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SAMENVATTING
Dit onderzoek naar de kansen van het MKB impact in de COVID-crisis in Limburg − uitgevoerd door het
lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd Hogeschool – beschrijft de mate van en de aard van kansen
die het Limburgse MKB voorziet. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ESZL en Keyport en volgt
op het onderzoek naar de impact van de COVID-crisis op het Limburgse MKB dat in het voorjaar van
2020 werd uitgevoerd in opdracht van MKB Limburg, LWV en Parkmanagement, SIM en Ondernemend
Venlo.
Dit onderzoek betreft allereerst een kwantitatief onderzoek. In de periode van november tot en met
mei 2021 vulden als gevolg van de COVID-crisis helaas slechts 51 Limburgse bedrijven een online vragenlijst in van negentien items die hen bevraagt over hun organisatiekenmerken (zoals omvang in fte,
gemeente en sector), impact van de COVID-crisis (sentiment en financiële gevolgen) en de kansen die
men ziet en benut. Daarnaast zijn drie studenten van de Academie Commerciële Economie van Zuyd
afgestudeerd op kwalitatief onderzoek naar kansen in het MKB tijdens de COVID-crisis. Zij hebben zich
gericht op het MKB in de cultuursector, groothandel (food) en vakantieparken.
We concluderen als eerste dat een jaar na de eerste meting van de impact van de COVID-crisis deze
impact als een stuk minder negatief wordt ervaren. De grootte van de impact duidt men medio voorjaar ’21 vooral als groot (35%) of zeer groot (22%). Een jaar eerder duidde men deze impact als groot
tot zeer groot (78% van de respondenten). Opvallend is dat 22% nu aangeeft niet of nauwelijks impact
te ervaren als gevolg van deze crisis. Dit beeld is afwijkend van het beeld van 2020, waarbij 48% van
de bedrijven aangaf de impact als zeer groot te ervaren. Opgemerkt moet worden dat bij de huidige
meting het 36% eenmanszaken betreft. De impact van de COVID-crisis verschilt enorm per sector en
afhankelijk van de bedrijfsomvang (zoals ZZP’ers).
Verder zien we dat 68% van het MKB desalniettemin kansen ervaart: 29% van hen ziet kansen, maar
weet nog niet hoe deze te benutten, terwijl 39% van de MKB’ers werkelijk kansen pakt. De verscheidenheid waarin men dit ervaart is groot. Het merendeel van de respondenten (56%) is druk met aanpassing van producten en diensten, markten danwel met de eigen bedrijfsvoering. 36% van de bedrijven geven aan af te wachten totdat de COVID-crisis voorbij is. In termen van strategie richten de bedrijven zich vooral op een redelijk verdeeld beeld van mogelijkheden zoals marktpenetratie (40%),
productontwikkeling (38%), marktontwikkeling (36%) en kostenbesparing (34%). De data per sector,
maar ook de kwalitatieve studies tonen wederom een grote verscheidenheid in strategische keuzes en
scenario’s.
Tenslotte vinden we dat de rationale van het MKB bij de gekozen strategieën als antwoord op de COVID-crisis onduidelijk en lastig te verklaren is. ‘Een kat in het nauw maakt rare sprongen’ lijkt van toepassing op bedrijven die onder hoge financiële druk de keuze maken voor de meest lastige strategie
van diversificatie (nieuwe producten/diensten in nieuwe markten). We vermoeden dat tamelijk impliciet en onbewust de genoemde strategy-as-practice opdoemt als gevolg van de COVID-crisis, waarbij
men vooral strategische (operationele) keuzes maakt op basis van de Entrepreneurial Orientation (EO)
zoals voorkeur voor (of juist gebrek aan) ondernemersvaardigheden als risico nemen of pro-actief werken. We concluderen verder voorzichtig dat de COVID-crisis tevens openbaart dat de beheersing van
de genoemde ‘dynamic capabilities’ (kansen zien, kansen grijpen en transformeren) alsook de kennis
van strategieën en scenario’s (zoals marktontwikkeling, productontwikkeling, krimp en vernieuwing)
binnen het MKB over het algemeen te kort schiet of tenminste erg verschillend is.
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Op basis van dit onderzoek benoemen we de volgende vijf adviezen.
1. Iedere sector en ieder bedrijf kent zijn eigen strategische kansen en mogelijkheden. Een ‘one
size fits all’-benadering van het MKB in termen van ondersteuning zou niet werken, omdat
mate van impact van de COVID-crisis, maar ook de kenmerken van de bedrijven en hun omgeving hiervoor te verschillend zijn.
2. Gezien de vaak onlogische strategische invulling van kansen door het MKB zoals diversificatie
in geval van hoge externe druk zou het organiseren van scholing van dynamic capabilities
(kansen, zien, grijpen en transformeren) en strategy-as-practice zinvol zijn. Hier lijkt een rol
weggelegd voor organisaties als ESZL, Keyport, maar ook LWV, LIOF, MBK Limburg en Zuyd
Hogeschool.
3. Het relatief hoge percentage MKB’ers dat wel kansen ziet, maar niet weet hoe deze te benutten (bijna 30% van de MKB’ers) vraagt om ondersteuning. De hierboven genoemde organisaties zouden hier wederom een rol in kunnen spelen.
4. Overwegen (door ESZL en Keyport) of lobbyen voor en/of het voorzien in een investeringsregeling voor innovatie en persoonlijk ontwikkelbudget voor het MKB noodzakelijk en mogelijk
is.
5. Gezien de relatief lage respons bij dit onderzoek zou dit onderzoek verlengd of herhaald
moeten worden om een meer betrouwbare uitkomst te realiseren.
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1. BESCHRIJVING ONDERZOEK
Dit onderzoek naar de kansen van het MKB tijdens de impact in de COVID-virus COVID-19 in Limburg
− uitgevoerd door het lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd, in opdracht van In opdracht van
ESZL en Keyport – beschrijft de mate van en de aard van kansen die het Limburgse MKB voorziet. Dit
onderzoek volgt op het onderzoek naar de impact van de COVID-crisis op het Limburgse MKB dat in
het voorjaar van 2020 werd uitgevoerd.
Dit onderzoek betreft allereerst een kwantitatief onderzoek onder Limburgse ondernemers. In de periode van november 2020 tot en met mei 2021 vulden 51 Limburgse bedrijven de online vragenlijst in,
die hen bevraagt over hun organisatiekenmerken (zoals omvang in fte, gemeente en sector), impact
van de COVID-crisis (sentiment en financiële gevolgen) en de kansen die men ziet en benut. De vragenlijst betreft vier vragen over bedrijfskenmerken, vijf vragen over de impact van de COVID-crisis en
tien vragen over kansen en strategie. De eerste negen vragen zijn vragen uit de vragenlijst van het
onderzoek van een jaar geleden naar de impact van de COVID-crisis. Helaas is het aantal respondenten
erg laag, ondanks de herhaalde oproepen via sociale media van zowel beide opdrachtgevers als door
het lectoraat.
Daarnaast zijn 3 studenten van de Academie Commerciële Economie van Zuyd afgestudeerd op kwalitatief onderzoek naar kansen in het MKB tijdens de COVID-crisis. Zij hebben zich gericht op casestudies
in het MKB in de cultuursector, groothandel (food) en vakantieparken. Gezien de lage respons op het
kwantitatieve deel van deze studie richt deze onderzoeksrapportage zich vooral op voorbeelden van
kansen die verschillende MKB’ers zien en pakken.
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van dit onderzoek. In hoofdstuk 3 volgt een analyse van de data
inclusief een vergelijking met data van het Nederlandse MKB. Waarna in de hoofdstukken 4 en 5 de
conclusies en adviezen volgen.
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2. RESULTATEN
2.1 Kwantitatief onderzoek
2.1.1 Respons en bedrijfsinformatie
Het onderzoek is uitgevoerd onder het Limburgse MKB. Van begin november 2020 tot en met mei 2021
vulden slechts 51 Limburgse bedrijven de vragenlijst in als gevolg van de COVID-crisis. Bij herhaling is
door het onderzoek via social media onder de aandacht gebracht van Limburgse bedrijven door het
lectoraat alsook door ESZL en Keyport, maar dit mocht niet baten.
36% van hen betreft een eenmanszaak, 28% betreft bedrijven met 2-10 medewerkers, 18% 11-50 medewerkers, 16% betreft bedrijven met 51-250 medewerkers en 2% bedrijven met medewerkers met
meer dan 250 medewerkers.
De vragenlijst is ingevuld door bedrijven in alle denkbare sectoren. Het merendeel werkt in de sectoren
advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (22%), groot- en detailhandel
(16%) en gezondheidszorg en welzijn (12%).
Voor beschrijving van de onderstaande paragrafen is onder meer geput uit de data die bijgevoegd is in
de bijlage.

