkzaamheden door thuiswerken medewerkers/ikzelf

Leveringen zijn verminderd of gestopt
Bedrijf gesloten op eigen initiatief
Ikzelf of medewerkers ziek of thuis vanwege klachten
Kan producten niet meer exporteren
Zelfstandige

Iets anders

2 t/m 9 wzp

(Nog) geen belemmeringen of problemen

10 t/m 49 wzp
0%

20%

40%

60%

80%

• Belemmeringen die door zowel zzp als mkb het
meest worden genoemd zijn (1) afname of gebrek
aan nieuwe opdrachten/orders en (2) het annuleren
of uitstellen van bestaande opdrachten of orders.
• Specifiek door het mkb worden ook problemen
genoemd met betrekking tot personeel; namelijk het
doorbetalen terwijl er geen werk is (met name door
ondernemers met 10 t/m 49 werkzame personen) en
het volgende salaris niet kunnen betalen.
• Mkb’ers lopen daarnaast in grotere mate dan zzp’ers
aan tegen problemen rondom debiteuren,
crediteuren en het betalen van vaste lasten.
Een greep uit de toelichting bij ‘iets anders’ :
• Winkel is open, maar klanten blijven weg
• Geen toeristen of bezoekers uit buurlanden meer
• Tegenwerking van banken
• Medewerkers moeten ontslaan
• Door thuisscholing van kinderen kan ik niet
voldoende werken
Resultaten voor ondernemers met 50 of meer werkzame
personen worden niet uitgesplitst in verband met te laag
aantal waarnemingen (n<25). Ze tellen wel mee in het
totaal.

Tegen welke belemmeringen of problemen loop je aan met je bedrijf als gevolg van de coronacrisis? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Basis: alle deelnemers aan Flitspeiling 2 met 2 t/m 249 werkzame personen (n=926)
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Top 4 genoemde belemmeringen per grootteklasse (werkzame personen)
Top 4 - Tegen welke belemmeringen of problemen loop je aan met je bedrijf als
gevolg van de coronacrisis?
Meerdere antwoorden mogelijk
Overeenkomstige antwoordcategorieën zijn in dezelfde kleur weergegeven.

Zelfstandige

1

2

3

4

2 t/m 9 wzp

10 t/m 49 wzp

Forse afname of helemaal
geen nieuwe opdrachten
of orders
59%

Forse afname of helemaal
geen nieuwe opdrachten
of orders
65%

Medewerkers doorbetalen
terwijl er geen werk is

Klanten annuleren
bestaande opdrachten of
orders, of stellen uit
45%

Klanten annuleren
bestaande opdrachten of
orders, of stellen uit
51%

Forse afname of helemaal
geen nieuwe opdrachten
of orders
61%

Bedrijf gesloten door
overheidsmaatregelen

Medewerkers doorbetalen
terwijl er geen werk is

35%

45%

Klanten annuleren
bestaande opdrachten of
orders, of stellen uit
54%

Kan vaste lasten volgende
maand niet betalen

Kan vaste lasten volgende
maand niet betalen

30%

40%

66%

Bedrijf loopt achter met
het betalen van
leveranciers
36%

• Dit overzicht geeft de top 4 weer van meest genoemde
belemmeringen en problemen per grootteklasse.
• Een forse afname of helemaal geen nieuwe
opdrachten/orders én geannuleerde of uitgestelde
opdrachten/orders is bij alle groepen terug te zien.
• Door mkb’ers wordt het doorbetalen van medewerkers
terwijl er geen werk is, relatief vaak gezien als een
probleem, zeker bij ondernemers met 10 t/m 49
werkzame personen. Ruim een derde van de zzp’ers
geeft aan dat sluiting van het bedrijf door
overheidsmaatregelen zorgt voor problemen.
• Er spelen ook relatief vaak problemen rondom
betalingen (vaste lasten, leveranciers).

Resultaten voor ondernemers met 50 of meer werkzame
personen worden niet uitgesplitst in verband met te laag
aantal waarnemingen (n<25).

