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SAMENVATTING
Dit onderzoek naar de impact van het coronavirus COVID-19 op het MKB in Limburg − uitgevoerd
door het lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd – beschrijft de gevolgen van dit virus voor het
Limburgse MKB, de maatregelen die zij hebben genomen tot dusver, de verwachte financiële
gevolgen en de maatregelen en adviezen die het MKB verwacht van overheden en verenigingen zoals
MKB Limburg en LWV. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van MKB Limburg, LWV en
Parkmanagement, SIM en Ondernemend Venlo.
In de periode van 20 maart tot en met 29 mei 2020 vulden 1010 Limburgse bedrijven de online
vragenlijst in die hen bevraagt over hun organisatiekenmerken (zoals omvang in fte, gemeente en
sector), impact van de coronacrisis (sentiment en financiële gevolgen), de genomen maatregelen en
verwachte maatregelen en adviezen van overheden.
De impact van de coronacrisis wordt als groot tot zeer groot ervaren (28% versus 48% van de
respondenten), vooral financieel. De grootste groep, 27% van de bedrijven, verwacht een financiële
impact van €50.000 tot €100.000. 6% verwacht financiële schade die groter is dan €1.000.000. Voor
40% van de bedrijven betreft het 25%-50% van hun verwachte jaaromzet. Het betreft hier vooral
bedrijven uit de sectoren industrie, horeca, advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke
dienstverlening en overige dienstverlening en bedrijven met 2-50 fte. 21% van de bedrijven weet (nog)
niet hoe groot de financiële impact van de coronacrisis zal zijn. Ongeveer de helft van de bedrijven
verwacht tussen de één en zes maanden in de financiële problemen te komen. 28% van de bedrijven
ervaart een bedreiging van het voortbestaan van zijn of haar bedrijf (met name in de sectoren Horeca
en groot- en detailhandel en overige dienstverlening), terwijl een krappe meerderheid van de
bedrijven verwacht dat deze crisis een sterke impact zal op het bedrijf, maar niet zal leiden tot een
faillissement.
De door de bedrijven genomen maatregelen betreffen vooral hygiënemaatregelen (zoals mondkapjes,
extra handgel) een coronaprotocol, verkorting van arbeidsuren en het naar huis sturen van
medewerkers om zo veel mogelijk thuis te werken.
Bedrijven zijn in verband met de coronacrisis vooral geholpen met financiële regelingen en advies,
vooral belastingvrijstellingen / uitstel en overbruggingsfinanciering (werkkapitaal) zoals de BMKBregeling, borgstelling kredieten, Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en
Bbz-regeling. Daarnaast heeft een groot deel van de bedrijven behoefte aan advies voor werknemers
over werkzekerheid, inzetbaarheid en toekomst.
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1. RESULTATEN
1.1 Respons en bedrijfsinformatie
Het onderzoek is uitgevoerd onder leden van MKB Limburg, LWV en Parkmanagement, SIM en
Ondernemend Venlo. Van 20 maart tot en met 29 mei 2020 vulden 1010 Limburgse bedrijven de
vragenlijst in. 22% van hen betreft een eenmanszaak, 38% betreft bedrijven met 2-10 medewerkers,
22% 11-50 medewerkers, 15% betreft bedrijven met 51-250 medewerkers en 4% bedrijven met
medewerkers met meer dan 250 medewerkers.
De vragenlijst is ingevuld door bedrijven in alle denkbare sectoren. Bedrijven uit de sectoren Horeca
(21%), overige dienstverlening (17%), industrie (11%), advisering, onderzoek en overige specialistische
zakelijke dienstverlening (10%) en groot- en detailhandel (13%) hebben het meest deelgenomen.
Het betreft bedrijven uit alle gemeenten van Limburg, waarbij bedrijven uit Roermond (14%),
Maastricht (11%) en Venlo (11%) de grootste groepen respondenten betreffen. Het zijn verder vooral
BV’s (54%), VOF (19%) en eenmanszaken (23%) die deelgenomen hebben aan dit onderzoek.
Van alle deelnemende bedrijven is 23% lid van LWV, 22% lid van MKB Limburg, 16% lid van de
Koninklijke Horeca Nederland en 8% is lid van Parkmanagement Midden Limburg, SIM en
Ondernemend Venlo. 21% van de respondenten is geen lid van een vereniging.

1.2 Impact
De mate van impact van het coronavirus COVID-19 op het MKB in Limburg is bevraagd aan de hand
van vier vragen: grootte van impact, financiële impact, tijdspanne en sentiment.
De grootte van de impact duidt men vooral als groot (29%) of zeer groot (48%). Dit geldt vooral voor
de sectoren horeca, groot - en detailhandel, industrie en overige dienstverlening en voor bedrijven
met 1-50 fte.
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De financiële impact schat men in tot €50.000 €100.000 (27%) versus 19% €100.000-€500.000. Voor
40% van de bedrijven betreft het 25%-50% van hun verwachte jaaromzet. Het betreft hier vooral
bedrijven uit de sectoren industrie, horeca, advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke
dienstverlening en overige dienstverlening en bedrijven met 2-50 fte. 22% van de bedrijven weet (nog)
niet hoe groot de financiële impact van de coronacrisis zal zijn voor zijn of haar bedrijf van op zich ook
al verontrustend is.

De verwachte financiële impact betreft voor 48% van de respondenten 0-25% van hun verwachte
jaaromzet, terwijl dit voor 31% de omzet betreft van 26-50% van hun verwachte jaaromzet.

