
Ondernemersklimaat maakt opnieuw pas op de plaats 

Ook in het bedrijfsleven hebben grotere organisaties veel te maken met 
overinvesteringen in IT projecten 
 
In maart noteerden we – primeur – dat het huidige ondernemersklimaat niet meer als 
negatief wordt beoordeeld. Hoewel verdere verbetering in de lijn der verwachtingen lag, 
wordt dit (vooralsnog) niet waargemaakt: het ondernemershumeur is sindsdien iets 
verslechterd. Een deel van het MKB lijkt haar geduld stilaan te verliezen. Dat neemt niet 
weg dat de optimisten in de meerderheid blijven en de verwachtingen voor het komende 
half jaar onverminderd naar het positieve tenderen.  
Het bedrijfsleven heeft met een goed online en social mediabeleid verbetering in eigen 
hand, bedrijven die actief zijn op social media presteren beduidend beter dan bedrijven die 
nog een vrij reactieve online strategie hebben. Dat alles blijkt uit de laatste versie van het 
Ondernemerspeil, een maandelijks terugkerend onderzoek naar het humeur van 
ondernemend Nederland, dat TNS NIPO samen met het FD uitvoert. 
 

1 | Inschatting huidig (links) en toekomstig (rechts) klimaat 
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Nederlandse bedrijven online goed aanwezig  
Anno 2014 beschikken bijna alle Nederlandse bedrijven over een internetpagina: 89% van de 
bedrijven heeft er één. In veel gevallen is deze pagina wel relatief statisch, men kan er vaak vooral 
informatie vinden over de producten en diensten. In de helft van de gevallen kan men er ook echt 
vragen stellen en reacties achterlaten. In een kwart van de gevallen kunnen mensen of bedrijven er 
ook producten kopen.  

2 | Nog niet alle website geschikt voor mobiele telefoon 

25%

39%

47%

85%

klanten kunnen er producten kopen (webshop)

klanten kunnen er beperkte informatie vinden (adresgegevens,
openingstijden, etc)

klanten kunnen er reacties achterlaten\vragen stellen

klanten kunnen uitgebreid informatie vinden over onze
producten\diensten

Functionaliteiten

55%

23%

22%

Geschikt voor mobiele telefoon? 

Ja

Nee

weet niet

Source: TNS NIPO, 2014 

Social media wordt door twee derde van de bedrijven ingezet 
Een kwart (23%) van de Nederlandse bedrijven is zeer actief op social media, het merendeel (44%) 
zet het wel in, maar is niet zeer actief. Drie op de tien bedrijven (29%) zijn niet aanwezig op social 
media – dat betreft voornamelijk kleinere bedrijven (minder dan tien werknemers: 46%). Zakelijke 
dienstverleners en detailhandelaren zijn relatief vaak aanwezig op social media.  
Social media wordt met name ingezet voor het genereren van naamsbekendheid, het maken van 
reclame en klantenbinding. 

3 | Redenen om social media in te zetten 
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Social media zorgt er volgens bedrijven voor dat men meer klanten weten te bereiken, maar opvallend 
is dat dit volgens hen niet tot meer winst leidt. Slechts een kwart is het eens met de stelling dat social 
media voor meer winst zorgt. Ook zorgt het niet duidelijk voor een concurrentievoordeel, 42% is het 
eens met de stelling dat social media ervoor zorgt dat ze het beter doen dan de concurrentie, bijna 
evenveel (38%) ondernemers zijn het hier mee oneens. 

4 | Social media zorgt er vooral voor ‘dat we meer klanten weten te bereiken’ 
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Online actieve bedrijven doen het – gevoelsmatig en in realiteit - beter 
De verdeeldheid aangaande de stelling over social media als tool om ‘het beter te doen dan de 
concurrentie’ is opvallend, zeker ook wanneer we kijken naar het bedrijfssucces van de ondernemers 
die zeer actief zijn op social media versus degenen die dat niet zijn. 
Van de bedrijven die zeer actief zijn op social media heeft 37% het idee dat zij het qua 
bedrijfsresultaat beter doen dan hun branchegenoten (en slechts 2% dat zij het minder doen dan hun 
branchegenoten). Van de bedrijven die niet actief zijn op social media heeft maar 14% het idee dat zij 
beter scoren dan de branche en maar liefst 15% het idee dat zij het slechter doen dan de branche. 
Een duidelijk verschil in bedrijfsresultaat, dus.  
 