Tegen welke belemmeringen of problemen loop je aan met je bedrijf als gevolg van de coronacrisis? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Basis: alle deelnemers aan Flitspeiling 2 (n=3.379)
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Top 3 genoemde belemmeringen per sector
• Dit overzicht geeft de top 3 weer van meest genoemde belemmeringen en problemen van de zes best vertegenwoordigde sectoren.
• Een afname van orders of opdrachten is in alle sectoren terug te zien. Logischerwijs is ook te zien dat voornamelijk ondernemers uit de persoonlijke
dienstverlening (en in mindere mate horeca en gezondheid) te maken hebben met een sluiting van het bedrijf als gevolg van overheidsmaatregelen.
• Aanvullend op onderstaand overzicht valt op dat ondernemers in de horeca relatief vaker aangeven problemen te hebben doordat ze medewerkers
moeten doorbetalen terwijl er geen werk is, of dat ze dat salaris niet kunnen betalen. Met name ondernemers in detailhandel geven vaker aan dat ze
problemen hebben om dat leveringen zijn verminderd of gestopt.
Top 3 - Tegen welke belemmeringen of problemen loop je aan met je bedrijf als gevolg van de coronacrisis? Meerdere antwoorden mogelijk
Zakelijke diensten

Horeca

Detailhandel

Pers. Dienstverlening

Gezondheid

Cultuur, sport en
recreatie

Bedrijf gesloten door
overheidsmaatregelen

Bedrijf gesloten door
overheidsmaatregelen

87%

59%

Forse afname of
helemaal geen nieuwe
opdrachten of orders
69%

Overeenkomstige antwoordcategorieën zijn in dezelfde kleur weergegeven.

1

2

3

16

Forse afname of
helemaal geen nieuwe
opdrachten of orders
65%

Bedrijf gesloten door
overheidsmaatregelen
63%

Forse afname of
helemaal geen nieuwe
opdrachten of orders
58%

Klanten annuleren
bestaande opdrachten
of orders, of stellen uit
55%

Forse afname of
helemaal geen nieuwe
opdrachten of orders
55%

Kan vaste lasten
volgende maand niet
betalen
49%

Forse afname of
helemaal geen nieuwe
opdrachten of orders
36%

Forse afname of
helemaal geen nieuwe
opdrachten of orders
54%

Klanten annuleren
bestaande opdrachten
of orders, of stellen uit
62%

Klanten betalen niet
of te laat
(debiteuren)
31%

Kan vaste lasten
volgende maand niet
betalen
52%

Bedrijf loopt achter
met het betalen van
leveranciers
38%

Kan vaste lasten
volgende maand niet
betalen
35%

Klanten annuleren
bestaande opdrachten
of orders, of stellen uit
37%

Bedrijf gesloten door
overheidsmaatregelen

Tegen welke belemmeringen of problemen loop je aan met je bedrijf als gevolg van de coronacrisis? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Basis: alle deelnemers aan Flitspeiling 2 (n=3.379)
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50%

1. 5 PROFIEL

Profiel deelnemers Flitspeiling 2
Sector

Bedrijfsgrootte
Zelfstandige

Bouw

2 t/m 9 wzp

Cultuur, sport en recreatie
Detailhandel

10 t/m 49 wzp

Energie, water en milieu
Financiële instellingen

50 t/m 249 wzp

Gezondheid

250 of meer wzp

Populatie

Groothandel

0%

Horeca
ICT en media
Industrie
Land- en tuinbouw
Logistiek
Anders

Persoonlijke dienstverlening
Populatie

Zakelijke diensten
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Flitspeiling 2

In welke sector is jouw bedrijf actief? Wat is het aantal werkzame personen binnen jouw bedrijf?
Basis: alle deelnemers aan Flitspeiling 2 (n=3.379)
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20%

40%

60%

80%

Flitspeiling 2

• In vergelijking tot de Nederlandse ondernemerspopulatie bevat
de Flitspeiling in verhouding meer ondernemers uit de horeca,
persoonlijke dienstverlening en cultuur, sport en recreatie en
minder ondernemers uit de bouw en zakelijke diensten.
• Gezien de doelgroep van deze peiling is het aannemelijk dat er
een oververtegenwoordiging is van ondernemers die geraakt
worden door de coronacrisis. De sectorverdeling bevestigt dit
beeld.
• De groep ‘Anders’ is in de Flitspeiling relatief groot, dit komt
doordat ondernemers niet goed weten in welke sector ze
vallen.
• De verdeling van Flitspeiling 2 komt overeen met Flitspeiling 1.
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