34% van de bedrijven verwacht in het tijdsbestek van 1-3 maanden financiële problemen te
ondervinden, terwijl 22% dit over 3-6 maanden verwacht. 17% van de respondenten kan hiervoor nog
geen inschatting maken, wat ook op zich ook al verontrustend is.
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Tenslotte is gevraagd naar het ervaren sentiment bij de impact van het coronavirus. Diverse bedrijven
staan aan de rand van de afgrond (27%), met name in de sectoren horeca en groot- en detailhandel.
49% van de bedrijven verwacht dat de crisis een sterke impact hebben op zijn of haar bedrijf, maar
deze niet zal leiden tot een faillissement. 3% van de bedrijven grijpt de crisis aan als een kans.
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1.3 Aard van de impact
De aard van de impact is bevraagd aan de hand van zestien typen impact zoals sluiting van het bedrijf
of verlies van klanten. Vooral derving van omzet (78%), lagere of vertraagde aanmeldingen van
nieuwe klanten (41%), moeilijkheden om vaste kosten te kunnen betalen (35%), tekort aan liquide
middelen (33%) en verplichte sluiting door maatregelen van de overheid (29%) worden genoemd.
De derving van omzet betreft vooral bedrijven uit de sectoren horeca, groot- en detailhandel en
overige dienstverlening
.
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1.4

Genomen maatregelen

Voorts is gevraagd welke maatregelen de bedrijven zelf hebben genomen als gevolg van deze crisis.
Het merendeel heeft hygiënemaatregelen getroffen (zoals mondkapjes, extra handgel) (53%), een
coronaprotocol opgesteld en gecommuniceerd (45%) en betalingen uitgesteld (46%). Daarnaast heeft
men medewerkers naar huis gestuurd om zo veel mogelijk thuis te werken (38%) en de operationele
kosten verlaagd (36%).
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1.4 Behoeften van bedrijven
Tenslotte is de bedrijven gevraagd welke behoeften zij hebben, al dan niet te vervullen door
overheden of werkgeversverenigingen zoals van MKB Limburg, LWV en Parkmanagement MiddenLimburg en Horeca Nederland. Bedrijven hebben vooral behoefte financiële regelingen zoals aan
belastingvrijstellingen en -uitstel (56%) en aan overbruggingsfinanciering (werkkapitaal) zoals BMKBregeling, borgstelling kredieten, Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en
Bbz-regeling (52%).
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2. ANALYSE & CONCLUSIES
2.1 Algemene analyse
Aan de hand van de statistische analyse is verder onderzocht of er opvallende verbanden bestaan
tussen de onderlinge variabelen zoals bedrijfsomvang en genomen maatregelen of sector en mate
van impact van de coronacrisis. De meest opvallende correlaties - maar daarmee nog niet per
definitie een causaal verband - zijn de volgende.
De analyse is in belangrijke mate uitgevoerd om na te gaan in welke mate bedrijfskenmerken zoals
omvang, sector en rechtsvorm van invloed zijn op de gegeven antwoorden in de vragenlijst.
Sectorverschillen en het al dan niet lid van een werkgeversvereniging hebben geen invloed op scores
van de respondenten. Ditzelfde geldt voor de Limburgse gemeenten en de rechtsvorm van de
organisatie. Rechtsvorm zoals BV en eenmanszaak correleert niet geheel verwonderlijk met aantal
personen (,612) en daarmee met de maatregel ‘Medewerkers naar huis gestuurd om zo veel mogelijk
thuis te werken’ (,514) wat betekent dat naar mate organisatie groter zijn (in fte’s) men meer mensen
naar huis heeft gestuurd ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.
De mate van impact wordt vooral veroorzaakt door het tijdstip waarop men financiële problemen
verwacht en (,400). Sentiment en mate van impact hangt vanzelfsprekend samen met elkaar (,439). En
de financiële schade is medeafhankelijk van de rechtsvorm van de organisatie (,337) en het aantal
personen dat er werkzaam is (,371).

2.2 Specifieke analyses
Clusteranalyse
Aan de hand van een clusteranalyse (op basis van 989 respondenten) is het mogelijk om de
belangrijkste groepen respondenten te duiden (aan de hand van de kenmerken aantal,
medewerkers, sector, gemeente, lid van vereniging, rechtsvorm) in relatie tot hen outputscores
(impact: grootte van impact, financiële impact, tijdspanne en sentiment).
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Op basis van deze analyse zijn vijf belangrijkste groepen van respondenten te duiden waarbij de impact
substantieel is:
1.
2.
3.
4.
5.

Lid LWV, 11-50 medewerkers, BV, werkzaam in industrie;
Lid LWV, >250 medewerkers, BV, werkzaam in industrie;
Lid Koninklijke Horeca, 2-10 medewerkers, werkzaam in horeca;
Geen lid vereniging, 2-10 medewerkers, werkzaam in groot- en detailhandel;
Geen lid vereniging, 1 medewerker (ZZP), werkzaam in overige dienstverlening.

Als we over lidmaatschap van een vereniging en rechtsvorm heen kijken, zien we vooral dat de vier
sectoren industrie, horeca, advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
en overige dienstverlening de belangrijkste vormen in relatie tot de impact van de crisis en vooral
bedrijven met een omvang van 2-10 medewerkers en 51-250 medewerkers.
Gezien de resultaten van de statistische analyse en de vragen van MKB Limburg en LWV voor specifieke
rapportages volgen hieronder een aantal specifieke analyses (op basis van 989 respondenten).