2.1.2 Impact MKB
Evenals tijdens het onderzoek naar de impact van de COVID-crisis uit 2020 is naar de mate van impact
gevraagd op het MKB. Deze 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 (35%) of zeer
groot (22%). Opvallend is ook dat 22% aangeeft niet of nauwelijks impact te ervaren als gevolg van de
COVID-crisis. Dit beeld is afwijkend van het beeld van 2020, waarbij 48% van de bedrijven aangaf de
impact als zeer groot te ervaren. Opgemerkt moet worden dat bij de huidige meting het 36% eenmanszaken betreft.
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Figuur 1 Mate van impact COVID-crisis

De financiële impact schat men in tot €25.000 (26%) versus 22% die aangeeft geen financiële schade
te ervaren. Voor 60% van de bedrijven betreft het 0%-25% van hun verwachte jaaromzet. Ook dit beeld
wijkt sterk af van de eerdere meting van 2020, waarbij 27% van de bedrijven de financiële impact op
€50.000 - €100.000 schatten.
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Figuur 2 Financiële impact MKB

Tenslotte is wederom gevraagd naar het ervaren sentiment bij de impact van het COVID-virus. Diverse
bedrijven staan aan de rand van de afgrond (14%, eerdere meting 27%). 30% (eerdere meting 49%)
van de bedrijven verwacht dat de COVID-crisis een sterke impact hebben op zijn of haar bedrijf, maar
deze niet zal leiden tot een faillissement. 18% van de bedrijven (eerdere meting 3%) grijpt de COVIDcrisis aan als een kans.
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2.1.3 Kansen MKB
Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om te onderzoeken in welke mate het Limburgse MKB
kansen ziet en grijpt en hoe zij deze kansen invullen (strategie). Alhoewel bij de vragen over de impact
van de COVID-crisis ook gevraagd is naar de mate waarin deze crisis tot kansen leidt, geven de volgende
uitkomsten een wat meer genuanceerd beeld over kansen. 68% van de respondenten ziet kansen ondanks of als gevolg van de COVID-crisis. 29% ziet wel kansen, maar weet nog niet hoe deze te benutten,
terwijl 39% kansen werkelijk pakt.

