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Vertrouwen ondernemer krijgt flinke tik 

Aanzwellend zwaar economisch weer 

 
Het ondernemersvertrouwen voor 2009 is flink gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft 
uiteraard alles te maken met de kredietcrisis en de daaruit voorgekomen verslechterde 
economische situatie. Toch is de ondernemer niet blijvend negatief gestemd, want de 
verwachting voor het jaar 2009 is alweer beter dan voor het laatste kwartaal van 2008. Dit 
blijkt uit COEN, Conjunctuurenquête Nederland, die in het vierde kwartaal 2008 voor het eerst 
is uitgevoerd. Het landelijke rapport is op dinsdag 16 december door KvK NL bestuurs-
voorzitter Frans Lavooij en VNO-NCW bestuursvoorzitter Bernard Wientjes aangeboden aan 
de minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven. 
 
De cijfers voor het gebied van de Kamer van Koophandel Den Haag geven het volgende beeld. 
 
Onzekerheid tekent eind 2008 
Het ondernemersvertrouwen is flink gedaald ten opzichte van vorig jaar. Alle vier indicatoren, omzet, 
export, investeringen en werkgelegenheid, zijn gedaald. Toch is ook de ondernemer niet blijvend 
negatief gestemd, getuige zijn verwachting: de cijfers voor de verwachting voor het 4

e
 kwartaal 2008 

zijn negatiever dan voor het jaar 2009. Alleen de investeringsverwachting voor 2009 is negatiever 
dan die voor het 4

e
 kwartaal van 2008. 

 

Omzet: korte economische dip 
Ondernemers geven in de COEN aan welke omzet zij verwachten over 2009. De omzet wordt in 
2009 per saldo hoger dan in 2008. Het voorgaande jaar was deze hoger dan de omzet van 2007. 
Voor 2009 verwacht 36% van de ondernemingen een omzetstijging. De omzetverwachtingen voor 
2009 zijn positiever dan de verwachtingen voor het vierde kwartaal 2008.  
 

Export: redelijk stabiel 
De export geeft wat terrein prijs. Er zijn in 2008 minder bedrijven die exportgroei verwachten dan in 
2007 (29% vs. 40%). Bovendien zijn er óók meer bedrijven die een daling verwachten (20% vs. 6%). 
Overigens verwacht het merendeel van de exporterende bedrijven een min of meer stabiele situatie 
in 2009 ten opzichte van 2008. 
  

Resultaat: overwegend verslechterd 
De winstgegevenheid van een kwart van de bedrijven is verslechterd het afgelopen (derde) kwartaal 
2008. Bij slechts 10% is deze verbeterd, een (afgerond) saldo van -17%. Over het rendement is men 
positiever: circa 1/5 deel van de bedrijven behaalt voldoende rendement. Wel is dit aanzienlijk 
minder dan in het jaar 2007, toen nog ruim zeven op de tien (71%) van de bedrijven voldoende 
rendement behaalde. 
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Investeringen: afnemend 
De investeringsbalans voor 2009 is negatief: 15% van de bedrijven verwacht een toename en 20% 
verwacht een afname van de investeringen. In 2007 was de balans nog positief (3%).  
De verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2008 zijn minder negatief dan voor het jaar 2009.  
 
Werkgelegenheid: verslechtering 
Er zijn nu meer bedrijven dan vorig jaar (24% vs. 18%), die voor de komende 12 maanden een 
stijging verwachten in de personeelssterkte. Daar staat tegenover dat er (veel) meer bedrijven zijn 
die verwachten personeel te laten afvloeien (12% tegen 5% vorig jaar. Per saldo is dit een flinke 
(verwachte) verslechtering van de werkgelegenheid. 
 
Minder administratieve lasten door gezamenlijk conjunctuuronderzoek 
De Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, EIB en CBS zetten gezamenlijk de 
Conjunctuurenquête Nederland (COEN) op, opgebouwd rondom bestaande maandenquêtes van 
CBS en EIB.  De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) kent een aantal belangrijke verschillen 
met de jaarlijkse ERBO-enquête die de KvK voorheen hield. Zo is het onderzoek op kwartaalbasis 
en niet op jaarbasis. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en 
verwachtingen in het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Door 
de intensieve samenwerking dalen de administratieve lasten in verband met deze 
conjunctuurenquêtes met een kwart, terwijl de kwaliteit van de statistiek verbetert en de 
onderzoekskosten dalen.  
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De COEN  brengt voor alle commerciële bedrijfstakken de ontwikkelingen en verwachtingen in kaart. 
Dit gebeurt door ondernemers naar hun mening te vragen over de belangrijkste variabelen. Het 
rapport wordt niet in gedrukte vorm uitgegeven, maar is op te vragen via internet:  
www.kvk.nl/coendenhaag 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel Den Haag,  
mevrouw M. Kuiper, Manager Marketing & Communicatie, 070-3287322 of margot.kuiper@kvk.nl 
 