ZZP’ers
ZZP’ers (21%) zijn overwegend actief op het gebied van overige dienstverlening (26%) en advisering,
onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (17%). 23% is lid van MKB Limburg
versus 18% van LWV en 14% is lid van Koninklijke Horeca Nederland. 49% van de ZZP’ers ervaart de
impact van de coronacrisis als zeer groot, met name als gevolg van derving van omzet (78%),
moeilijkheden om vaste kosten te kunnen betalen (46%), lagere / vertraagde aanmeldingen van
nieuwe klanten (51%) en verlies van bestaande klanten / zaken (44%). 45% van hen verwacht een
verlies van financiën van €50.000 tot €100.000 (wat voor de helft van de ZZP’ers 75%-100% van hun
verwachte jaaromzet bedraagt) en verwacht financiële problemen voor de komende drie maanden
(58%). 35% van ZZP’ers verwacht dat de coronacrisis zou kunnen leiden tot een faillissement. 42%
verwacht dat de coronacrisis sterke impact zal hebben op zijn/haar bedrijf, maar dat die niet zal leiden
tot een faillissement. ZZP’ers zijn vooral geholpen met belastingvrijstellingen / uitstel (58%) en
overbruggingsfinanciering (werkkapitaal) zoals BMKB-regeling, borgstelling kredieten, Tijdelijk
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en Bbz-regeling (51%).

BV’s
Van de BV’s (56% van respondenten) betreffen 63% bedrijven met 2-50 medewerkers en 26% met 51250 medewerkers. BV’s zijn overwegend actief op het gebied Industrie (21%), bouwnijverheid (9%),
10% in de horeca en groot- en detailhandel (12%). 14% is lid van MKB Limburg, 43% van LWV en 12%
van Parkmanagement Midden-Limburg.
36% van de BV’s ervaart de impact van de coronacrisis als zeer groot (versus 33% grote impact) met
name als gevolg van derving van omzet (74%), lagere / vertraagde aanmeldingen van nieuwe klanten
(40%), verstoringen in de supply chain (29%) en HRM-problemen zoals veiligheid van werknemers en
ziek personeel (30%). 28% van hen verwacht een verlies van financiën tot €100.000-€500.000 (versus
26% tot €100.000), dit betreft voor 80% tot de helft van de verwachte jaaromzet, en verwacht
financiële problemen voor de komende drie maanden (31%) of in de periode van drie tot zes maanden
(26%). 21% van hen kan het nog niet overzien wanneer men financiële problemen verwacht of de
omvang van de financiële schade (24%). BV’s verwachten dat de coronacrisis sterke impact zal hebben
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op het bedrijf, maar dat die niet zal leiden tot een faillissement (58%). Echter, 18% van de BV’s denkt
dat coronacrisis het voortbestaan van het bedrijf bedreigt. BV’s zijn vooral geholpen met
belastingvrijstellingen / uitstel (54%) en overbruggingsfinanciering (werkkapitaal) zoals BMKBregeling, borgstelling kredieten, Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en
Bbz-regeling (51%). Daarnaast heeft 20% van de BV’s behoefte aan advies voor werknemers over
werkzekerheid, inzetbaarheid en toekomst.

Industrie
Industrie betreft de op een na grootste groep respondenten (12%). Deze sector betreft 32% bedrijven
met 11-50 medewerkers en 42% met 51-250 medewerkers. 55% is lid van LWV.
44% van de industrie ervaart de impact van de coronacrisis als groot (versus 16% zeer grote impact)
met name als gevolg van derving van omzet (70%), lagere / vertraagde aanmeldingen van nieuwe
klanten (32%), verstoringen in de supply chain (54%) en HRM-problemen zoals veiligheid van
werknemers en ziek personeel (44%). 27% van hen verwacht een verlies van financiën tot €100.000€500.000 (versus 14% tot €500.000-€1.00.000), met een inschatting dat dit vooral 50%-75% van de
verwachte omzet betreft, en verwacht financiële problemen voor de komende drie maanden (25%) of
in de periode van drie tot zes maanden (22%). 31% van hen kan het nog niet overzien wanneer men
financiële problemen zal hebben.
De industrie verwacht dat de coronacrisis sterke impact zal hebben op zijn/haar bedrijf, maar dat die
niet zal leiden tot een faillissement (64%). 8% voelt zich in zijn/haar voortbestaan bedreigt. De
maatregelen die de industrie heeft genomen zijn vooral hygiënemaatregelen (zoals mondkapjes, extra
handgel) (84%), een coronaprotocol opgesteld en gecommuniceerd (80%) en medewerkers naar huis
gestuurd om zo veel mogelijk thuis te werken (77%). De industrie is vooral geholpen met
belastingvrijstellingen / uitstel (47%) en overbruggingsfinanciering (werkkapitaal) zoals BMKBregeling, borgstelling kredieten, Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en
Bbz-regeling (48%). Daarnaast heeft 16% van de industrie behoefte aan advies voor werknemers over
werkzekerheid, inzetbaarheid en toekomst.