Figuur 3 Mate van zien en benutten van kansen door MKB

Twee ondernemers lichtten hun kansen toe die zich specifiek richten op de energie- en klimaattransitie
en verduurzaming. Tevens is gevraagd welke scenario’s men ziet voor zijn of haar bedrijf ten tijde van
deze COVID-crisis. Het merendeel van de respondenten (56%) is druk met aanpassing van producten
en diensten, markten danwel met de eigen bedrijfsvoering. 36% van de bedrijven geven aan af te
wachten totdat de COVID-crisis voorbij is. In termen van strategie richten de bedrijven zich vooral op
een redelijk verdeeld beeld van mogelijkheden zoals marktpenetratie (40%), productontwikkeling
(38%), marktontwikkeling (36%) en kostenbesparing (34%).
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Figuur 4 Gekozen strategieën MKB

Wat betreft de operationalisering van de strategie van marktontwikkeling geven respondenten aan
dat men deze vooral realiseert binnen de eigen regio (57%), terwijl 47% ook markt zoekt buiten de
eigen regio, maar in Nederland. 18% is bezig met marktontwikkeling in het buitenland.

Figuur 5 Variatie in marktontwikkeling MKB

Gerelateerd aan het zoeken van nieuwe markten is gevraagd naar nieuwe contacten als gevolg de COVID-crisis. 42% heeft contact met nieuwe klanten(groepen) en 36% heeft nieuwe contacten met collega-ondernemers.
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Figuur 6 Nieuwe contacten MKB

2.1.4 Behoeften MKB
Tenslotte is gevraagd welke behoeften het MKB heeft om de COVID-crisis door te komen, zoals belastingvrijstellingen of ondersteuning bij vernieuwing van businessmodellen.
Een eerste vraag betreft maatregelen van de overheid voor de lange termijn. Hier kiest men vooral
voor investeringsregelingen (46%) en een pesoonlijk ontwikkelbudget (37%).

Figuur 7 Overzicht behoeften MKB tijdens en na COVID-crisis

Andere vormen van hulp zijn vooral een klankbord van collega-ondernemers (29%), belastingvrijstellingen (18%) en opleiding/omscholing (16%). 26% van de respondenten geeft aan geen behoefte te
hebben aan hulp.
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Een derde vraag betreffende behoeften gaat over wat regionale partners zoals provincie, gemeenten
en/of werkgeversorganisaties zouden kunnen betekenen voor MKB’ers tijdens en na de COVID-crisis.
Men heeft vooral behoefte aan een lobby voor ruimere landelijke overheidsmaatregelen (26%), een
noodfonds voor de eigen sector (22%) en aan het opschorten van gemeentelijke kosten zoals heffingen
en leges (20%).

Figuur 8 Overzicht behoeften MKB door regionale partners
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2.2

Kwalitatief onderzoek

Drie studenten van de Academie Commerciële Economie studeerden het afgelopen cursusjaar af binnen het lectoraat Innovatief Ondernemen. Zij deden kwalitatief onderzoek naar de kansen van het
MKB tijdens de COVID-crisis, in het bijzonder in de sectoren cultuur, groothandel (food) en vakantieparken, wat resulteerde in zeventwintig case-studies1.

2.2.1 Cultuursector
Een eerste student deed onderzoek naar de kansen van de cultuursector ten tijde van de COVID-crisis.
Omdat diens onderzoek zich verdiepte naar symfonieorkesten, is dit uitgevoerd binnen alle provinciën
van Nederland (tien symfonieorkesten).
Strategieën die de orkesten hanteren tijdens de COVID-crisis zijn vooral gebaseerd op diversificatie. Er
worden namelijk nieuwe manieren gevonden om hun activiteiten aan te bieden. Denk aan het vormen
van andere formaties van ensembles en een geheel nieuw aanbod van muziek via livestreams. Hierdoor worden ook meteen weer nieuwe doelgroepen aangetrokken die anders moeilijker in contact
zouden komen met deze activiteiten en dus ook met de organisatie. Zo worden bijvoorbeeld online
educatieprogramma’s gemaakt door twee orkesten. Deze kunnen ook tijdens de COVID-crisis worden
ingezet, maar ook erna. Dat ervaren deze orkesten als een succesvolle aanpassing.
Ook geven veel orkesten aan dat plannen die al lange tijd in de kast liggen, maar door tijdgebrek er
nooit van zijn gekomen, nu uitgewerkt kunnen worden. Denk aan het beter inzetten van social media,
maar ook het orkest profileren op basis van livestreams. Educatie speelt hierin ook een belangrijke rol.
Daar werd al voor de COVID-crisis door alle orkesten mee geëxperimenteerd, maar dat is door de crisis
nog meer uitgewerkt en tot praktijk gebracht.
De student besluit zijn onderzoeksverslag met adviezen ten aanzien van het marketingbeleid en organisatie-inrichting van de orkesten. Marketingbeleid: om een nieuwe doelgroep aan te trekken met een
nieuwe dienst zijn de nodige skills vereist bij het marketingbeleid. Denk aan de juiste promotie via de
juiste kanalen en op de juiste manier verwoord/gevisualiseerd. Hiervoor is een duidelijk inzicht in de
nieuwe doelgroepen zeer belangrijk. Organisatieinrichting: in de organisatie gaan nieuwe diensten
worden aangeboden. Daarvoor is een uiterste flexibiliteit nodig in de organisatie. Nieuwe activiteiten
betekent voor iedereen een aanpassingsvermogen en omgaan met onverwachte omstandigheden.
Een voorbeeld dat een verbeterde of nieuwe vorm van het aanbod van professioneel klassieke symfonische muziek laat zien is de uitvoering van Bartóks Blauwbaards Burcht door het Radio Filharmonisch
Orkest in samenwerking met AVRO-TROS.

