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Bedrijfsleven 
weer minder 
optimistisch

ONDERNEMERSPEIL

Bedrijfs

Maurice Geluk
Amsterdam

Na een kortstondige opleving be-
gin dit jaar neemt het optimis-
me bij ondernemers opnieuw af. 
Doordat het economisch herstel 
niet doorzet, schat ondernemend 
Nederland de komende zes maan-
den somberder in. Dat blijkt uit het 
vandaag gepubliceerde maande-
lijkse Ondernemerspeil van TNS 
Nipo en het FD. 

Hoewel ondernemers de afge-
lopen maanden overwegend posi-
tiever zijn geworden, ervaart 19% 
(was vorige maand 17%) de econo-
mische situatie als slecht en ver-
wacht 49% (was 41%) dat dit niet 
verbetert of zelfs verslechtert. Po-
sitief gestemde ondernemers zijn 
nog altijd in de meerderheid, maar 
het optimisme onder hen neemt af. 

De ondernemersklimaatindex 
daalt in juni licht (van +17 naar 
+12). Dit betekent dat onderne-
mers de algemene economische 
situatie voor het komende halfjaar 
minder positief inschatten. Het be-
gin dit jaar ingeluide herstel zet 
niet overtuigend door. ‘De aantrek-
kelijkheid van ondernemen wordt 
in Nederland momenteel met een 
zesje gewaardeerd’, zegt onder-
zoeker Martijn de Groote van TNS 

Nipo. ‘Een duidelijke consequen-
tie van de afgelopen anderhalf jaar 
crisis. Ondernemers hebben flink 
moeten interen op hun eigen ver-
mogen.’

Een verdere groei van de al hoge 
werkloosheid en de aanhoudend 
lage consumentenbestedingen 
zijn de voornaamste oorzaken 
van het dalende optimisme. ‘On-
dernemers zien dat consumenten 
de hand op de knip houden en nog 
steeds terughoudend zijn met het 
doen van aankopen’, vervolgt De 
Groote. ‘Het is sappelen in het be-
drijfsleven. Ondernemers begin-
nen weer onrustig te worden.’

Niet alles is kommer en kwel. 
Veel signalen blijven op groen 
staan: het aantal uitgebrachte of-
fertes en binnengehaalde opdrach-
ten neemt toe en de omzet stijgt. De 
sterke groei is er echter uit. Waar de 
toename van het aantal offertes en 
opdrachten verder stagneert, daalt 
het positivisme van ondernemers 
over de omzet, winstverwachting 
en afzetmogelijkheden. Grootste 
zorgenkind blijft de winstverwach-
ting. Die daalt met 9 punten (van 19 
naar 10) en dat heeft alles te maken 
met het gegeven dat de consument 
aankopen blijft uitstellen.

In een aanvullend onderzoek, 
dat TNS Nipo uitvoerde naar het ge-
bruik van online- en sociale media, 
vormen de bedrijven die zich on-
line goed presenteren en heel ac-
tief zijn op bijvoorbeeld Facebook 
en Twitter een lichtpuntje. Zij we-
ten hun bereik en klantenbinding 
te vergroten en ze slagen erin om 
online op een succesvolle manier 

reclame te maken. Hoewel deze 
inspanningen bij ondernemers 
gevoelsmatig niet direct tot meer 
winst leiden, blijkt dat wel uit het 
feitelijk bedrijfssucces. ‘Zij haal-
den de afgelopen maand meer op-
drachten binnen, een hogere om-
zet en meer winst’, zegt De Groote. 
De groep bedrijven die heel actief 
is op sociale media (23%) doet het 

daarmee aanzienlijk beter dan de 
groep die dat niet is (29%). ‘Daar-
bij is de nuancering dat het succes 
vooral te maken heeft met de inno-
vatieve geest van de ondernemers. 
Niet met het simpelweg actief zijn 
op internet.’ Het gebruik van onli-
ne- en sociale media kan in posi-
tieve zin aan de bedrijfsactiviteiten 
bijdragen.

‘Het is sappelen in  
het bedrijfsleven.
Ondernemers 
beginnen weer 
onrustig te worden’

Consumenten met 
een nieuwe tv in een 
Haagse winkelstraat. 
Ondernemers ervaren 
dat burgers over het 
algemeen de hand op de 
knip houden. FOTO: HH