Horeca
De horeca betreft 23% van de respondenten. 93% van de horeca ervaart de impact van de coronacrisis
als zeer groot (sector met hoogste score op dit aspect) met name als gevolg van de verplichte sluiting
door de maatregel van de overheid (84%). 22% van hen verwacht een verlies van financiën tot €25.000€50.000 (versus 31% tot €50.000-€100.000) wat voor 66% van de horeca 26%-50% van hun verwachte
jaaromzet betreft, en men verwacht financiële problemen voor de komende maand (25%) of in de
periode van een tot drie maanden (46%). De horeca verwacht dat de coronacrisis sterke impact zal
hebben op zijn/haar bedrijf, maar dat die niet zal leiden tot een faillissement (44%). 49% voelt het
voortbestaan van het bedrijf bedreigd worden.
De horeca is vooral geholpen met
belastingvrijstellingen / uitstel (79%) en overbruggingsfinanciering (werkkapitaal) zoals BMKBregeling, borgstelling kredieten, Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en
Bbz-regeling (69%). Daarnaast heeft 18% van de horeca behoefte aan praktische hulp bij het invullen
van formulieren voor de aanvraag van noodfondsen e.d. en advies voor werknemers over
werkzekerheid, inzetbaarheid en toekomst (18%).
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Groot-en detailhandel
De groot- en detailhandel betreft 12% van de respondenten. 49% van de groot- en detailhandel ervaart
de impact van de coronacrisis als zeer groot (versus 30% grote impact) met name als gevolg van derving
van omzet (86%), verlies van bestaande klanten / zaken (38%), verstoringen in de supply chain (36%)
en moeilijkheden om vaste kosten te kunnen betalen (37%).
21% van hen verwacht een verlies van financiën €50.000-€100.000 (versus 20% tot €100.000€500.000), wat voor 66% voor de respondenten tot 50% van de verwachte jaaromzet betreft, en men
verwacht financiële problemen voor de komende maand (18%) dan wel voor de komende drie
maanden (36%). 18% van hen kan het nog niet overzien wanneer men financiële problemen verwacht.
De groot- en detailhandel verwacht dat de coronacrisis sterke impact zal hebben op zijn/haar bedrijf,
maar dat die niet zal leiden tot een faillissement (47%). 33% voelt dat het voortbestaan van het bedrijf
bedreigd worden. De maatregelen die de groot- en detailhandel heeft genomen heeft zijn vooral
hygiënemaatregelen (zoals mondkapjes, extra handgel) (56%), een coronaprotocol opgesteld en
gecommuniceerd (53%), operationele kosten verlaagd (38%), verkorten van arbeidsuren (o.a. door
aangevraagde werktijdverkorting en/of tijdelijke contracten en flexcontracten van medewerkers
ontbonden) (37%) en medewerkers naar huis gestuurd om zo veel mogelijk thuis te werken (29%).
De groot- en detailhandel is vooral geholpen met belastingvrijstellingen / uitstel (56%) en
overbruggingsfinanciering (werkkapitaal) zoals BMKB-regeling, borgstelling kredieten, Tijdelijk
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en Bbz-regeling (53%). Daarnaast heeft 17%
van deze sector behoefte aan advies voor werknemers over werkzekerheid, inzetbaarheid en toekomst
en garanties voor leningen, b.v. leverancierskrediet (19%).

Thuiswerken
40% van de respondenten heeft medewerkers zo veel mogelijk naar huis gestuurd om thuis te
werken. Van deze 348 bedrijven betreft het 23% met 2-10 medewerkers, 33% met 11-50
medewerkers, 33% met 51-250 medewerkers en 10% met meer dan 250 medewerkers.
Thuiswerken heeft vooral betrekking op de sectoren industrie (23%), advisering, onderzoek en
overige specialistische zakelijke dienstverlening (14%) en overige dienstverlening (16%).
Een erg grove schatting zou betekenen dat ongeveer 320.000 werknemers momenteel thuis werken
(uitgaande van 589.000 werkenden in Limburg versus 520.00 banen, bron CBS, 2019).

Verkorten arbeidsuren
33% van de respondenten geeft aan dat zij vooral als maatregel hebben genomen het verkorten van
arbeidsuren (o.a. door aangevraagde werktijdverkorting en/of tijdelijke contracten en flexcontracten
van medewerkers ontbonden). Van deze 150 bedrijven betreft het 46% met 2-10 medewerkers, 29%
met 11-50 medewerkers, 15% met 51-250 medewerkers en 5% met meer dan 250 medewerkers. Het
betreft vooral de sectoren horeca (36%), overige dienstverlening (13%) en groot- en detailhandel
(13%). Een erg grove schatting zou betekenen dat ongeveer 150.000 werknemers op korte termijn te
maken krijgen met verkorting van arbeidsuren (uitgaande van 589.000 werkenden in Limburg versus
520.00 banen, bron CBS, 2019). Hierbij is geen inschatting gemaakt van het huidige aantal tijdelijke
contracten en flexcontracten en de gevolgen daarvoor.
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2.3 Limburg versus Nederland
2.3.1 Vergelijking met rest NL
Ook Motivaction en Panteia deden onderzoek naar de impact van de coronacrisis van het
bedrijfsleven in Nederland. In redelijke mate zijn de cijfers vergelijkbaar op een paar verschillen na.
De impact op horeca, retail en de transport- en opslagsector ervaart men als groter dan in de rest
van Nederland. Dit is mogelijk verklaarbaar doordat relatief gezien deze sectoren groot zijn in
Limburg, terwijl ook de omvang van de bedrijven in deze sector relatief kleiner zijn dan in de rest van
Nederland waardoor de impact als zeer groot wordt ervaren (CBS StatLine 2020; Compositie analyse
van de Limburgse economie, CBS, 2017). Verder verwacht een bijna tweemaal zo groot deel van de
ondernemers failliet te gaan in vergelijking met het landelijke beeld (15%). Ook schat slechts 3% van
de Limburgse bedrijven in (versus 40% landelijk) dat de coronacrisis hen kansen biedt. Hier is geen
directe verklaring voor te geven, anders dan dat het innovatievermogen van Limburgse bedrijven
lager ligt dan het landelijke gemiddelde (op basis van 989 respondenten).
(Motivaction en Panteia)
73%-82% van alle horecabedrijven wordt
bovengemiddeld geraakt
39% van transport & logistieksector heeft het
zwaar