2.2.2 Groothandel (food)
Een andere student studeerde af op onderzoek naar de kansen van Limburgse groothandels (food)
tijdens de COVID-crisis. Acht Limburgse groothandels deden mee aan dit onderzoek.
De gevolgen van de COVID-crisis verschillen voor groothandels nogal. Dit verschil lijkt afhankelijk te
zijn van het assortiment van de groothandel. Groothandels met een divers aanbod of een focus op
vlees/vers hebben weliswaar met een lagere omzet te maken maar zien dit niet als een dreiging. Groothandels met een focus op dranken ervaren de gevolgen van de COVID-crisis als heel zwaar, waarbij de
groothandels (bijna) volledig stil zijn komen te liggen. Een verklaring hiervoor is de afhaal-en bezorgconstructie bij restaurants en de hotelbranche, die uitgezonderd zijn van de overheidsinterventies.
1

De teksten zijn ontleend aan of gebaseerd op de scripties van de drie studenten.
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Ondernemers zien niet veel kansen in de COVID-crisis. Groothandels met een divers assortiment en
een focus op vlees/vers lijken de COVID-crisis te kunnen overbruggen. Groothandels in dranken hebben de mogelijkheid om de crisis te overbruggen niet. Bij deze drankenhandels worden tijdelijke sluiting en verkoop aan consumenten als optie gezien.

2.2.3 Vakantieparken
Een derde afstudeerder van de Academie Commerciële economie studeerde binnen het lectoraat af
op kansen van Limburgse vakantieparken tijdens de COVID-crisis. Omdat slechts drie Limburgse vakantieparken wilde deelnemen, werd de doelgroep uitgebreid tot Nederland. Hierdoor deden uiteindelijk
negen vakantieparken mee aan dit onderzoek.
Uit de enquête blijkt dat verschillende groeistrategieën gehanteerd worden. 50% van de respondenten
hanteert productontwikkeling, oftewel nieuwe diensten en producten aanbieden aan bestaande klanten. 50% van de respondenten geeft aan dat zij diversificatie toepassen, dus nieuwe producten of diensten aanbieden aan nieuwe klantengroepen. 37% geeft aan dat zij marktontwikkeling toepassen (bestaande producten of diensten aanbieden aan nieuwe klanten).
Ook zijn de organisatorische kenmerken van de vakantieparken onderzocht. Vooral het snelle aanpassingsvermogen en een grotere betrokkenheid van de medewerkers leiden tot succes. Daarnaast is gebleken dat organisaties die geen gebruik maken van de noodmaatregelen prima hun continuïteit kunnen waarborgen. Verder anticiperen vakantieparken door in te zetten op grondigere schoonmaak van
de woningen, ze gaan samenwerkingen aan, zoeken nieuwe markten op (zoals thuiswerkers) en maken
gebruik van digitale hulpmiddelen om aan de behoefte van de gasten en de COVID-regels te voldoen.
Ook is onderzoek gedaan naar mogelijkheden en aanpassingen van de marketingmix van de vakantieparken om meer commercieel gewin te realiseren. De resultaten zijn samengevoegd in tabel 1.
Marketingmix
Product
Bezorgen van maaltijden
Een COVID-proof app
Welkomstpakket
Evenementen zoals foodtrucks en kinderkermis
Privé-sanitair opzetten
Opsplitsing van recreatie, zoals een tijdslot
Prijs
Tijdgebonden strategie
Last-minute-aanbiedingen
Discriminatiekorting
Plaats
Samenwerking met touroperator
Gebruikmaken van ligging voor COVID-proof uitjes
Promotie
Influencers
Sponsors
Social media

Effect
Gastgemak tijdens de lockdown
Concentratie bij de receptie en het restaurant beperken
Nieuwe klanten zich welkom laten voelen, met als gevolg klantenbinding
Nieuwe klanten een leuke vakantie bezorgen, met als
gevolg klantenbinding
Behoefte aan privacy van de gasten wordt vervuld
Concentratie van gasten beperken
Stimulatie van boekingen in mindere periodes
Stimulatie van impulsaankoop
Bepaalde doelgroepen aantrekken
Nieuwe klanten
Klanten laten zien dat uitjes op een veilige manier mogelijk zijn
Bereiken van jongeren
Naamsbekendheid genereren
Mededelingen over aanpassingen

Tabel 1: Marketingmix en effect vakantieparken
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3. ANALYSE
3.1

Algemene analyse

Het lage aantal respondenten maakt het helaas niet mogelijk om een statische analyse uit te voeren
zoals bijvoorbeeld van het verband tussen bedrijfsomvang, type sector en de mate van benutten van
kansen. Wel benutten we de eerder uitgevoerde statische analyse van het onderzoek naar de impact
van de COVID-crisis op het MKB om bijvoorbeeld voor het huidige onderzoek te kijken naar specifieke
sectoren. Hiervoor benutten we de clusteranalyse die in de volgende paragraaf wordt beschreven.

3.2

Specifieke analyses

Clusteranalyse
Aan de hand van een clusteranalyse (op basis van 989 respondenten) van het in vorig jaar uitgevoerde
onderzoek naar de impact van de COVID-crisis was 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).

Figuur 9 Uitkomsten clusteranalyse onderzoek impact COVID--crisis MKB

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.

