
Nieuws over extra miljarden bezuinigingen heeft forse impact op 
ondernemersvertrouwen 

De afgelopen maanden lieten een voorzichtig herstel zien in de verwachtingen van 
ondernemers, maar het nieuws dat er hoogstwaarschijnlijk extra bezuinigingen komen, 
hakt er zwaar in. Bijna unaniem wordt ‘bezuinigingen’ als reden genoemd waarom het de 
komende zes maanden slechter zal gaan.  
 
Ten aanzien van de huidige (bedrijfseconomische) klimaat was men al negatief, en dat beeld is 
onveranderd. Slechts 5% omschrijft de huidige economische situatie in Nederland als ‘goed’, het 
dubbele percentage (11%) vindt dat dit voor het ondernemersklimaat geldt. Het aandeel dat de 
economische situatie als ‘slecht’ beoordeelt is opgelopen tot maar liefst 49%, het ondernemersklimaat 
beoordeelt 40% als ‘slecht’.  
 
Terwijl begin mei 30% van de ondernemers een verbetering voor het komende half jaar verwachtte, is 
dit optimisme behoorlijk onderuit gehaald door de verwachte extra bezuinigingen die minister 
Dijsselboem heeft uitgesproken. Op dit moment is nog slechts 22% positief en zijn de somber 
gestemden weer in de meerderheid (33%).  

1 | Waarom verwacht u dat de economische situatie de komende zes maanden verbetert of 
verslechtert? 

         
                          
 
Reacties waarom het verbetert               Reacties waarom het verslechtert  
 
Ondernemers noemen zeer vaak de voorgenomen extra bezuinigingen als reden waarom het klimaat 
zal verslechteren. Door de extra bezuinigingen vrezen ondernemers dat de economische motor verder 
stil zal vallen. Een bloemlezing: 
 

• ‘Alle berichten wijzen op extra bezuinigingen en dat heeft weer invloed op het vertrouwen van 
de mensen’ 

• ‘De overheid gaat nog meer bezuinigen en we krijgen nog meer werklozen’ 
• ‘De huidige methode van kapot bezuinigen en legale beroving van de burgerij door de regering 

zorgt ervoor dat de mensen geen geld meer hebben te besteden, wat de economie nog verder 
doet afnemen’ 

• ‘Consument krijgt last van bezuinigingen. overheid compleet visieloos, niet in staat consistent 
beleid te voeren. Reserves bij veel bedrijven zijn op’ 
 



Positieve geluiden worden ingegeven door het idee dat de economie toch iets aantrekt, waarbij vooral 
wordt gewezen op andere belangrijke economieën en de toenemende export: 
 

• ‘Rust in de financiële wereld keert langzaam terug - euro is stabiel - vraag uit het buitenland 
trekt weer wat aan - ondernemers durven weer wat meer’ 

• ‘De export trekt een beetje aan; het vertrouwen van de consumenten is licht gestegen; men is 
de bezuinigingen en alsmaar het slechte nieuws zat. kortom: de recessie duurt nu al ongeveer 
5 jaar, we zijn toe aan betere tijden en die moeten wij met elkaar maken, en niet wachten op 
de overheid’ 

• ‘Duitsland zal onze economie stimuleren’ 
• ‘Vanwege zomerseizoen (meer banen) en aantrekkende economie Amerika’ 

 
 
Vooral het gevoel slechter, feitelijke bedrijfsindicator blijft op zelfde niveau 
De feitelijke bedrijfssituatie is per saldo hetzelfde als een maand geleden - het is vooral het gevoel dat 
door het negatieve nieuws verslechtert. De ondernemersklimaatindex – de index die met name het 
gevoel van de ondernemers weergeeft (algehele inschatting economie, ondernemersklimaat en 
aantrekkelijkheid om te ondernemen) – zakt 13 punten in (van -41 naar -54).  
 
De aantrekkelijkheid om te ondernemen blijft op hetzelfde niveau, ondernemend Nederland geeft een 
5,3 voor de aantrekkelijkheid om te ondernemen. Hier zijn nog wel flinke verschillen per branche te 
zien: de bouwbranche verkeert met een 4,9 nog altijd diep in de misère, ook de transportsector is met 
een 4,9 nog erg somber.  

2 | Vooral gevoel verslechtert 

 
 

3 | Bouw en transport blijven in mineur 
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Bedrijfsvoering 
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Ondernemersklimaat 



 
Afgelopen maand was een relatief goede maand, voor de komende zes maanden is men 
somberder 
De bedrijfsindicatoren van de afgelopen maand laten een verbetering zien ten opzichte van de maand 
ervoor. In juni is meer binnengehaald aan opdrachten, derhalve was de omzet beter. Ook de winst viel 
beter uit. Dat banen op de tocht staan is zeer duidelijk: voor 21% van de bedrijven zijn de 
personeelskosten de afgelopen maand afgenomen. 

4 | Prestaties van afgelopen maand ten opzichte van vorige maand. De index is de verhouding 
van het aantal ondernemers dat verwacht dat het toeneemt minus afneemt. 

  Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr 
Aantal uitgebrachte offertes -8 -7 -13 -12 -7 -12 -13 -10 
Aantal binnengehaalde opdrachten -19 -24 -25 -23 -20 -21 -32 -26 
Omzet -16 -18 -19 -19 -12 -24 -38 -31 
Winst -34 -31 -35 -31 -25 -37 -46 -41 
Personeelskosten 0 4 -3 6 -4 -3 -1 2 
Vacatures -28 -26 -23 -30 -29 -28 -27 -29 
Inkoopprijzen -27 -27 -24 -17 -29 -28 -22 -17 
Kredietruimte -21 -14 -18 -19 -19 -19 -20 -22 
Verkoopprijzen -12 -6 -14 -12 1 -4 -8 -12 
Afzetmogelijkheden -28 -20 -28 -26 -16 -25 -28 -23 
Investeringen -26 -21 -26 -29 -30 -23 -29 -27 
Huurprijzen -6 -5 -4 -4 -8 -10 -8 -3 

 
                  

  
= per saldo is 10% of meer van de ondernemers positief over dit 
onderwerp       

  = er zijn per saldo tussen de 10% positieve en 10% negatieve antwoorden       

  
= per saldo is 10% of meer van de ondernemers negatief over dit 
onderwerp       

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Industrie Bouw Handel Transport Horeca ZD

Ontwikkelingen aantrekkelijkheid ondernemen per branche 

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Juni

5,4                        5,0                           5,4                        5,0                           5,3                             5,6 
  

Gemiddelde 
afgelopen 10 
maanden  



 
 
 
Voor de komende zes maanden springen veel signalen weer op rood, ondernemers verwachten een 
flinke verslechtering van winst en omzet. Voor de komende zes maanden verwacht 44% een 
verslechtering van de winst en slechts 13% een verbetering (per saldo dus een daling van 31%). 
Vooral horeca, handel en bouw zijn somber, respectievelijk 62%, 56%, 52% van deze branches 
verwachten een afname van de winst.   

5 | Verwachting ten aanzien van verschillende onderdelen voor de komende zes maanden. De 
index is de verhouding van het aantal ondernemers dat verwacht dat het toeneemt minus afneemt. 

 
 
 
Onderzoeksverantwoording 
Project: G4555 
Het onderzoek is uitgevoerd middels de CAWI-methode (online). De online steekproef is getrokken in 
TNS NIPO Businessbase, het panel voor Nederlandse bedrijven. In totaal werden 4.000 
beslissingsbevoegden uitgenodigd.  
 
Aan het onderzoek werkten in totaal 1.087 vertegenwoordigers van bedrijven mee. 
 
De resultaten zijn herwogen op arbeidsvolume (verdeling van het aantal werknemers binnen de 
Nederlandse bedrijvenpopulatie) en branche. 
Veldwerkperiode: 30 mei t/m 4 juni 2013.  
 

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun
-8 -7 -13 -12 -7 -12 -13 -10 -11 -1

-19 -24 -25 -23 -20 -21 -32 -26 -21 -9
-16 -18 -19 -19 -12 -24 -38 -31 -29 -17
-34 -31 -35 -31 -25 -37 -46 -41 -44 -36

0 4 -3 6 -4 -3 -1 2 -5 5
-28 -26 -23 -30 -29 -28 -27 -29 -27 -24
-27 -27 -24 -17 -29 -28 -22 -17 -13 -16
-21 -14 -18 -19 -19 -19 -20 -22 -20 -25
-12 -6 -14 -12 1 -4 -8 -12 -17 -13
-28 -20 -28 -26 -16 -25 -28 -23 -19 -15
-26 -21 -26 -29 -30 -23 -29 -27 -21 -32
-6 -5 -4 -4 -8 -10 -8 -3 -5 -9

= per saldo is 10% of meer van de ondernemers positief over dit onderwerp
= er zijn per saldo tussen de 10% positieve en 10% negatieve antwoorden
= per saldo is 10% of meer van de ondernemers negatief over dit onderwerp
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Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun
11 5 -3 -3 5 6 7 7 10 -8
1 -2 -11 -14 -1 -4 -11 -1 7 -17
3 -4 -12 -13 -3 -6 -12 -6 4 -21

-13 -17 -22 -24 -12 -15 -23 -16 -14 -31
-1 0 4 2 -5 0 2 2 -2 -1

-23 -21 -23 -30 -26 -15 -22 -21 -13 -21
-21 -25 -19 -21 -22 -15 -18 -13 -14 -12
-18 -11 -17 -21 -15 -17 -15 -16 -14 -18
-2 1 -6 -1 3 -4 -12 -8 -4 -11

-14 -13 -22 -23 -13 -10 -16 -9 -5 -21
-22 -16 -22 -27 -19 -18 -25 -20 -19 -22
-4 -5 -3 3 -7 -7 -4 -4 0 -8

= per saldo is 10% of meer van de ondernemers positief over dit onderwerp
= er zijn per saldo tussen de 10% positieve en 10% negatieve antwoorden
= per saldo is 10% of meer van de ondernemers negatief over dit onderwerp
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