Limburg
99% horeca ervaart impact crisis groot – zeer
groot
69% vervoer en opslag ervaart crisis impact
groot – zeer groot

50% 20-100% omzet
58% 26-100% minder omzet april verwacht
67% van de ondernemers heeft er vertrouwen
in dat ze de coronacrisis overleven
15% van ondernemers houdt rekening dat
bedrijf failliet gaat
40% van ondernemers denkt dat crisis kansen
biedt
20% van ondernemers heeft bedrijf gesloten
Investeringen uitstellen: 44%
50% problemen supply chain
18% overbruggingsfinanciering
80% beroep op extra financiering of krediet

59% verlies 26-100% van omzet

38% uitstel belastingen
40% Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkbehoud (NOW)
25% TOGS

58% uitstel belastingen
53% Overbruggingsfinanciering (werkkapitaal)
zoals BMKB-regeling, borgstelling kredieten,
Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkbehoud (NOW) en Bbz-regeling

40% kan werk voortzetten

62% open

63% van de ondernemers heeft er vertrouwen
in dat ze de coronacrisis overleven
27% van ondernemers houdt rekening dat
bedrijf failliet gaat
3% van ondernemers denkt dat crisis kansen
biedt
25% van ondernemers heeft bedrijf gesloten
Investeringen uitstellen: 47%
19% problemen supply chain
54% overbruggingsfinanciering (werkkapitaal)
18% structureel kapitaal

2.3.2 Kansen in het MKB
Een opvallend verschil tussen de scores op de coronacrisis als kans van Limburgse bedrijven en de die
in de rest van Nederland (3% versus 40%). Vervolgonderzoek dat we de afgelopen weken deden in
samenwerking met het Nederlands LectorenPlatform Ondernemerschap (NLPO, waar het Zuyd14

lectoraat Innovatief Ondernemen lid van is) en INL biedt een eerste inzicht hoe en waarin men
kansen benut. Hieronder is de tekst overgenomen uit de rapportage aan ONL1.
Zeven weken na de lock down geven wij een snapshot van de kansen die ondernemers zien. De
beschrijvende resultaten zijn afkomstig van 230 mkb-ondernemers. De diepere analyses van 154
mkb-ondernemers.
Belangrijkste uitkomsten







Bedrijven worden in omzet hard geraakt, toch wordt er een digitale inhaalslag gemaakt.
Vooral bedrijven die diversificeren – nieuwe diensten op nieuwe markten - verzilveren nu de
kansen in de Nederlandse markt.
Bedrijven met financiële reserves kiezen voor de minder innovatieve marktstrategieën:
marktpenetratie en marktontwikkeling.
Bedrijven die kiezen voor product/dienstontwikkeling, richten zich vooral op de regionale
markten en kiezen voor samenwerking met andere ondernemers.
De (sterke) mate van omzetdaling hangt niet samen met de gekozen marktstrategie.
De uitkomsten kunnen veranderen naarmate de crisis langer aanhoudt.

Voortzetting bedrijf
Dat de Corona-crisis een aanslag is op de levensvatbaarheid van veel bedrijven blijkt ook uit
onderstaande figuur. 45% van de bedrijven heeft overheidssteun nodig (NOW, TOZO, TOGS). Voor
39% kan de lock-down niet snel genoeg worden opgeheven. 36% van de bedrijven geeft aan over
voldoende financiële middelen te beschikken.

1

Met dank aan dr. Lex van Teeffelen, lector aan de HU

15

Breed scala aan innovaties
Desondanks ziet 86% van de ondernemers nieuwe kansen, waarvan de helft die kansen al heeft
verzilverd. Dat is fors hoger dan in normale tijden (CBS, 2019)2. Dan schommelt dit percentage tussen
de 22% en 29%. Ondernemers zetten in zowel in op marktpenetratie (22%), marktontwikkeling (39%)
- het benaderen van nieuwe klanten met bestaande producten/diensten - als op productontwikkeling
(37%), het aanbieden van nieuwe diensten/producten aan bestaande klanten. Het meest risicovol is
kiezen diversificatie. Hiervoor kiest 36% en worden tegelijkertijd nieuwe diensten/producten in
nieuwe markten gezet.

Ondernemers richten zij qua markt vooral op de lokale (37%) en nationale markt (47%). Dat doen zij
met name door de inzet digitale verkoopkanalen (44%) en de samenwerking met andere
ondernemers (29%). Ook dat is fors meer dan in de afgelopen jaren (CBS, 2019), waarbij
internetbestellingen bij maar 28% van het kleinbedrijf mogelijk is.