Voor dit huidige onderzoek naar kansen in het MKB in de COVID-crisis is het lidmaatschap van bijvoorbeeld een werkgeversorganisatie of vereniging minder van belang. Wel kijken we specifiek naar de
kansen van de belangrijkste cluster te weten ZZP en de sectoren industrie, horeca en groot- en detailhandel.
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ZZP’ers
ZZP’ers (36%) ervaren de impact van de COVID-crisis als groot (33%) of ervaren niet of nauwelijks impact (33%). 44% voorziet een financiële schade tussen de 0%-25% van de jaaromzet. De mate van het
zien van kansen door ZZP’ers (Ik zie ze niet, Ik zie ze wel, maar kan de vertaalslag nog niet maken versus
Ja, ik zie echt nieuwe kansen in de markt en het lukt ons om deze te pakken) is redelijk gelijk verdeeld.
De kansen die men ziet vindt men met name door marktontwikkeling (44% Ik kan mijn bestaande producten/diensten bij een nieuwe klantengroep aanbieden, 56% binnen de eigen regio). Doch ook productontwikkeling, diversificatie en digitalisering (marktpenetratie) scoort men boven de 30%. 50% van
de ZZP’ers is druk met het aanpassen van producten en diensten, markten en/of bedrijf (zoals processen en marketing), terwijl 44% afwacht tot de COVID-crisis voorbij is.

Industrie
De sector industrie (8%) ervaart de impact van de COVID-crisis als matig of groot (beide 50%). 50% van
de bedrijven in deze sector voorzien een financiële schade tussen de 0%-25% of 26%-50% van de jaaromzet (allen tussen de €100.000-€500.000). De mate van het zien van kansen door deze sector (Ik zie
ze niet, Ik zie ze wel, maar kan de vertaalslag nog niet maken versus Ja, ik zie echt nieuwe kansen in de
markt en het lukt ons om deze te pakken) is redelijk gelijk verdeeld. Desondanks richt men zich met
name op kostenbesparing (75%) en ziet men vooral commerciële kansen buiten Nederland. En hoewel
de nadruk ligt op kostenbesparing richt men zich ook het aanpassen van producten en diensten, markten en/of bedrijf (zoals processen en marketing).

Horeca
De Horeca-sector (6%) ervaren de impact van de COVID-crisis als zeer groot (67%). Het betreft een
financiële schade tussen de 0%-100% (evenwichtig verdeeld) van de jaaromzet (vooral tussen de
€50.000-€100.000). De mate van het zien van kansen door deze sector (Ik zie ze niet, Ik zie ze wel, maar
kan de vertaalslag nog niet maken) worden even vaak genoemd. Men zich vooral op kostenbesparing
en digitalisering, terwijl ook 100% van de ondernemers aangeeft de COVID-crisis af te wachten.

Groot-en detailhandel
De groot- en detailhandel (16%) ervaart de impact van de COVID-crisis als zeer groot (25%) tot groot
(38%). Het betreft financiële schade tussen de 0%-25% van de jaaromzet (variërend van €25.000 tot
meer dan €1.000.000). De mate van het zien van kansen door deze sector (Ik zie ze niet, Ik zie ze wel,
maar kan de vertaalslag nog niet maken versus Ja, ik zie echt nieuwe kansen in de markt en het lukt
ons om deze te pakken) is redelijk gelijk verdeeld. Doch het merendeel richt op kostenbesparing en op
het genereren van meer omzet (beide 63%). 50% van de ondernemers in deze sector wacht af tot de
COVID-crisis voorbij is.
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3.3

Limburg versus Nederland

3.3.1 Vergelijking met rest NL
Het Limburgse MKB onderscheidt zich in diverse opzichten van de rest van Nederland, zowel positief
als negatief. Bij het eerdere onderzoek naar de impact van de COVID-crisis op het Limburgse MKB
vergeleken we de data met die door het NLPO (Nederlands LectorenPlatform Ondernemerschap) uitgevoerde vervolgonderzoek onder 230 MKB’ers, aangevuld met diepte-interviews met 154 MKB’ers.
We herhalen in deze paragraaf de vergelijking. Hieronder is de tekst overgenomen uit de rapportage
aan ONL2.

Belangrijkste uitkomsten onderzoek NLPO







2

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 COVID-crisis langer aanhoudt.

Met dank aan dr. Lex van Teeffelen, lector aan de HU
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Voortzetting bedrijf
Dat de COVID-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 lockdown niet snel genoeg worden opgeheven. 36% van de bedrijven geeft aan over voldoende
financiële middelen te beschikken.

Figuur 10 Behoeften ondernemers NL

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)3. Dan schommelt dit percentage tussen de
22% en 29%. Ondernemers zetten 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 voor diversificatie. Hiervoor kiest 36% en worden tegelijkertijd nieuwe diensten/producten in
nieuwe markten gezet.

3

CBS (2019), Staat van het MKB, jaarpublicatie 2019
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Figuur 11 Kansen MKB NL

Ondernemers richten zich qua markt vooral op de lokale (37%) en nationale markt (47%). Dat doen zij
met name door de inzet van 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.

Figuur 12 Kansen 2 MKB NL
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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 lockdown. 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.

