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33% 
Technische mogelijkheden

19% 
Financiering

20% 
Bedrijfsstrategieën

36% 
Trends en 
ontwikkelingen

 Wat is volgens ondernemers nodig aan 
informatie om te kunnen vernieuwen?

16% 
Omscholing / opleiding

Hoe volgen ondernemers de laatste trends 
en ontwikkelingen?

51%Via vakbladen

47%Door gesprekken te voeren 
met professionals

42%Via andere ondernemers

47%Via online kennisplatformen

Door congressen / 
evenementen te bezoeken 36%

Via klanten 31%

Via mijn personeel 15%

Kijk op ING.nl/nieuws

Meer 
informatie?

Hoe groter het bedrijf, hoe meer men bezig is 
met vernieuwing.

66%
Midden

74%
ZZP

34%
Micro

48%

Welke bedrijven houden zich 
(zeer) veel bezig met vernieuwing?

Klein

Zien bedrijven zich als voorloper 
op het gebied van vernieuwing?

Bijna de helft (47%) van de ondernemers uit de 
midden- en kleinbedrijven ziet zichzelf als 
voorloper op het gebied van vernieuwing.

17%

25%

46%

47%

Klein

Midden

ZZP

Micro

51% 46%Nieuwe apparatuur / 
software

Klein Midden

Wat hebben midden- en kleinbedrijven over de 
afgelopen 12 maanden aan vernieuwing gedaan?

28% 38%Nieuwe 
bedrijfsstrategie

17% 15%Nieuw 
verdienmodel

50% 53%Nieuwe werkwijze / 
processen

24% 26%Nieuwe markten / 
internationalisering

46% 37%Nieuwe producten / 
diensten

Over het algemeen zijn ondernemers redelijk 
positief over het huidige ondernemersklimaat.  

Klein

53%

Midden

67%

ZZP

34%

Micro

40%

Positief over huidig ondernemersklimaat

Wat vinden ondernemers 
van het ondernemersklimaat?

77% 

Ruim driekwart van de ondernemers die positief 
is over het huidige ondernemersklimaat vindt het 
noodzakelijk om te blijven vernieuwen.

Hoe denken ondernemers over vernieuwing 
in relatie tot het ondernemersklimaat?

Vinden ondernemers financiering 
noodzakelijk om te kunnen vernieuwen?

47%

Midden

48%

ZZP

28%

Micro

36%

Klein

Bijna de helft van de midden- en kleinbedrijven 
ziet financiering als belangrijke voorwaarde om 
te kunnen vernieuwen.

41%Verstrekking van 
financiering

35%Informatie over
financieringsmogelijkheden

26%Advies over groeimogelijk-
heden in mijn branche

29%Inspiratie rondom trends 
en ontwikkelingen

Begeleiding bij het vinden 
van de juiste financiering 26%

Hoe kunnen financiële instellingen ondernemers 
helpen bij vernieuwing van hun bedrijf?

Met name de midden- en kleinbedrijven (45%) zijn 
van mening dat financiële instellingen (goed) 
kunnen helpen bij vernieuwing van het bedrijf. 