2

CBS (2019), Staat van het MKB, jaarpublicatie 2019
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Welke bedrijven pakken nu de kansen?
Welke marktstrategieën gebruiken ondernemers die nu hun kansen al verzilveren? Zij kiezen vooral
voor de gehele Nederlandse markt als afzetgebied en voor diversificatie als marktstrategie. Dus niet
lokaal of regionaal hun activiteiten vergroten, maar het aanbieden van nieuwe diensten/producten
bij nieuwe nationale klantengroepen. Denk aan bedrijven die hun bedrijfsprocessen omgooien om
mondkapjes te maken voor totaal nieuwe klanten. Het zijn voorlopers bij innovatie. En het zijn vaker
BV’s dan natuurlijke personen (eenmanszaken, VOF’s) en vaker familiebedrijven. Zij hebben minder
last van de lock down. Opvallend genoeg blijkt de mate van omzetdaling geen enkele rol te spelen.
Ook niet toen wij verder gingen kijken naar de relatie tussen kenmerken van bedrijven en de gekozen
marktstrategie.
Hoe pakken ze kansen?
Bedrijven die kansen zien en pakken doen
dat vooral door meer gebruik ge maken van
digitale verkoopkanalen (44%) en door op
zoek te gaan naar nieuwe klanten (38%).
Bijna een derde zoekt meer samenwerking
met andere ondernemers.
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Bedrijfskenmerken en gekozen marktstrategie
De volgende tabel geeft aan hoe kenmerken van ondernemingen samenhangen met de gekozen
marktstrategie. Daarvoor zijn binominale regressievergelijkingen gebruikt. De hashtags geven aan dat
er geen verschillen zijn gevonden.
Marktpenetratie

Marktontwikkeling

Productontwikkeling

Diversificatie

#
#

#
#

#
#

#
Iets ouder (3 jaar)

#
#
#
veel vaker handel/industrie
veel vaker
veel vaker achterblijver

#
#
#
#
#
#

veel vaker BV's
vaker meer mdw
#
#
#
#

#
#
#
veel vaker dienstverlening
#
#

#
veel vaker
#
#
#

#
vaker
#
#
#

#
#
#
veel minder
#

#
#
veel vaker
#
#

#
#
#
#

#
#
#
#

#
veel vaker
#
#

#
#
#
#

#
#
#

#
#
#

veel vaker
#
#

#
vaker
veel vaker

Persoonkenmerken
Sexe
Leeftijd
Bedrijfskenmerken
BV of eenmanszaak/VOF
Aantal medewerkers
Familiebedrijf
Branche
Internationaal actief
Voorloper/achterblijver innovatie
Financiële situatie
Mate van omzetdaling
Voldoende financiële middelen
Behoefte langere overheidssteun
Behoefte extra kapitaal
Snelle opheffing lock down
Gekozen markt
Lokaal
Regionaal
Nationaal
Internationaal
Zet in op
Samenwerking andere ondernemers
Meer digitale (verkoop)kanalen
Pakt nieuwe kansen in de markt

Bedrijven die kiezen voor lagere risico strategieën marktpenetratie en marktontwikkeling - waarbij
geprobeerd wordt meer marktaandeel te veroveren of bestaande producten aan te bieden aan
nieuwe klanten - blijken vaker zonder extra financiële hulp de coronacrises tot 2021 te kunnen
doorstaan. Bedrijven die kiezen voor marktpenetratie zijn vooral actief in de handel of industrie,
doen al internationaal zaken, maar zijn relatieve achterblijvers in innovatie.
Bedrijven die voor de meer risicovolle productontwikkeling of diversificatie kiezen, hebben een
andere make-up. Bij productontwikkeling zijn het bedrijven met meer medewerkers, die vaker kiezen
voor een regionale markt. Zij werken veel vaker samen met andere ondernemers. Zij hebben ook een
aanmerkelijk lagere aanvullende financieringsbehoefte dan bedrijven die niet voor deze
marktstrategie kiezen.
Tot slot blijken bedrijven die voor diversificatie kiezen vaker dienstverlenende bedrijven. De
ondernemer is iets ouder. Zij werken meer aan het opschalen van hun digitale (verkoop)kanalen. Het
zijn vooral deze ondernemingen die nu hun kansen verzilveren. Wel geven zij aan langer
overheidssteun nodig te hebben, dan de drie maanden nu. Dat terwijl het aantal medewerkers geen
invloed heeft bij de keuze voor diversificatie. Dat is opvallend. Immers bedrijven die kiezen voor de
andere drie marktstrategieën (marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwikkeling) lijken
financieel beter op eigen benen te kunnen staan.
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Conclusies en beperkingen onderzoek kansen in coronacrisis
Vooralsnog laten de analyses zien dat de marktstrategie in de coronacrisis samenhangt met de
branche, ervaring met innovatie, de rechtsvorm, de financiële situatie van een bedrijf en keuzes
omtrent samenwerking en digitalisering. Het is opvallend dat bedrijven die over voldoende kapitaal
beschikken voor de meest behoudende marktstrategieën vasthouden. Bedrijven die meer afhankelijk
zijn van overheidssteun, kiezen voor de meest risicovolle marktstrategie diversificatie. Dat zij meer
gebruik maken van digitalisering duidt op een inhaalslag. Vooralsnog heeft de mate van
omzetderving geen directe samenhang met de gekozen marktstrategie.
Het is van belang te melden dat de keuzes van ondernemers gedurende deze coronacrisis hiermee
niet vaststaan. De uitkomsten zijn een snapshot. Mocht de crisis langer duren, dan is het goed
mogelijk dat ondernemers andere keuzes zullen maken. Verder hadden wij slechts toegang tot een
relatief kleine groep ondernemers. Een gering deel van de ondernemers (10%) is actief in sectoren
die zijn geraakt door gedwongen sluiting van hun bedrijf.

