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Ondernemers in het mkb zijn een stuk optimistischer dan de afgelopen jaren. 81 procent 

geeft de financiële resultaten een voldoende en het aantal ondernemers voor wie de 

afzet steeg, is 50 procent hoger dan in 2012. 61 procent van de mkb'ers verwacht voor 

2015 een nog beter resultaat. 

 

Dit blijkt uit de jaarlijkse ondernemersenquête van Flynth. In 2014 verstevigde 85 procent van 

de respondenten zijn concurrentiepositie. 21 procent van de ondernemers ondervond in 2014 

belemmeringen bij het krijgen van financiering (tegen 25 procent in 2013 en 24 procent en 23 procent in de jaren 

daarvoor). 

Inmiddels heeft 14 procent gebruikgemaakt van alternatieve financieringsvormen. De bekendheid van onder meer 

crowdfunding en kredietunie nam het afgelopen jaar duidelijk toe. De betalingsdiscipline van klanten stabiliseert, 

aldus 65 procent van de respondenten. 

Vertrouwen in de overheid 

Volgens de ondernemers heeft het overheidsbeleid niet bijgedragen aan het economisch herstel. Het kabinet 

Rutte krijgt een cijfer 5,1 en een minderheid van 47 procent geeft een voldoende. Dit was nog 84 procent in 2011. 

Weinig ondernemers (4 procent) zijn tevreden over het beleid van het ministerie van Economische Zaken. 30 

procent is van mening dat het overheidsbeleid het economisch herstel heeft tegengewerkt en 58 procent merkte 

geen of weinig effect. 

61 procent van de ondernemers verwacht volgend jaar een beter resultaat dan het afgelopen jaar. Dat was in de 

enquête van vorig jaar nog 56 procent en 45 procent in 2012. Dit betere resultaat komt (deels) door groei. 22 

procent van de ondernemers gaat personeel aannemen of werk uitbesteden (tegen 19 procent in 2013 en 17 

procent in 2012). En 13 procent heeft investeringsplannen boven de 100.000 euro. 

Kansen en belemmeringen 

Ondernemers zien in 2015 vooral kansen om meer omzet bij bestaande klanten te halen. Daarnaast willen zij 

investeren in kennis (39 procent) en efficiency (31 procent) en zien zij mogelijkheden in online ondernemen en 

social media (31 procent). Belemmeringen zijn er ook. 45 procent noemt de aanhoudend slechte economische 

situatie (dit was 58 procent in 2013 en 65 procent in 2012) en 31 procent noemt de stagnerende vraag (38 

procent in 2013). 28 procent van de respondenten noemt nieuwe wet- en regelgeving als belemmering, net als in 

2012 en 2013. In 2010 en 2011, onder het eerste kabinet Rutte I, was dit nog 17 procent. 

De verdere toekomst 

Vanwege de vergrijzing worden er de komende jaren meer bedrijfsoverdrachten verwacht. 31 procent van de 

respondenten geeft aan dit binnen 5 tot 10 jaar te verwachten. 16 procent verwacht een bedrijfsoverdracht binnen 

vijf jaar. 

In de enquête is tot slot gevraagd: ‘Bestaat uw bedrijf in 2020 nog in zijn huidige vorm?' Maar liefst 68 procent van 

de respondenten geeft als antwoord 'ja'. 
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