GROEIEN TIJDENS DE
CORONA CRISIS?

Hoe ambitieuze Utrechtse MKB’ers
ondernemen in crisistijd

Inleiding
Hoe zouden ambitieuze MKB-ondernemers in de regio Utrecht omgaan met
de corona crisis? Hebben zij er überhaupt wel last van? Hoe verschilt dat van
andere MKB-ondernemers in de regio? Dat waren vragen die bij ons
opkwamen, nadat de eerste schrik rondom de coronamaatregelen weg was.
Wij besloten tijd te gaan besteden aan het verkrijgen van antwoorden op deze
vragen en het inzichtelijk maken van de behoeften die er op dit moment
spelen onder MKB-bedrijven in de regio Utrecht. In een periode van 6 weken
tussen begin april en half mei, zijn uiteindelijk 49 MKB-ondernemers* 1 op 1
geïnterviewd door No Nonsancy. Van deze 49 ondernemers hebben er 30 de
afgelopen jaren een ondernemerschapsprijs gewonnen (FD Gazelle, MKB
Innovatie top 100, Deloitte Fast 50, etc).
Deze MKB-bedrijven zijn actief in de volgende branches: horeca, events,
bouw, ICT, zakelijke dienstverlening, onderwijs, persoonlijke verzorging,
industrie, en energie.
Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd op basis van een uniforme vragenlijst,
maar ook de ruimte genomen om daarbuiten informatie op te
halen. De vragen waarop wij antwoorden zochten gingen over de mate van
impact van de crisis, de maatregelen die ondernemers zelf hebben genomen,
de mogelijkheden die zijn ontstaan en tot slot de behoeftes die ondernemers
hebben om die kansen te pakken en de komende tijd door te komen.
We hadden een aantal redenen om dit onderzoek te doen. Zo wilden wij een
duidelijker beeld krijgen rondom een aantal onderwerpen die nu meer
aandacht krijgen door de corona-uitbraak. Deels om een concreter beeld te
kunnen teruggeven aan beleidsmakers, maar zeker ook om inzichten en
inspiratie te geven aan collega-ondernemers in de regio. Tot slot waren wij
zelf ook nieuwsgierig en geïnteresseerd; wij willen graag relevant blijven voor
de ondernemers die wij helpen.

* Een populatie van 49 ondernemers is niet representatief om conclusies
te trekken met een hoog betrouwbaarheidsniveau; de resultaten geven
echter wél inzichten in hoe ondernemers omgaan met wat er speelt.

Welke interessante inzichten hebben we opgedaan?
1. Hoe groot is de impact van de crisis op ambitieuze ondernemers?
Bij 15 procent van de ondernemers is er sprake van status quo of
omzetstijging, 60% houdt de schade beperkt tot maximaal 25%
omzetdaling. Uiteraard hebben wij ook ondernemers gesproken die meer dan
75% van hun omzet zijn verloren, maar dat waren er slechts 5. Hun
omzetdaling was te verklaren doordat hun omzet moest komen uit een sector
die nu zwaar getroffen is (events, horeca, retail, onderwijs, contactberoepen).
Duidelijk is dat de grootste oorzaak voor de omzetdaling ligt in het sterk
achteruit gaan of zelfs stilvallen van de verkoop van nieuwe producten of
diensten en het pauzeren van projecten of leveringen.

2. Wat hebben de ondernemers zelf gedaan om de impact te beperken?
Ondernemers die wij hebben geïnterviewd, zijn volop bezig om hun bedrijf
door deze tijd heen te loodsen.

Er wordt nu een beroep gedaan op je creativiteit en
flexibiliteit, oftewel jouw ondernemerschap.

Als je 20 jaar hetzelfde doet en vastgeroest zit dan is deze crisis hét
moment om te laten zien dat je anders kan. Kan je dat niet, dan ben
je geen ondernemer.

