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Zzp’er heeft minder vertrouwen in economie dan
mkb’er met personeel
Ondernemersvertrouwen mkb op hoogste stand in jaren

MKB-ondernemers zijn onverminderd positief over 2017. Dit blijkt uit de ING
OndernemersIndex. Het vertrouwen van zzp’ers in het ondernemersklimaat
ligt echter beduidend lager dan dat van ondernemers met personeel, als
gevolg van alle ontwikkelingen rondom de wet DBA. Nu het de meeste
ondernemers weer voor de wind gaat verschuift de focus van overleven naar
groei. De meest gebruikte kanalen om nieuwe klanten binnen te halen, zijn
het zakelijk netwerk en mond-tot-mond reclame.

Ondernemersvertrouwen op hoogste stand in jaren

De ING OndernemersIndex – graadmeter voor de financiële resultaten en verwachtingen in het

midden- en kleinbedrijf (<250 werknemers) – staat op 116 punten. Dit is de hoogste stand in

jaren en geeft aan dat ondernemers onverminderd positief zijn over het ondernemersklimaat in

de komende twaalf maanden.

Wet DBA zorgt voor lager vertrouwen onder zzp’ers
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Binnen het mkb zijn echter wel grote verschillen in ondernemersvertrouwen zichtbaar. Zo is het

vertrouwen in het ondernemersklimaat onder zzp’ers met 112 punten beduidend lager dan het

vertrouwen van mkb’ers met personeel. Dit is een gevolg van alle ontwikkelingen rondom de

invoering en uitstel van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), wat tot grote

onzekerheid onder zowel opdrachtgevers als zzp’ers heeft geleid. Middelgrote ondernemers (50

tot 250 werknemers) hebben het meeste vertrouwen (151 punten) in de economie. Bij kleinere

ondernemers met personeel (tot 50 werknemers) is het vertrouwen met 124 punten eveneens

hoog.

Vertrouwen in detailhandel non-food blijft fragiel

Het vertrouwen in het ondernemersklimaat is nog niet in alle sectoren even hoog. Ondernemers

in de detailhandel food, industrie en de zorg hebben het meeste vertrouwen. Daarentegen blijft

het vertrouwen in de detailhandel non-food fragiel, evenals in de agrarische sector. Het

vertrouwen in de detailhandel non-food blijft lager ten opzichte van andere sectoren doordat

veranderend consumentengedrag en een hoge mate van (online) concurrentie de marges

structureel onder druk zetten. Het relatief lage vertrouwen in de agrarische sector wordt

veroorzaakt door toenemende onzekerheid als gevolg van de brexit, de krimp van de

melkveestapel door het opgelegde fosfaatplafond en onduidelijkheid over het doorzetten van de

vogelgriep.

Focus van ondernemers verschuift van overleven naar groei

Nu de economie weer in de lift zit, verschuift de focus van ondernemers van overleven naar het

verhogen van de omzet en/of de winst, onder meer door het binnenhalen van nieuwe klanten.

De meest gebruikte kanalen door mkb-ondernemers om nieuwe klanten te werven zijn via het

zakelijke netwerk en door mond-tot-mond reclame. Middelgrote ondernemers werven

daarnaast actief klanten door deel te nemen aan, of het bezoeken van, beurzen en congressen en

door het plegen van ‘koude’ acquisitie. Zzp’ers en kleinere ondernemers maken eerder gebruik

van sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook), de eigen website en door te adverteren.



OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

Doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid maken een ondernemer succesvol

Volgens de ondervraagde ondernemers zijn twee karaktereigenschappen voor een ondernemer

onontbeerlijk om succesvol te zijn. Dit zijn doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid. Andere

karaktereigenschappen die zorgen voor succes hangen samen met de omvang van een bedrijf.

Zo zijn voor middelgrote ondernemers eigenschappen als leiderschap, doelgerichtheid en

ambitieus belangrijk. Kleinere ondernemers en zzp’ers hechten daarentegen meer waarde aan

enthousiasme, creativiteit en communicatieve vaardigheden.
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