Figuur 13 Kansen 3 MKB NL
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Hoe pakken ze kansen?
Bedrijven die kansen zien en pakken doen dat vooral door meer gebruik te maken van
digitale verkoopkanalen (44%) en door op zoek te gaan naar nieuwe klanten (38%). Bijna een derde
zoekt meer samenwerking met andere ondernemers.
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

Figuur 14 Kansen MKB NL versus bedrijfskenmerken en marktstrategie

Bedrijven die kiezen voor lagere risicostrategieën 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 COVID-crises 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 te zijn. 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 ONL-onderzoek kansen in COVID-crisis
Vooralsnog laten de analyses zien dat de marktstrategie in de COVID-crisis 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
kiezen voor de meest behoudende marktstrategieën. 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 COVID-crisis hiermee
niet vaststaan. De uitkomsten zijn een snapshot. Mocht de COVID-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
Het aantal Limburgse respondenten van dit ONL-onderzoek betrof 6% van de respondenten (=13 bedrijven). Wanneer we de data van het onderzoek van destijds én het recente onderzoek naar kansen
van het MKB met elkaar vergelijken kunnen we over het Limburgse MKB het volgende concluderen,
namelijk:
-

-

Vorig jaar bleek een enorm verschil tussen de scores op de COVID-crisis van de kans van Limburgse bedrijven en die van de rest van Nederland: in eerste instantie voor Limburg 3%, nu
gewijzigd tot 68%, versus 40% voor Nederland;
Limburg zoekt kansen meer lokaal (Limburg 26% lokaal en 57% regionaal versus 37% lokaal en
29% regionaal MKB NL);
De gekozen strategieën zoals productontwikkeling, marktontwikkeling en digitalisering van het
Limburgse MKB is vergelijkbaar met de landelijke data.
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3.4

Theoretische inzichten

Over kansen en strategie wordt vooral veel nagedacht sinds de opkomst van de organisatie- en managementwetenschappen. In deze paragraaf wordt kort stilgestaan bij de verschillende concepten
over deze onderwerpen.

Mindset van de organisatie: knelpunten of kansen?
Volgens diverse onderzoeken wordt de strategische oriëntatie van bedrijven vooral bepaald door de
kennis van strategie, maar in sterkere mate door de mindset van het management en daarmee vaak
van de gehele organisatie. Dit wordt ook wel Entrepreneurial Orientation (EO) genoemd4. Het betreft
typische ondernemersvaardigheden zoals samenwerkingsgerichtheid, prestatiebehoefte, risico nemen, proactief, groeibehoefte, locus of control, tolerantie voor ambiguïteit en zelfeffectiviteit.
Deze ondernemersvaardigheden kunnen ook van invloed zijn op de mate waarin het bedrijf vooral in
kansen of in bedreigingen denkt. Robert Quinn schreef in 2015 het interessante boekje Positive organizations. Hij beschrijft een organisatie die zich kenmerkt door kostenbeheersing, voorspelbaarheid,
naleven van procedures, controle door het management, objectieve analyse, balans tussen werk en
privé, harmonieus groepswerk, groepsoverleg, authentieke relaties en het uiten van dankbaarheid. Dit
zou je in zijn termen ‘gewone organisaties’ kunnen noemen. Daartegenover stelt hij zogenaamde ‘positieve organisaties’ met de volgende kenmerken: focus op groei, zelforganisatie, creatief handelen,
intrinsiek gemotiveerde medewerkers, positieve besmetting, volledige inzet, daadkrachtig handelen,
focus op prestaties en constructieve confrontatie. De volgende figuur toont het verschil in oriëntaties.
We focussen op beperkingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

We focussen op mogelijkheden

We zijn pessimistisch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

We zijn optimistisch

We zijn reactief

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

We zijn proactief

We willen problemen oplossen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

We willen uitmuntendheid bevorderen

We zitten opgesloten in ons eigen verleden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

We creëren een nieuwe toekomst

Tabel 2 Oriëntaties: negatief versus positief

Kansen zien, grijpen en transformeren
Heel lang was strategie misschien geen noodzaak voor het MKB. De markt was groot genoeg en redelijk stabiel en de concurrentie beperkt. Daarom was het dagelijks naar buiten kijken, de wereld in de
gaten houden en die vertalen naar de kansen en gevolgen voor de organisatie, ook niet zo noodzakelijk.
Maar de dag van nu is anders. Politieke, economische, sociale en technologische invloeden op organisaties zijn groter dan ooit en beïnvloeden ook elkaar. De ‘radar-functie’ van de organisatie is plotseling
misschien wel de belangrijkste functie voor het voortbestaan van organisaties.
Deze ‘radar-functie’ vormt de eerste stap van de zogenaamde ‘dynamic capabilities’ (de ‘micro-fundamenten van strategie’), namelijk die van kansen zien, kansen grijpen en transformeren (sensing, seizing
en transforming)5. Sensing gaat letterlijk over de zintuigen (senses) van de organisatie die nodig zijn
om de radarfunctie van de organisatie in te richten. Over het oriënteren op je omgeving, het exploreren en scannen, zoeken en zien van mogelijkheden en kansen, deze gewaarworden en opmerken om
daarna al dan niet nieuwe kennis(en) verwerven en deze omzetten naar nieuwe business. Seizing gaat
over het mobiliseren en benutten van bedrijfsmiddelen (mensen, kennis, kapitaal, etc.) om waarde
4
5

Zie o.a. Wiklund (1998) en Delmar (1996)
Zie o.a. Teece (2007).
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voor de klant te genereren. En transforming gaat over het aanpassen van de organisatie opdat ontdekte kansen ook daadwerkelijk worden omgezet naar nieuwe producten en diensten, werkprocessen,
marketing enzovoort.