Dit waren de meest populaire maatregelen tot half mei (% van de
ondernemers):
Relaties met klanten versterken. Denk aan omzet naar voren halen,
afspraken herzien of (her)bevestigen en extra of anders met klanten
communiceren (49%).
Overheidsmaatregelen aanvragen. Met name de NOW en uitstel van
belastingen zijn door deze groep gebruikt (40%).
Vacaturestop instellen (29%).
Extra aandacht aan medewerkers; het inpassen van thuiswerken en het
voorbereiden op de tijd na corona (24%).
Investeringen uitstellen (16%).
Wat opvalt uit de interviews is dat 95% van de ondernemers nog niet tot
reorganisatie of ontslag is over gegaan. We hoorden dat afscheid nemen van
medewerkers wel het laatste is wat deze ondernemers willen doen. Wel sluit
bijna niemand uit dit alsnog te moeten doen, later dit jaar.

Het laatste wat wij willen is onze mensen ontslaan. We zullen
eerst alle andere mogelijkheden proberen, voordat we daaraan
gaan denken.

Tevens valt op dat ondernemers die wij hebben geïnterviewd nauwelijks
kapitaal hebben opgehaald bij hun bank (0) of bij hun aandeelhouders (1).
Wat ook opvalt is het percentage ondernemers dat juist nu meer dan normaal
investeert in marketing; dit was (slechts) 6%.
Een hele innovatieve ondernemer heeft nu baat bij een net ontwikkelde
oplossing; ‘Remote Installing’ van machines. Door gebruik te maken van
augmented reality kan deze machinebouwer nu over de hele wereld zijn
machines installeren zonder zelf ter plekke te zijn.

3. Welke kansen zien de ondernemers?
Zoals we uit eerdere crisissen weten is dat er naast de negatieve gevolgen,
ook zeker kansen ontstaan in crisissituaties. Wat ons opgevallen is dat des te
meer omzet ondernemers zijn verloren door de crisis, des te minder ze (in zijn
algemeenheid) kansen zien. Een mogelijke verklaring is de neerwaartse
spiraal waarin zo’n ondernemer terecht komt: doordat er veel dingen niet
meer kunnen of zijn gestopt, wordt de aandacht sterker gefocust op alle
andere dingen die niet (meer) kunnen, en wordt op die manier een self
fulfilling prophecy. Hierbij wordt het steeds lastiger om de mogelijkheden te
blijven zien die wél kunnen en je wél gaan helpen.
Dit waren de meest populaire kansen tot half mei (% van de ondernemers):
Meer aandacht voor het domein waarin wij werken (39%).
Meer tijd; dus meer dingen kunnen ontwikkelen (25%).
Ontwikkeling van nieuwe producten (25%).
Ontwikkeling van nieuwe businessmodellen (20%).
Meer autonomie voor medewerkers (16%).
De meest genoemde kans die werd gezien door ondernemers, is dat er door
de crisis meer aandacht is ontstaan voor het domein waarin het MKB-bedrijf
werkzaam is. Omdat alles online is gegaan verwachten ondernemers een
versnelde digitale transformatie. Wat daarbij ook helpt is dat veel mensen nu
noodgedwongen moeten werken met nieuwe digitale toepassingen; naar
verwachting zal dat de acceptatie voor die toepassingen verhogen.

Iedereen is nu genoodzaakt om online te gaan werken,
waardoor mensen nu sneller bij ons gaan uitkomen.

Verder werd er gretig gebruik gemaakt van de vrijgekomen tijd om nieuwe
dingen te ontwikkelen. Hierbij zagen wij dat er meer tijd werd besteed aan het
ontwikkelen van nieuwe producten, zodat deze beter zullen aansluiten op de
(veranderde) behoeften van de klanten. Ook werd de tijd besteed om
‘achterstallig onderhoud te doen’; zowel fysiek (opruimen van het kantoor) als
procesmatig (opschonen van bestaande processen). Daarnaast werd deze
tijd ook gebruikt om extra aandacht te geven aan het personeel, door hen een
boost te geven in hun professionele ontwikkeling.

We moeten vooral lekker bezig blijven met z’n allen. In angst
afwachten gaat je sowieso niet verder helpen.

Tot slot zagen wij dat er ook kansen werden gezien in het aannemen van
kundig personeel dat door de crisis noodgedwongen moet zoeken naar een
andere baan en in de aanpassingen van de marketing- en salesprocessen op
de nieuwe realiteit en online mogelijkheden.

Wij als scale-up willen graag snel groeien en zijn daarom
hard opzoek naar jonge talentvolle medewerkers die ons bij
de groei gaan helpen. Bij kleinere bedrijven die het niet
redden, zullen deze medewerkers op straat komen te staan.
Ik zie daarom een grote kans voor ons om deze mensen weer
een plek te geven in een soortgelijke omgeving.