Data kansen & Limburg
Aantal Het aantal Limburgse respondent betrof 6% van de respondenten (=13 bedrijven). Hoewel dus
een gering aantal zijn er een paar interessante verschillen te ontdekken, namelijk:
-

Limburg zoekt kansen meer lokaal in plaats van nationaal of internationaal;
Limburg meer kansen door wegvallen concurrenten krijg ik meer opdrachten;
Limburg zoekt het meer dan NL afzet van product/dienst bij nieuwe klantengroepen
aanbieden (marktontwikkeling);
Limburg scoort hoger op gebruik van digitale verkoopkanalen;
Limburg zoekt minder vaak samenwerking met anderen;
Limburg heeft vaker overheidssteun, leningen en regelingen nodig dan NL;
Limburg kent relatief veel familiebedrijf.

Op basis van deze slechts beperkte data zou de strategie van local digital marketing (LMC)

2.3.2 Vergelijking Noord-, Midden- en Zuid-Limburg
De provincie Limburg kent een grote variatie in ondernemers en ondernemingen. In deze analyse
hebben we de data vergeleken van de bedrijven in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.
Noord-Limburg
Noord-Limburgse bedrijven (25% van alle respondenten) kennen relatief veel horeca (32%) en
worden verder vooral gevormd door groot- en detailhandel (12%) en overige dienstverlening (13%).
Dit deel van Limburg kent relatief weinig industrie.
Bedrijven in Noord-Limburg ervaren relatief een zeer grote impact (56%, versus 47% Zuid-Limburg en
35% Midden-Limburg) van de coronacrsis, mogelijk verklaarbaar door het relatief hoge percentarge
horeca-bedrijven, onder andere uitgedrukt in relatief veel financiële schade tussen de €50-100K (34%
versus 23% Zuid-Limburg en 27% Midden-Limburg).
Midden-Limburg
Midden-Limburgse bedrijven (15% van alle respondenten) worden vooral gevormd door industrie
(15%), groot- en detailhandel (14%) en overige dienstverlening (22%). De Midden-Limburgse
bedrijven kennen relatief weinig ZZP’ers (13%) en relatief veel bedrijven met 1-20 fte (40%).
Bijzonder hoog (80%) - maar onverklaarbaar - verwachten de bedrijven schade ter grootte van 0-25%
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van de verwachte jaaromzet (versus 42% Noord-Limburg en 45% Zuid-Limburg) en geen schade in
range van 50-100% van verwachte jaaromzet
Zuid-Limburg
Zuid-Limburgse bedrijven (44% van alle respondenten) en bestaan vooral uit industrie (12%), grooten detailhandel (15%), horeca (17%), advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke
dienstverlening (12%) en overige diensteverlening (17%).
De mate van impact in termen van bedreiging van voortbestaan van het bedrijf of sterke impact in
niet significant verschillend per deel van Limburg.

2.4 Trends in de tijd
Op 24 maart stelde we een eerste rapportage op. Deze baseerde we op de eerste 547 respondenten.
Nu ruim twee maanden later vulden in het totaal 1010 respondenten de vragenlijst in. Een
vergelijking van data van de eerste week met die van de laatste twee weken (eind april – eind mei)
levert met name de volgende verschillen op:











Relatief meer bedrijven 11-50 fte vulden de vragenlijst in. Het beeld over deze bedrijven is
niet substantieel gewijzigd, zie paragraaf 2.2;
Waar eerder het in de tijdsvergelijking het percentage impact op bedrijf zeer groot versus
groot wijzigde: (zeer groot: 74% periode 1 versus 35% periode 2; groot: 18% versus 23%
periode 2);
Inschatting periode financiële problemen: 28% €50.000-€100.000 in periode versus 7% in
periode 2; 14% €100.000-€500.000 in periode versus 23% in periode 2;
Inschatting periode wanneer in financiële problemen wijzigt: 0-1 maand 24% periode 1
versus 0% periode 2; 1-3 maanden 41% periode 1 versus 23% periode 2;
Aard van impact verandert in de tijd: Moeilijkheden om vaste kosten te kunnen betalen
neemt af (60% periode versus 18% periode 2); Verplichte sluiting door maatregelen overheid
(58% periode versus 21% periode 2); Wegvallen vraag/afzet/markt (57% periode versus 28%
periode 2); Openstaande betalingen en tekort liquide middelen (beide ongeveer 20%
gedaald);
De behoefte van respondenten wijzigt iets in de tijd. Er is minder behoefte aan een over
bruggingskrediet (64% in periode 1 versus 28% in periode 2) en belastingvrijstellingen (72%
in periode 1 versus 30% in periode 2), maar meer behoefte aan een crisisplan (4 % in periode
1 versus 39% in periode 2);
Sentiment coronacrisis wijzigt. Zowel bedreiging voortbestaan en grote impact, maar zal niet
leiden tot een faillissement daalden beide met ongeveer 20%, terwijl matige impact met
ongeveer 20% toe nam. We verklaren deze verschillen door inzicht in gevolgen van crisis voor
het bedrijf als ook die van de genomen maatregelen.
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2.5 Conclusies & verantwoording
2.5.1 Conclusies
Op basis van een deze dataverzameling over de impact van de coronacrisis op het MKB in Limburg zijn
de eerste voorzichtige conclusies te trekken:
1. De impact van de coronacrisis wordt als zeer groot tot zeer groot ervaren (78% van de
respondenten), vooral financieel. 48% van de bedrijven verwacht een financiële impact tot
€500.000. 6% verwacht financiële schade die groter is dan €1.000.000. Voor 31% van de
bedrijven betreft het 25%-50% van hun verwachte jaaromzet. Het betreft hier vooral bedrijven
uit de sectoren industrie, horeca, advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke
dienstverlening en overige dienstverlening en bedrijven met 2-50 fte. 21% van de bedrijven
weet (nog) niet hoe groot de financiële impact van de coronacrisis zal zijn
Ongeveer de helft van de bedrijven verwacht tussen de één en zes maanden in de financiële
problemen te komen. 27% van de bedrijven ervaart een bedreiging van het voortbestaan van
zijn of haar bedrijf (met name in de sectoren Horeca en groot- en detailhandel en overige
dienstverlening), terwijl een krappe meerderheid van de bedrijven verwacht dat deze crisis
een sterke impact zal op het bedrijf, maar niet zal leiden tot een faillissement.
2. Er zijn geen grote verschillen per sector in impact, maatregelen en behoeften. Ditzelfde geldt
voor gemeentes waarin de bedrijven gevestigd zijn. ZZP’ers hebben wel zo hun eigen
specifieke problemen die afwijken van BV’s met meerdere medewerkers in dienst.
3. De door de bedrijven genomen maatregelen betreffen vooral hygiënemaatregelen (zoals
mondkapjes, extra handgel), een coronaprotocol, verkorting van arbeidsuren en het naar huis
sturen van medewerkers om zo veel mogelijk thuis te werken.