Soorten strategieën en ‘Strategy as practice’
Wanneer een bedrijf denkt in termen van kansen en bedreigingen én voor zichzelf daarvoor een repertoire ziet aan mogelijke reacties, kunnen we de discussie starten over de strategie van de organisatie.
Strategie wordt in de wetenschappelijke literatuur vaak beschouwd als onderdeel van de missie-visiedoelen-strategie-logica. De missie beschrijft waartoe een bedrijf op aarde is (zoals ‘mensen beter maken’ of ‘mensen gemak bieden’), terwijl de visie het perspectief van het bedrijf betreft op het realiseren
van een missie (zoals ‘mensen beter maken door de inzet van nieuwste technologie’). De doelen zijn
de bedrijfsdoelen zoals jaarlijks 3% winst of een 5% jaarlijkse marktgroei binnen Nederland. De strategie tenslotte beschrijft de weg naar het gekozen doel, de manier hoe het doel bereikt kan worden.
Een bekende indeling van strategieën is die van Ansoff, die langs de dimensies van markten en producten en diensten de volgende vier strategieën onderkent:
1) Diversificatie: nieuw product/dienst in een nieuwe markt;
2) Marktontwikkeling: bestaand product/dienst in een nieuwe markt;
3) Productontwikkeling: nieuw product/dienst in een bestaande markt;
4) Marktpenetratie: bestaand product/dienst in een bestaande markt.
Ten tijde van de COVID-crisis doemt de enigszins uit beeld verdwenen strategie van ‘turnaround’ weer
op6. Crisis - zo ook deze - leidt tot inzichten als verwaarlozing van marketing, geen strategisch ondernemerschap, een (te) lage kwaliteit van het management en/of geen of nauwelijks sturing op financiële
managementinformatie. Hierdoor worden bedrijven gedwongen terug te keren naar basale vragen (en
vooral maatregelen te nemen) als van welke klanten verdien(d)en we geld, wat is onze producten- en
dienstenportfolio en hoe verhoudt deze zich tot bijvoorbeeld de vraag uit de markt en onze concurrentiepositie?
Als gevolg van de COVID-crisis ontwikkelde Berenschot een scenariomodel met vier scenario’s die bepaald worden door de mate van overheidssteun (hoog versus beperkt) en de mate waarin de vraag
van de markt na COVID-crisis is veranderd (normaal versus voorgoed anders). Hieruit volgen de volgende vier scenario’s:
1) Krimp: de sterkste spelers redden het;
2) Herstel: bestaande spelers blijven;
3) Aanpassing: de beste adaptors redden het; en
4) Vernieuwing: betere kansen voor innovators.
Al langer is bekend dat strategie en het MKB geen vanzelfsprekende of vruchtbare combinatie is en
dat dit onderwerp vooral de aandacht heeft binnen grotere bedrijven. Cijfers van onderzoek van ING
(2018) laten zien dat van 94% van de voorlopers in het MKB een strategisch plan heeft versus 29% van
de middenmoot. 46% van de voorlopers verwacht de komende jaren nieuwe producten en/of diensten
te ontwikkelen danwel nieuwe markten denkt te betreden (45%) terwijl van de middenmoot slechts
11% dit beoogt (versus 8%). Slechts 44% van het MKB voert volgens ditzelfde onderzoek met enige
regelmaat een SWOT-analyse uit (0,601 correlerend met groei). En 47% van een MKB voert periodiek
6

Zie o.a. Cameron, Sutton, & Whetten (1988)
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een enigszins vergelijkbare PEST- analyse uit (Politiek, Economisch, Sociaal en Technologie; 0,646 correlerend met groei).
Onder andere dit soort inzichten heeft sinds het begin van 2000 geleid tot het fenomeen van ‘strategy
as practice’. Het is ontstaan als een tegenhanger van het lang (nog steeds) dominante proces van strategieontwikkeling en -uitvoering bij dus vooral grotere bedrijven. Hierbij ging men lang uit van betrokkenen die vooral zelfbewust, intentioneel en gemotiveerd bezig waren met strategie, geleid door
vooraf gedefinieerde doelen en met inspanningen gericht op resultaten en doelgerichte acties. En met
een hoge mate van vooraf bedoelde consistentie van acties7. Terwijl in de dagelijkse praktijk, vooral in
het MKB, betrokkenen vooral een niet-opzettelijk relationeel geconstitueerde verbinding van sociale
activiteiten vertonen, met vooral acties gericht op directe belemmeringen. Vanuit een consistentie die
vooral bepaald wordt door een (impliciete) geïnternaliseerde manier van werken (ibid).
Men maakt ook wel het onderscheid tussen de strategie die men ‘heeft’ en wat men dagelijks ‘doet’
in organisaties, waarbij men uitgaat van het principe dat strategie vooral een pragmatische activiteit
is8.
‘Strategy as practice’ richt zich dus op de dagelijkse activiteiten rondom strategieformulering, planning
en implementatie, ook wel als de ‘microbenadering van strategie’ geduid9. Als antwoord op een abstracte benadering van strategie naar een meer gericht analyse van de sociale realiteit: dat wat er
dagelijks gebeurt in een bedrijf en tussen betrokkenen.

7

Chia & Rasche (2015)
Johnson, Langley, Melin & Whittington (2007)
9
Golsorkhi, Rouleau, Seidl & Vaara (2015)
8
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4.