4. Wat heb je nodig om je kansen te benutten?
Waar de grootste behoefte ligt voor de MKB-bedrijven in de regio Utrecht is
meer duidelijkheid over richtlijnen en maatregelen op de langere termijn.
Hiervoor wordt met name gekeken naar de overheid. Een duidelijke visie
wordt gemist. Een ondernemer gaf ons het volgende praktische voorbeeld:

Ik heb duidelijkheid nodig; vooral naar personeel toe geeft
het rust als het duidelijk is hoe de 1.50 meter economie er
uit ziet. Hoe zal werken vanuit kantoor en werken bij de
klant er uit gaan zien?

Dit waren de meest populaire behoeftes tot half mei (% van de ondernemers):
Duidelijkheid/visie vanuit de overheid (33%).
Funding (29%).
Goede nieuwe medewerkers (20%).
Nieuwe (internationale) samenwerkingspartners (12%).

Van deze ondernemers kregen we terug dat deze overheidsrichtlijnen met
voorkeur per sector worden bepaald. De crisis heeft in verschillende mate
impact gemaakt op de MKB-bedrijven, hiervoor zal dan ook per sector
gekeken moeten worden naar welke richtlijnen haalbaar en passend zijn.
Ondernemers waren het hier grotendeels over eens, maar geven ook aan dat
zij denken dat deze richtlijnen er niet op korte termijn al zullen komen.

Een net zo grote groep ondernemers heeft overigens aangegeven zich niet
afhankelijk te willen maken van wat de overheid nu wel en niet doet voor
ondernemers. Alles onder het motto van “gelukkig dat ik ze niet nodig heb”.
Wat opvallend is, is dat dit wel de ondernemers zijn die nauwelijks
omzeteffecten bemerken nu. Hetzelfde wordt er vaak gedacht over banken.

Verder helpen banken en financiers niet bepaald in
deze tijden. Ze zijn niet soepel; de wetten en regels
passen niet.

Funding wordt aangegeven vanuit twee insteken. De ene insteek is voor
bedrijven die nu overheidsmaatregelen hebben aangevraagd en daar nu meer
gebruik van moeten maken. De andere insteek is voor bedrijven die kansen
zien en daar extra in willen gaan investeren. Beide groepen
vertegenwoordigen de helft van dit percentage.
Een andere grote behoefte ligt in het verbeteren van de autonomie onder
werknemers en de manier waarop ondernemers daar zelf mee om moeten
gaan. Een aantal ondernemers heeft aangegeven dat het lastig is om een
beeld te krijgen van het werk dat verzet kan worden met thuiswerken, omdat
er toch een grote verandering wordt gevraagd van alle werknemers.
Een andere manier van samenwerken, managen van het huishouden (met
een zieke of met naar schoolgaande kinderen thuis), missen van sociale
contactmomenten en de angst en onzekerheid over hoe de nabije toekomst
eruit gaat zien zijn hierin belangrijke factoren.

Waar zien wij kansen voor ondernemers?
Gelukkig werken de meeste ondernemers aan relevantie en bereiden ze zich
ook enigszins voor op een tijd na corona. Hieronder beperken we onszelf door
alleen zaken te benoemen die wij opvallend vonden in ons onderzoek.
1. Omzetverlies in relatie tot aandacht voor klanten
Hoe je het ook wendt of keert, 85% van de door ons onderzochte
ondernemers groeien niet in hun omzet (en dat is wel een issue als je dit jaar
je FD Gazellen Award ook weer wil behalen bijvoorbeeld). Enigszins
tegenstrijdig geeft 50% van de ondernemers wel extra aandacht aan hun
klanten; krijgen klanten dan wel op een juiste manier aandacht?
Een crisis zorgt voor extra complexiteit in het salesproces. Die complexiteit
hebben onze respondenten benoemt. Wij hebben onze respondenten
eigenlijk nauwelijks kunnen betrappen op hoe zij met deze complexiteit willen
omgaan. De teneur is dat de situatie maar even moet worden afgewacht…
Meer complexiteit vereist een andere verkoopstijl, wordt deze wel (nu al)
toegepast?
2. Anticyclisch investeren
Ambitieuze ondernemers zorgen ervoor dat ze altijd groeien. Als het in omzet,
ondanks een nieuw verkoopstijl, niet lukt dan maar op andere zaken
Naast dat we ons afvragen of iedereen wel goed op Corona was voorbereid
(als dat al kan), vragen we ons zeker af of iedereen hier goed op reageert.
Bedrijven die groeien investeren namelijk anticyclisch; iets wat we op een
aantal vlakken veel te weinig hebben waargenomen in dit onderzoek.
Wat voorbeelden:
Marketinginspanning
Het is uit onderzoek vanuit eerdere crisissen gebleken dat het op peil houden
of opschroeven van de marketinginspanning ervoor zorgt dat bedrijven tijdens
en na de crisis 15 keer meer sales doen dan bedrijven die tijdens de crisis de
marketinginspanning ‘on hold’ zetten of afzwakken. Maar 6% geeft op dit
moment aan extra gas te geven op marketing.