Ook wanneer we kijken naar het feitelijke bedrijfssucces doet de groep die actief is op social media 
het aanzienlijk beter. Zij haalden afgelopen maand duidelijk meer opdrachten binnen, een hogere 
omzet en meer winst. 
 
Ook in Nederlandse bedrijfsleven worden grote IT projecten geregeld verkeerd ingeschat 
Naar aanleiding van de hoorzittingen van de tijdelijke IT commissie in de Tweede Kamer over de 
overinvesteringen in grote IT projecten bij de overheid hebben we onderzocht in welke mate dit ook 
speelt binnen het bedrijfsleven.  
 



Over het algemeen kunnen we stellen dat in het Nederlandse bedrijfsleven IT niet als een zeer grote 
kostenpost wordt beschouwd. Dit hangt echter sterk samen met de omvang van het bedrijf: naarmate 
het bedrijf groter wordt, stijgen de kosten verhoudingsgewijs. Van de bedrijven met minder dan 10 
werknemers beschouwt 11% de IT kostenpost als groot, in het middenbedrijf is dat 22% en bij grote 
bedrijven (meer dan 100 werknemers) vindt 44% van de bedrijven dat IT een grote kostenpost is. 
 
Wanneer we kijken naar grote IT projecten heeft 39% van de Nederlandse bedrijven de afgelopen 5 
jaar fors geïnvesteerd in een nieuw IT bedrijfssysteem. Hierbij zien we een duidelijk verband tussen 
de omvang van het bedrijf (en daarmee de omvang van het project) en de kostenoverschrijding en 
het halen van de deadline. 

5 | Bij grote bedrijven liepen IT projecten vaak uit de hand qua timing en budget 
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In het kleinbedrijf waren bij grote projecten zelden overschrijdingen van budget en timing. In het 
grootbedrijf was in 41% van de gevallen sprake van een budgetoverschrijding en in 40% van de 
gevallen werd de deadline niet gehaald. We zien dan ook grote verschillen in de tevredenheid wanneer 
men terugblikt of de doelstellingen gehaald zijn: 
 
Succesvol 

 De doelstelling was het verhogen van de interne productienorm en het verkrijgen van meer 
duidelijkheid in informatie en processen. Deze doelstelling is volledig behaald. 

 Duidelijke opdrachten en goede controle tijdens de voortgang en verder goede resultaten 
zowel binnen budget als binnen de geplande tijd 

 Ja heel succesvol wij zijn volledig online gegaan, geen investeringen meer in een server en 
overal bereikbaar, back-up automatisch weinig of geen storingen 

 



 
 
Problematisch 

 Het blijft moeilijk om te communiceren met it-ers het duurt veel te lang voordat gewenste 
resultaten worden behaald naar mijn mening. deze branche beschikt zeker niet over zakelijke 
dienstverleningskwaliteiten terwijl deze voor hen heel belangrijk zijn 

 Belangrijk deel succesvol, maar wel veel problemen bij de invoering. 
 Integratie van systemen was problematisch. bijna dagelijks iemand over de vloer om 

problemen op te lossen. vaak bedrijfsstilstand door een niet werkend systeem. project was 
een flop. veel geld gekost zonder de doelstellingen te halen 

 
De problemen die bij de overheid spelen, komen in het bedrijfsleven dus ook duidelijk terug. Hoe 
complexer (groter) de organisatie, des te groter het risico dat het project niet conform plan verloopt.  
 
 
Onderzoeksverantwoording 
Project: G6807 
Het onderzoek is uitgevoerd middels de CAWI-methode (online). De online steekproef is getrokken in 
TNS NIPO Businessbase, het panel voor Nederlandse bedrijven. In totaal werden 3.500 
beslissingsbevoegden uitgenodigd.  
 
Aan het onderzoek werkten in totaal 1.039 vertegenwoordigers van bedrijven mee. 
 
De resultaten zijn herwogen op arbeidsvolume (verdeling van het aantal werknemers binnen de 
Nederlandse bedrijvenpopulatie) en branche. 
Veldwerkperiode: 29 mei t/m 4 juni 2014.  
 