CONCLUSIES & VERANTWOORDING

4.1

Conclusies

Op basis van dit onderzoek naar kansen in het MKB in de COVID-crisis trekken we voorzichtig de volgende conclusies:
1. Een jaar na de eerste meting van de impact van de COVID-crisis toont een stuk minder negatief
beeld. De grootte van de impact duidt men medio voorjaar ’21 vooral als groot (35%) of zeer
groot (22%). Een jaar eerder duidde men deze impact als groot tot zeer groot (78% van de
respondenten). Opvallend is dat 22% nu aangeeft niet of nauwelijks impact te ervaren als gevolg van deze COVID-crisis. Dit beeld is afwijkend van het beeld van 2020, waarbij 48% van de
bedrijven aangaf de impact als zeer groot te ervaren. Opgemerkt moet worden dat bij de huidige meting het 36% eenmanszaken betreft.
2. De impact van de COVID-crisis verschilt enorm per sector en afhankelijk van de bedrijfsomvang
(zoals ZZP’ers). Deze verschillen zijn deels te verklaren door de verschillende invloeden van
overheidsmaatregelen, maar ook door de mogelijkheden voor strategische keuzes van ondernemers.
3. Ondanks de relatief grote impact voor het MKB ervaart 68% van de respondenten kansen. 29%
van het MKB ziet wel kansen, maar weet nog niet hoe deze te benutten, terwijl 39% van de
MKB’ers werkelijk kansen pakt. De verscheidenheid waarin men dit ervaart is groot. Iedere
sector en bedrijf met een verschillende bedrijfsomvang kent zo zijn eigen verhaal.
Het merendeel van de respondenten (56%) is druk met aanpassing van producten en diensten,
markten danwel met de eigen bedrijfsvoering. 36% van de bedrijven geven aan af te wachten
totdat de COVID-crisis voorbij is. In termen van strategie richten de bedrijven zich vooral op
een redelijk verdeeld beeld van mogelijkheden zoals marktpenetratie (40%), productontwikkeling (38%), marktontwikkeling (36%) en kostenbesparing (34%). De data per sector, maar
ook de kwalitatieve studies tonen wederom een grote verscheidenheid in strategische keuzes
en scenario’s.
4. Limburgse MKB en het Nederlandse MKB vertonen een min of meer een zelfde beeld wat betreft de ervaren mate van impact van COVID-crisis alsook de te kiezen strategieën. Een jaar
eerder toonde Limburgse bedrijven een relatief sterk negatieve houding tegenover de mogelijke (commerciële) kansen die deze COVID-crisis biedt. Deze is dus sterk veranderd.
5. De rationale van het MKB bij de gekozen strategieën als antwoord op de COVID-crisis is onduidelijk en lastig verklaarbaar. De keuze voor marktontwikkeling veronderstelt marktpotentie.
Producten- en dienstenontwikkeling veronderstelt gekende behoeften bij huidige klanten. Ook
het kwalitatieve onderzoek geeft hier geen goed inzicht in. ‘Een kat in het nauw maakt rare
sprongen’ lijkt van toepassing op bedrijven die onder hoge financiële druk de keuze maken
voor de meest lastige strategie van diversificatie (nieuwe producten/diensten in nieuwe markten). We vermoeden dat tamelijk impliciet en onbewust de genoemde strategy-as-practice
opdoemt als gevolg van de COVID-crisis, waarbij men vooral strategische (operationele) keuzes
maakt op basis van de genoemde Entrepreneurial Orientation (EO) zoals voorkeur voor (of juist
gebrek aan) ondernemersvaardigheden als risico nemen of pro-actief werken. We concluderen
verder voorzichtig dat de COVID-crisis tevens openbaart dat de beheersing van de genoemde
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‘dynamic capabilities’ (kansen zien, kansen grijpen en transformeren) alsook de kennis van
strategieën en scenario’s (zoals marktontwikkeling, productontwikkeling, krimp en vernieuwing) binnen het MKB over het algemeen te kort schiet of tenminste erg verschillend is.

4.2

Verantwoording

In ogenschouw moet genomen worden dat als gevolg van de COVID-crisis helaas slechts 51 respondenten de vragenlijst over kansen in het MKB invulden. De betrouwbaarheid alsook de externe validiteit (mate waarin de conclusies van het onderzoek te generaliseren zijn naar de gehele populatie van
het MKB) is erg laag te noemen. Hoewel de kwantitatieve data is vergeleken met eerdere data en
verrijkt is met kwalitatieve data van 27 bedrijven, is dit onderzoek vooral waardevol vanwege de voorbeelden van strategiekeuzes van de verschillende bedrijven.
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5. ADVIES
Op basis van dit onderzoek benoemen we de volgende vijf adviezen.
1. Iedere sector en ieder bedrijf kent zijn eigen strategische kansen en mogelijkheden. Een ‘one
size fits all’-benadering van het MKB in termen van ondersteuning zou niet werken, omdat
mate van impact van de COVID-crisis, maar ook de kenmerken van de bedrijven en hun omgeving en behoeften per sector en bedrijf hiervoor te verschillend zijn.
2. Gezien de vaak onlogische strategische invulling van kansen door het MKB zoals diversificatie
in geval van hoge externe druk zou het organiseren van scholing van dynamic capabilities
(kansen, zien, grijpen en transformeren) en strategy-as-practice zinvol zijn. Hier lijkt een rol
weggelegd voor organisaties als ESZL, Keyport, maar ook LWV, LIOF, MBK Limburg en Zuyd
Hogeschool.
3. Het relatief hoge percentage MKB’ers dat wel kansen ziet, maar niet weet hoe deze te benutten (bijna 30% van de MKB’ers) vraagt om ondersteuning. De hierboven genoemde organisaties zouden hier wederom een rol in kunnen spelen.
4. Overwegen (door ESZL en Keyport) of lobbyen voor en/of het voorzien in een investeringsregeling voor innovatie en persoonlijk ontwikkelbudget voor het MKB noodzakelijk en mogelijk
is.
5. Gezien de relatief lage respons bij dit onderzoek zou dit onderzoek verlengd of herhaald
moeten worden om een meer betrouwbare uitkomst te realiseren.
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BIJLAGE

OVERZICHTEN DATA

Deze bijlage is verstrekt aan de opdrachtgevers en opvraagbaar bij het lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd Hogeschool.

Onderzoeksrapportage Kansen in het MKB in de COVID-crisis, Zuyd-lectoraat Innovatief Ondernemen

30