Remote werken/autonomie
Je medewerkers helpen ‘remote’ te werken gaat verder dan het helpen
verhuizen van de bureaustoel en het houden van de ‘daily stand-up’ via
Zoom. Hou het niet bij faciliteren alleen omdat remote werken een enorme
kans is om de autonomie van je team te vergroten. Meer autonomie zorgt
voor meer werkplezier en zorgt ervoor dat je team effectiever gaat werken.
Ook helpt het bij het professionaliseren van je bedrijf op een aangename
manier.

Zorg dat je jouw mensen de ruimte geeft om
verantwoordelijkheid te pakken. Probeer ook duidelijk te
maken dat een crisis wat extra van ze vraagt. Top-down
mensen controleren die thuiswerken heeft geen zin. Help
als ondernemer en doe suggesties. Je zal in deze tijd
meer een dienende leider moeten zijn dan een sturende
leider.

Ontwikkeling van medewerkers
Neem een voorbeeld aan ASML, dat in 2001 een ongelofelijke investering
heeft gedaan in de ontwikkeling van zijn of haar medewerkers tijdens de
crisis. Het is goed dat iedereen zijn of haar mensen wil binnenhouden, zorg
dat je de komende tijd goed benut door mensen extra ontwikkelkansen te
bieden. In onze gesprekken is dit weinig benoemd.
3. Inspiratie organiseren
Heel veel beurzen, congressen en netwerkbijeenkomsten gaan de komende
tijd niet door. Uit ons onderzoek blijkt dat menig ondernemer daar zijn/haar
inspiratie vandaan haalt. Het bedenken van concepten voor inspiratie, die wel
passen in het beleid van de overheid en in de agenda van ondernemers, is
een belangrijke vaardigheid waarmee ondernemers nu verschil kunnen
maken.

Waar zien wij kansen voor beleidmakers?
Zoals al aan het begin van dit artikel aangegeven, willen we ook graag de
informatie die wij hebben gekregen over de behoeften van de ondernemers
met betrekking tot de overheid delen. Door als boodschapper te fungeren,
hopen wij hiermee de informatiestroom tussen de ondernemers en de
overheid te versoepelen en verbeteren. Kansen met betrekking tot het
steunen van ondernemers die nu veel impact ervaren en het doorzetten en
verbeteren van steunmaatregelen vinden wij zo vanzelfsprekend dat we deze
niet hebben benoemd in onderstaande overzicht.
1. Zichtbaarheid en toegankelijkheid
Uit onze rondvraag in de regio, kwam naar voren dat er behoefte is aan
zichtbaarheid en (betere) toegankelijkheid van de overheid (en dan met name
de lokale overheid). Deze lokale overheid staat het dichtst bij de ondernemers
en zou hen kunnen ondersteunen en meedenken over het antwoord op de
vraag: wat is dan wel (nog / niet) mogelijk? De loketten zijn niet altijd even
vindbaar voor ondernemers.
2. De stem van de ondernemer
Een kans voor de overheid is om meer er te zijn als bevragende
sparringpartner, waarbij ook ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun
bijdrage te leveren aan de nog te ontwikkelen regelgeving of faciliteiten.
Meerdere ondernemers hebben aangegeven bereid te zijn om hierin te helpen
en/of bij te dragen.
3. Linking pin
Bovendien wordt er gevraagd naar mogelijkheden om makkelijker in contact
te komen met netwerkpartners. De overheid kan hierin de rol van ‘linking pin’
spelen in het ecosysteem door vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Dat
is in Utrecht deels gedaan door URECA.

