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Samenvatting

Zzp'ers moeten pensioengeld opeten 
Een derde van de ondervraagde ondernemers en zzp'ers (32 procent) 
is negatief over de nieuwe regeling. Bij een deel is dit omdat ze 
eerder tevergeefs hebben aangeklopt voor steun. "Wij zitten in de 
binnenvaart. Ik het het eerder geprobeerd maar wij krijgen niets", 
zegt een schipper. Of ze verwachten dat het niet voldoende zal zijn 
om hun bedrijf door de crisis te loodsen. Een garagehouder maakt 
zich zorgen: "Mensen besparen op onderhoud auto en zien af van 
aankopen. Mijn bedrijf blijft in de gevarenzone." 

Vooral zzp'ers zien het somber in met de nieuwe regeling omdat er 
voor hen naast een partnertoets ook een vermogenstoets bij gaat 
komen. Een zzp'er schrijft: bij Tozo 1 en 2 kreeg ik nog een redelijke 
bijdrage. maar vanaf oktober moet ik mijn pensioenspaarpot gaan 
opeten. Echt heel slecht beleid." Een ander: "Waarom geen 
vermogenstoets bij werknemers en bedrijven zoals KLM? Dit voelt zo 
oneerlijk." 
 
Draagvlak steunpakketten neemt af 
Het draagvlak voor het derde steunpakket (41 procent) is lager dan 
voor het eerste en tweede steunpakket. EenVandaag peilt al sinds de 
aankondiging van het eerste steunpakket in maart hoe ondernemers 
daar tegenover staan.  
In maart was dat het hoogst, 87 procent. Tijdens het tweede 
steunpakket was dit gedaald tot tot 45 procent. Nu ligt het dus nog 
iets lager. 

Weinig enthousiasme ondernemers  
voor derde steunpakket 
   Ondernemers met en zonder personeel zijn verdeeld over het derde 
steunpakket van het kabinet.  Vier van de tien zijn positief. De rest is 
negatief of afwachtend. Het draagvlak is lager dan bij eerdere 
steunpakketten.  

Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag onder ruim 1600 
ondernemers ter gelegenheid van Prinsjesdag. Het kabinet kwam 
eind augustus met een derde coronasteunpakket voor ondernemers 
en werkenden van 11 miljard euro. De nieuwe regeling loopt langer 
dan de twee vorige steunpakketten, tot de zomer van 2021. Wel wil 
het kabinet de regelingen versoberen en hogere eisen stellen. 

Negen maanden steun geven meer rust 
Vier van de tien ondervraagde ondernemers (41 procent) zijn positief 
over het derde steunpakket. "Als er in het verleden veel winst is 
gemaakt dan mag er nu best een tegenvaller zijn. Het hoeft niet 
allemaal top of the bill. Het is al mooi dat het kabinet bij springt", 
aldus een ondernemer. 

Een kwart (27 procent) neemt een afwachtende houding aan. Ze 
vinden het nog onduidelijk wat die nieuwe regeling concreet voor 
hen gaat betekenen. "Negen maanden steun geeft meer rust dan 
drie, maar het blijft spannend", zegt een deelnemer. "Pianoles geven 
op anderhalve meter blijft lastig." 
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'Mijn bedrijf blijft in de  
gevarenzone' 
  Derde heeft financiële problemen door corona  
Veel ondernemers hebben al maanden financiële problemen door de 
coronacrisis. In het Prinsjesdag onderzoek geeft een derde (35 
procent) aan daar nu mee te worstelen. Bijna de helft (46 procent) 
verwacht de komende maanden in meerdere of mindere mate (meer) 
financiële problemen. 

Vooral ondernemers in de horeca, cultuursector en winkels zitten in 
zwaar weer. "Ik kom 470 euro elke maand te kort en heb dan nog 
geen eten in huis. Dus ik zak dieper en dieper in de schuld", zegt een 
panellid. 
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Vragenlijst en uitslagen 

 
Derde steunpakket kabinet 
Het kabinet kwam eind augustus met een derde coronasteunpakket 
voor ondernemers en werkenden van 11 miljard euro tot de zomer 
van 2021. De meeste regelingen uit de eerste twee steunpakketten, 
zoals loonsteun voor bedrijven (NOW) en inkomenscompensatie 
voor(TOZO), blijven bestaan. Wel wil het kabinet de regelingen 
versoberen en hogere eisen stellen. Omdat we in een economische 
recessie zitten kunnen we bedrijven die geen toekomst hebben niet 
blijven ondersteunen, zo is de gedachte. Er komt extra geld voor 
omscholing en hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan.  

Vakbonden en bedrijven zijn kritisch omdat ze bang zijn dat de steun 
te snel wordt afgebouwd, waardoor veel mensen hun baan zullen 
verliezen en onnodig veel bedrijven omvallen.  
 
Ben je over het algemeen positief of negatief over het derde 
coronasteunpakket? 
Heel positief: 6% 
Redelijk positief: 35% 
Redelijk negatief: 22% 
Heel negatief: 10% 
Weet niet / geen mening: 27% 

Helft ondernemers verwacht  
financiële problemen  
 
Aan het onderzoek deden ruim 1600 ondernemers met personeel en 
zzp'ers mee.  
 
Als je kijkt naar de hoeveelheid werk die je hebt door de 
coronacrisis, wat is dan van toepassing?  
Ik heb minder werk door de coronacrisis: 38%  
Ik heb geen werk meer door de coronacrisis: 8%  
 
Heb jij op dit moment financiële problemen door de coronacrisis 
of niet? 
Geen financiële problemen: 64% 
Een beetje financiële problemen: 29% 
Grote financiële problemen: 6% 
Weet niet / geen mening: 1% 
 
In hoeverre verwacht je de komende maanden (verder) in de 
financiële problemen te komen door de coronacrisis of verwacht 
je geen financiële problemen? 
Ik verwacht geen financiële problemen: 51% 
Ik verwacht een beetje financiële problemen: 36% 
 Ik verwacht een grote financiële problemen: 10% 
Weet niet / geen mening: 3% 
 

Verdeeldheid over derde  
steunpakket  
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Hoe rendabel is 1,5 meter  
economie?
 
In hoeverre heb je er vertrouwen dat het derde 
coronasteunpakket van het kabinet jou voldoende financiële 
steun gaat bieden tot de zomer van 2021? 
Veel vertrouwen: 2% 
Redelijk veel vertrouwen: 8% 
Niet zoveel vertrouwen: 16% 
Helemaal geen vertrouwen: 22% 
Niet van toepassing: ik maak geen gebruik van het steunpakket: 47%  
Weet niet / geen mening / andere situatie: 5% 
 
In hoeverre is het voor jouw bedrijf rendabel om open te zijn in de 
anderhalvemeter-economie?  
Heel rendabel: 20% 
Redelijk rendabel: 29% 
Niet zo rendabel: 9% 
Helemaal niet rendabel: 13% 
Niet van toepassing: 26% 
Weet niet / geen mening: 2% 
 
 
 
 



Aan het onderzoek, gehouden van 7 tot 11 september 2020, deden 
24.770 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder 429 
ondernemers met personeel en 1203 zzp'ers. Het onderzoek is na 
weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, 
opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke 
voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker 
Petra  Klapwijk petra.klapwijk@eenvandaag.nl  

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 70.000 mensen. Zij 
beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. 
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om 
aan een peiling mee te doen.

EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek

De resultaten van het EenVandaag Opiniepanel worden 
gepresenteerd door Gijs Rademaker en Joyce Boverhuis in 
EenVandaag (ma-za 18:15 uur, NPO1) 
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