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KRITISCHE UITDAGINGEN VAN MKB-BEDRIJVEN
ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS
De coronacrisis houdt de wereld in z’n greep. De economische
gevolgen van de uitbraak van het virus zijn voelbaar voor een
groot deel van ondernemend Nederland en België. Uit dit
onderzoek, uitgevoerd onder 300 mkb-bedrijven in Nederland
en België, blijkt duidelijk dat de pandemie ernstige impact heeft
op hun huidige en toekomstige bedrijfsvoering. Veel mkb’ers
ervaren een daling in hun omzet en treffen ingrijpende maatregelen om de bedrijfsvoering in stand te houden. Door alle
getroffen maatregelen in Nederland, maar ook in de rest van de
wereld, is het voor veel ondernemers een grote uitdaging om
grip te houden op de cashflow.

gezonde cashflow (16%). Daarnaast maakt bijna een op de vijf bedrijven
zich zorgen over of hun facturen wel betaald worden.

Iets meer dan de helft van Nederlandse mkb-bedrijven (51%) ervaart
een daling in de omzet door het coronavirus ten opzichte van de
oorspronkelijke omzetdoelstelling. Daarbij geeft een vijfde (22%) aan
dat de omzet met zelfs meer dan de helft is gedaald. Eén op de tien
ondernemers geeft echter aan te maken te hebben met een stijging
in de omzet. Dat blijkt uit het onderzoek, gehouden op basis van een
vragenlijst in het mkb uit Nederland en België.

Inmiddels starten veel bedrijven langzaam maar zeker weer op. 43
procent van de Nederlandse mkb’ers denkt vooralsnog verder te
kunnen zonder op zoek te moeten naar extra krediet. Minder dan één
vijfde (17%) maakte voor de crisis al gebruik van externe financiële
middelen. De overige 40 procent zegt na te denken over de manier
waarop ze straks voor het eerst een beroep gaan doen op een externe
financiering.

INGRIJPENDE MAATREGELEN

VERTROUWEN OP OVERHEIDSSTEUN

Om de bedrijfsvoering zo goed mogelijk in stand te houden tijdens
de crisis, heeft bijna vier op de tien ondernemers reeds ingrijpende
maatregelen moeten treffen. De meesten hiervan treffen maatregelen zoals bezuinigen (48%) en gebruikmaken van kasreserves
(41%). Bovendien geeft meer dan een derde van de ondervraagde
bedrijven aan dat ze maar tot maximaal zes maanden kunnen
overleven zonder afscheid te moeten nemen van personeel.

De populairste oplossing voor ondernemers om aan extra werkkapitaal
te komen, lijkt een banklening (46%). Daarnaast vertrouwt ondernemend Nederland op de steun van de overheid (39%). Ook bij de mkb’ers
die door de impact van de crisis recentelijk overwegen om op zoek te
gaan naar extra financiering, leunt bijna de helft op overheidssteun
(47%). Daarnaast wordt ook door hen veel gedacht aan een lening bij de
bank (30%). Een persoonlijke lening behoort in een kwart van de
gevallen tot de opties.

GROOTSTE UITDAGINGEN
De top drie grootste uitdagingen in de komende twaalf maanden voor
Nederlandse ondernemers zijn gebrek aan aanvragen (25%), stijgende
(algemene) kosten (18%) en het genereren en onderhouden van een

ALTERNATIEVE FINANCIERING
Om de cashflow op peil te houden kiezen steeds meer ondernemers
voor alternatieve financieringsvormen. Nu de economische gevolgen
door de coronacrisis voor veel mkb’ers voelbaar zijn, overweegt maar
liefst vier op de tien ondernemers (40%) - die voorheen nog zonder
externe geldschieters werkten - om ook de stap te zetten en naar extra
cashflow uit te kijken.

Ondanks zorgen over de invloed van de coronacrisis op de bedrijfscontinuïteit, gelooft bijna vier op de tien ondernemers dat de bedrijfsvoering in stand zal blijven zonder ingrijpende maatregelen te hoeven
treffen, ongeacht de duur van de crisis.

“In het huidige onzekere economische klimaat is de blik sterk op het mkb gericht. Om de motor van
de Nederlandse economie optimaal draaiende te houden is investering cruciaal. Een stabiele
cashflow vormt de basisvoorwaarde voor groei en innovatie van een onderneming. Toegang hebben
tot voldoende werkkapitaal is van vitaal belang om voorbereid te zijn op uitdagingen en efficiënt te
kunnen reageren op nieuwe kansen. Economisch onzekere tijden zijn zonder twijfel uitdagend, maar
tegelijkertijd hét moment om je onderscheidend vermogen als onderneming te tonen en toekomstbestendigheid te demonstreren.”
ROB RETEL
Managing Director, Bibby Financial Services B.V.
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ANTWOORDEN VAN DE NEDERLANDSE RESPONDENTEN
INVLOED VAN HET CORONAVIRUS
OP DE OMZET

GROOTSTE ZAKELIJKE UITDAGINGEN IN DE
KOMENDE 12 MAANDEN
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EXTERNE FINANCIERING EN DE CORONACRISIS
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OVER HET ONDERZOEK
Bibby Financial Services deed onderzoek naar de impact van de coronacrisis onder
verantwoordelijken voor financiële beslissingen binnen het mkb. De onderzochte
bedrijven waren mkb-bedrijven met 2 tot 250 medewerkers en met een gemiddelde
jaarlijkse omzet tot 2 miljoen euro. Het online veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 16
juni 2020 en 22 juni 2020. In totaal hebben 318 Nederlandse en Belgische respondenten
deelgenomen.

OVER BIBBY FINANCIAL SERVICES
Bibby Financial Services (BFS) is een vooraanstaande en bankonafhankelijke financieel
dienstverlener voor meer dan 10.000 bedrijven wereldwijd. BFS financiert jaarlijks
voor meer dan een miljard euro en beheert meer dan 10 miljard euro omzet voor haar
klanten.
Met meer dan 40 vestigingen verspreid over landen in Europa, Azië en Noord-Amerika
levert BFS specialistische financiële diensten om bedrijven te ondersteunen in hun
nationale en internationale groei.
BFS is onderdeel van de Bibby Line Group (BLG), een breed georiënteerd en
innovatief familiebedrijf met ruim 200 jaar ervaring in het ontwikkelen van flexibele
maatwerkoplossingen voor haar klanten.
Voor meer informatie over Bibby Financial Services ga naar:
www.bibbyfinancialservices.nl

CONTACTPERSOON
ROB RETÈL
Algemeen directeur
Bibby Financial Services B.V.
RRetel@bibbyfinancialservices.com

Volg ons op sociale media:

BEL +31 (0) 40 810 00 00
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