4. Vestigingsklimaat
Ondernemers evalueren hun behoefte aan faciliteiten zoals kantoor. Een
aantal hadden hun kantoor al opgezegd of stonden op het punt om dat te
doen. Het is aan te bevelen om in overleg te gaan met verhuurders van
kantoorruimte om de toegevoegde waarde beter te gaan afstemmen op de
wensen van ondernemers in de 1,5 meter economie. De (lokale) overheden
zouden hier een veel actievere rol in kunnen spelen (om b.v. grootschalige
leegstand te voorkomen).
Verder zouden (lokale) overheden thuiswerken beter mogelijk kunnen maken;
bijvoorbeeld door met een plan te komen om de internetsnelheid in de regio
Utrecht in zijn geheel versneld te gaan verhogen.
5. 'Management bij example'
Tot slot ligt er een kans voor de overheid om ‘meer zelf het goede voorbeeld
te geven’. Door zelf (ook) meer op tijd te betalen en besluitvorming niet te veel
uit te stellen houdt ook de overheid de natuurlijke dynamiek in de economie
op gang. De overheid kan ook een bijdrage leveren aan het op gang brengen
van anticyclisch investeren door met een aantal slimme versoepelingen een
‘zetje in de rug’ te geven. Dat gebeurt nu nog niet of weinig. Denk daarbij
onder andere aan het ophogen van bestaande subsidiebudgetten voor
ontwikkeling van medewerkers (bijvoorbeeld de SLIM subsidie), innovatie
(bijv. WBSO) en het aanpassen van de voorwaarden van deze (en andere)
subsidies.

Conclusie
Dit onderzoek heeft ons veel inzichten gegeven over wat er speelt in de regio.
Wij vonden het fijn om die met je te delen. Verzadigd zijn we zeker nog niet;
er is nog zo veel wat we niet weten en wat we graag willen blijven
onderzoeken. Dit is voor ons gevoel nog het puntje van de ijsberg. Wij gaan
ons onderzoek hervatten en verdiepen. We willen dat niet alleen doen en ons
graag verder laten helpen en inspireren door ondernemers. Bij ons staat de
uitnodiging open om deel te nemen, mocht je dat (nu) nog niet hebben
gedaan. Ook blijven we graag in contact met de ondernemers en
ondernemingen die wij hebben gesproken; we horen graag hoe de situatie
zich ontwikkelt en welke behoeftes ontstaan (of juist verdwijnen).
We hopen met dit artikel in ieder geval een concreter beeld te hebben kunnen
geven aan de MKB-bedrijven en overheid hoe er op dit moment wordt
omgegaan met de corona-crisis. We zijn zelf geïnspireerd door de
verschillende verhalen van de ondernemers, die grotendeels, toch vooral
gefocust zijn op de positieve kanten in een onzekere tijd als deze. Dat geeft
een hoop goede moed!

Over No Nonsancy
Wij zijn een kennispartner van MKB-bedrijven op het gebied van het
‘aangenaam professionaliseren’. Daarmee zijn wij partner in het verbeteren
van het resultaat en het werkgeluk van de ondernemer en team. Wij hebben
de afgelopen 10 jaar meer dan 200 MKB-bedrijven geholpen en worden
gewaardeerd met gemiddeld een 8,6 als rapportcijfer daarvoor. We werken
samen met onder andere NLgroeit, de Provincie Utrecht, EBU en de
gemeente Utrecht; waarmee we bijvoorbeeld de Scale Up Academy 2020
organiseren.
Onze procesbegeleiders hebben bewust een diverse achtergrond. Dit helpt
ons om alle perspectieven die spelen bij klanten (die van de ondernemer, die
van de medewerkers en andere belanghebbenden) op een goede manier
mee te nemen richting de oplossing.
Wij begrijpen de impact van het ontwikkelen van een MKB-bedrijf en weten
hoe belangrijk het is om, vanuit een aangenaam geprofessionaliseerde
organisatie, balans en grip te creëren.
Neem een kijkje op onze website: www.nononsancy.nl, voor meer artikelen
en blogs.
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