4. Bedrijven zijn in verband met de coronacrisis vooral geholpen met financiële regelingen en
advies. De meest genoemde zijn: belastingvrijstellingen/ uitstel en overbruggingsfinanciering
(werkkapitaal) zoals de BMKB-regeling, borgstelling kredieten, Tijdelijk Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en Bbz-regeling. Daarnaast heeft een groot deel van
de bedrijven behoefte aan advies voor werknemers over werkzekerheid, inzetbaarheid en
toekomst.

2.5.2 Verantwoording
In ogenschouw moet genomen worden dat de bijna 1000 respondenten slechts ongeveer 1% van
aantal Limburgse bedrijven betreft. Doch door de vergelijking met data van de vergelijkbare
onderzoeken in Nederland lijkt dit onderzoek behoorlijk betrouwbaar.
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3. ADVIES
Op basis van de eerste data benoemen we de volgende vijf adviezen.
1. Verspreid deze onderzoeksresultaten onder de respondenten, zodat zij inzicht krijgen in
elkaars situatie, de genomen maatregelen en behoeften, maar ook verspreiding onder hen die
(nog) niet deelnamen aan dit onderzoek. Op deze wijze kunnen ondernemers leren van elkaar.
2. Diverse bedrijven staan aan de rand van de afgrond (27%) met name in de horeca en groot- en
detailhandel. Overweeg een reddingsplan voor deze bedrijven of beweeg de landelijke politiek
voor specifieke maatregelen voor deze sectoren via belangbehartiging door de verenigingen.
3. De verschillende behoeften van de sectoren zijn enigszins verschillend, zie de analyses van de
sectoren industrie, bouwnijverheid en groot- en detailhandel. Doch allen wensen hulp bij
vooral financiële regelingen zoals belastingvrijstellingen / uitstel en overbruggingsfinanciering
(werkkapitaal) zoals de BMKB-regeling, borgstelling kredieten, Tijdelijk Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en Bbz-regeling. Daarnaast heeft een groot deel van
de bedrijven behoefte aan advies voor werknemers over werkzekerheid, inzetbaarheid en
toekomst. Wijs bedrijven op de actuele financiële regelingen en formuleer en biedt advisering
over werkzekerheid, inzetbaarheid en toekomst voor ondernemers van Limburg.
4. Roep één Limburgse instantie in het leven die het Limburgse MKB kan ondersteunen bij het
weer opklimmen uit de crisis. De gedachte hierbij gaat uit naar de voormalige Syntens. Uit
eerder onderzoek van zijn lectoraat Innovatief Ondernemen blijkt bedrijven die een gevarieerd
netwerk hebben en samenwerking zoeken met kennisinstellingen met stukken beter doen dan
bedrijven die dat niet doen. Daar lag de kracht van Syntens door hun makel- en schakelfunctie,
hun individuele activering (1:1 activering) en door collectieve activering (clustervorming).
Syntens had een prachtig trackrecord dat nu in deze tijd heel waardevol zou kunnen zijn.
Bedrijven die geadviseerd en aan de hand genomen werden door Syntens hadden een
gemiddelde omzetgroei van 12%. 73% van de door Syntens geadviseerde ondernemers
ontwikkelde een nieuw product of nieuwe dienst en 87% werkte actief samen met andere
bedrijven ten behoeve van innovatieactiviteiten.
5. Leer van het benutten van kansen van MKB’ers buiten de provincie, zoals beschreven in
paragraaf 2.3.2. Een mogelijkheid is om als Limburgse MKB’er aan te sluiten bij het landelijke
vervolgonderzoek van het NLPO dat samen met het Zuyd-lectoraat Innovatief Ondernemen
wordt uitgevoerd.
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