
We zien veerkracht bij het mkb, dat is 
mooi. Er zijn wel verschillen tussen 
branches en binnen branches. Ik heb 

vertrouwen in de veerkracht van het mkb, want  
ik zie hoe hard ondernemers werken en hoe slim 
ze omgaan met nieuwe oplossingen. Maar de 
toekomst heeft nieuwe uitdagingen en moet 
uitwijzen hoe ondernemers daarmee omgaan.  
Ik weet dat er veel ondernemers zijn die met 
stevige schulden te maken hebben en die 

moeten ze wel kunnen terugbetalen, ook al is 
daarvoor tijd gecreëerd. We zullen moeten 
afwachten wat de effecten werkelijk zijn. Geven 
de cijfers aan dat de ondernemers het hoofd 
boven water hebben kunnen houden, maar later 
alsnog kopje onder gaan? Of zit er een beeld in 
dat de ondernemers sterker uit de coronacrisis 
zijn gekomen doordat ze zijn kunnen blijven 
investeren?” Dit zegt Pieter Waasdorp, directeur 
Ondernemingsklimaat van het Ministerie van 

De coronasteunmaatregelen blijken behoorlijk goed gewerkt te hebben, 

constateert Pieter Waasdorp, directeur Ondernemerschap van het  

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook nu zit het kabinet  

niet stil. Zo moeten het Nationaal Groeifonds, een aanvalsplan voor meer  

en beter gekwalificeerd personeel, en een plan van aanpak voor betere 

regels ondernemers helpen het hoofd boven water te houden. 

Economische Zaken en Klimaat in een eerste 
reactie op de cijfers van het SRA-rapport Branches 
in Zicht. 

“De grote vraag is echter hoe we deze cijfers 
moeten interpreteren tegen het licht van de huidige 
ontwikkelingen. De ene na de andere calamiteit 
komt op ons af. Eerst hadden we corona als 
gamechanger met massieve overheidsmaatrege-
len. Nu hebben we te maken met nieuwe onzeker-
heden: de oorlog in Oekraïne, de gestegen 
grondstof- en gas- en energieprijzen, een hoge 
inflatie. Dat maakt het lastig om deze cijfers te 
duiden. Sommige ondernemers zullen de inflatie 
en kostenstijgingen kunnen doorberekenen, 
andere zullen daar moeite mee hebben. Er zullen 
verschillen zijn tussen mkb’ers die meer op de 
binnenlandse markt opereren en mkb’ers die  
meer exporteren. En binnen deze laatste groep 
zullen er weer verschillen zijn tussen bedrijven  
die binnen en buiten Europa exporteren. Het zal 
ook nog uitmaken in welke sectoren ze zitten en 
hoe ze met grondstoffenschaarste omgaan. 
Personeelsschaarste is al wat meer structureel, 
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maar ook daarvan moeten we zien wat dit voor 
individuele ondernemers betekent. Veel hangt  
af van de geopolitieke ontwikkelingen en de 
mogelijkheden die de ondernemers hebben  
om daarop in te spelen.”

Waasdorp is blij met deze informatie, hoewel de 
cijfers lastig te duiden zijn. “Dit is belangrijke 
informatie. Om goede beleidsmaatregelen te 
kunnen nemen, hebben we zo accuraat moge-
lijke informatie nodig over wat er nu gaande is,  
bij ondernemers, in branches, in sectoren, in 
ketens. Ik heb liever iets wat lastig te duiden is 

dan helemaal niks. We vinden de cijfers van 
Branches in Zicht echt waardevol, het helpt  
ons om beter beleid te maken.”

Nederland hoort tot de sterkste economieën van 
Europa, mede dankzij het innovatieve vermogen 
van het mkb. Nu zijn er vanwege de schulden bij 
groepen ondernemers zorgen over het innovatie- 
en investeringsvermogen van ondernemers in 
het mkb. Hoe wendbaar blijft het mkb en wat 
doet het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat om het mkb te steunen? “De corona-
financieringsmaatregelen lopen door tot 1 juli 
2022, bijvoorbeeld de Garantie Ondernemers-
financiering (GO-C). Hiermee kunnen banken 
krediet verstrekken aan ondernemingen in 
verband met liquiditeitstekorten als gevolg van 
het coronavirus. Het zijn leningen tussen 1,5 en 
150 miljoen euro per onderneming met een 
maximumlooptijd van 6 jaar, waarbij de overheid 
voor 80% (grootbedrijf) en 90% (mkb) garant 
staat. Dat is vooral bedoeld om investeringen  
in innovatie en lopende bedrijfsmiddelen weer  
op gang te krijgen. Overigens staat de reguliere 
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) ook 
open. Deze zal vanaf 1 juli gewoon doorlopen. 
Hierbij is de garantie 50%. Leningen van 
maximaal 150 miljoen euro zijn tot maximaal  
75 miljoen euro gegarandeerd.”

 
Aanjager
Volgens Waasdorp zijn er nog andere zaken  
te benoemen die mkb’ers met schulden 
ondersteunen. Naast coulante afbetalings-
regelingen vanuit de fiscus zijn er allerlei 
regelingen rondom faillissementsafwikkeling, 
zoals de Wet homologatie onderhands akkoord 
(WHOA). Deze wijziging van de Faillisements-
wet helpt bedrijven die door hoge schulden 
failliet dreigen te gaan bij het realiseren van 
schuldenakkoorden met hun schuldeisers.  
Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om bedrijven 
die nog levensvatbare bedrijfsactiviteiten 
hebben. Juist voor die bedrijven heeft het 
kabinet flankerend bij de WHOA een TOA-
kredietfaciliteit bij Qredits geïntroduceerd.  
Ook heeft het kabinet aangekondigd om bij 
bestaande regelingen te bekijken of onderne-
mers daar gemakkelijker gebruik van kunnen 
maken, bijvoorbeeld door een verkenning naar 
een pilot Landelijk Waarborgfonds Sanerings-
kredieten voor ondernemers. Ook heeft het 
kabinet recentelijk aangekondigd dat er op 
korte termijn een aanjager wordt aangesteld 
om naar die problematische schulden te kijken. 
Deze aanjager zal helpen bij het realiseren  
van oplossingen voor problematische schuld-
situaties van ondernemers en hierover aan  
het kabinet rapporteren.”

We vinden de cijfers van Branches in Zicht echt waardevol,  
het helpt ons om beter beleid te maken.
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