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Samenvatting 

Scope van het onderzoek 

De betekenis van het MKB in Nederland is zowel economisch als sociaal-maatschappelijk 

van groot belang. Zowel in het MKB-actieplan van maart 2018 als de voortgangsrapportage 

daarvan in juli 2019 wordt daaraan aandacht besteed. 

 

Het economisch belang van het MKB is groot in termen van aantallen bedrijven, 

werkgelegenheid, omzet, productie en toegevoegde waarde. Bedrijven met minder dan 250 

werknemers worden tot het MKB gerekend. Meer dan 99 procent van alle bedrijven behoort 

tot het MKB. Verder draagt het MKB voor 62 procent bij aan de toegevoegde waarde. 

Daarnaast zorgt het MKB voor 71 procent van de werkgelegenheid. 

 

Toch wordt het MKB niet alleen gezien als de economische motor, maar ook als de sociale 

motor van de samenleving. Veel MKB-ondernemers ondersteunen maatschappelijke en 

goede doelen, fungeren als opleider, dragen bij aan sociale cohesie en zorgen via hun 

bedrijfsvoering voor inclusiviteit, leefbaarheid, duurzaamheid en welzijn.  

 

Er is al veel bekend over de economische betekenis van het MKB, maar minder over de 

sociale en maatschappelijke bijdrage. Daarom wil het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK) beschikbare onderzoeksgegevens samenbrengen en een nader beeld geven 

van de sociale en maatschappelijke bijdrage van het MKB, naast ook de economische 

bijdrage. 

 

 

 

Daarbij dient het liefst zoveel mogelijk onderscheid gemaakt te worden in het MKB naar 

ZZP-, micro-, klein- en middenbedrijf en indien mogelijk naar andere kenmerken 

(anciënniteit, wel of geen speur- en ontwikkelingswerk, familiebedrijf of onderdeel van een 

concern). Het (economische) product of de dienst dat door het MKB wordt geleverd valt 

buiten deze afbakening. 

 

De Directie Ondernemerschap van het ministerie van EZK heeft eerder een eerste 

verkenning opgesteld, die gericht is geweest op kennisontwikkeling, daar waar mogelijk 

kwantitatief, over dit onderwerp. Daarin is tot een eerste afbakening van het begrip sociale 

en maatschappelijke impact van het MKB gekomen. Het gaat om de bijdrage die MKB-

bedrijven en ondernemers zelf vanuit de bedrijfsvoering direct leveren aan de 

maatschappij op verschillende thema’s/dimensies en indicatoren. Op basis van de EZK-

verkenning zijn de volgende financiële/sociale dimensies/thema’s van sociaal 

maatschappelijke bijdrage van het MKB onderscheiden1: 

- Bijdrage aan de schatkist; 

- Bijdrage via arbeidsmarkt en scholing; 

- Bijdrage aan maatschappelijke goede doelen (filantropie); 

- Bijdrage aan kwaliteit en leefbaarheid van woon- en werkomgeving; 

- Bijdrage aan duurzaamheid; 

- Bijdrage aan welzijn. 

Per thema/dimensie zijn indicatoren benoemd. Figuur 1 geeft daar nader inzicht in. Tevens 

bevat de verkenning een eerste inventarisatie van mogelijke bronnen. 

                                                 
1 De economische bijdrage van het MKB wordt jaarlijks in beeld gebracht door het Nederlands Comité voor 

Ondernemerschap en de publicatie Staat van het MKB. 

De sociaal-maatschappelijke bijdrage focust op de inbreng die MKB-bedrijven en 
ondernemers vanuit hun bedrijfsvoering leveren aan de samenleving
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Figuur 1 Subthema's/indicatoren per dimensie/thema conform eerdere verkenning Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat 

 

 Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Het doel van het onderzoek is na de eerste verkenning die het ministerie zelf heeft 

uitgevoerd te komen tot een vervolgstap in kennisverdieping door op de gedefinieerde 

dimensies/(sub)thema’s onderverdeeld naar de typen MKB de beschikbare gegevens in een 

samenhangend overzicht bij elkaar te zetten. Het onderzoek is dus uitdrukkelijk gericht op 

kennisverwerving en dient geen achterliggend beleidsdoel.  

 

De centrale vraagstelling van het onderzoek en de onderliggende onderzoeksvragen zijn 

weergegeven in figuur 2. 

Figuur 2 De centrale onderzoeksvragen en de onderliggende onderzoeksvragen 

 

Het onderzoek van Panteia levert een assessment waarin wordt nagegaan of de genoemde 

dimensies/(sub)thema’s en indicatoren uit de eerdere verkenning van het ministerie 

dekkend zijn. Uitgangspunt hierbij is dat kwantitatieve en/of kwalitatieve gegevens 

hiervoor al beschikbaar zijn, dan wel met een beperkte bewerking beschikbaar kunnen 

Schatkist

• Omzetbelasting

• Vennootschapsbelasting

• Inhouding 
loonbelasting/premie 
volksverzekering

• Waterbelasting

• Afvalbelasting

• …belasting

Arbeidsmarkt en scholing

• Aandeel MKB in 
werkgelegenheid/aantal 
banen/ totale loonsom

• MKB als opleider:

• aantal stageplekken

• praktijkopleidingen 
(BBL/BOL)

• intern opleiden en/of 
omscholen

• ondernemer als 
docent/praktijkbegeleider
/coach

• ondernemer als manager 
(eigen ontwikkeling)

• Mkb als sociale motor:

• Inclusieve benadering 
medewerkers op 
werkplek

• Aannemen mensen met 
afstand tot arbeidsmarkt 
(handicaps, 
vluchtelingen, etc),

• Bevorderen diversiteit op 
werkplek

• Actief gezondheidsbeleid, 
arbobeleid, veiligheid

• Nieuwe werkvormen  
medewerkers faciliteren 
inclusief flexibiliteit

• Bijstaan medewerkers in 
goede en slechte tijden 
zowel op werk als privé

Filantropie

• Vrijwillige inzet van 
resources in de vorm van 
kennis en kunde, 
menskracht en middelen 
naar:

• kerk en 
levensbeschouwing 
(religie),

• gezondheid,

• internationale hulp,

• milieu, natuur en 
dierenbescherming,

• onderwijs en onderzoek,

• cultuur,

• sport en recreatie en

• maatschappelijke en 
sociale doelen

Leefbaarheid

• Belang franchisenemers en 
winkelambachten voor 
winkelstraten als sociaal 
menselijke contactpunt en 
mogelijkheid voor ouderen 
om zelfstandig in buurt 
boodschappen te doen cq 
laten bezorgen.

• vergroten van leefbaarheid 
en veiligheid in 
winkelstraten en op 
bedrijfsterreinen

• bijdrage van MKB bij 
tegengaan fraude, geweld, 
witwassen

• bijdrage van MKB aan 
prettige leef/werkomgeving

Duurzaamheid

• Afvalmanagement/Afvalsch
eiding & recycling

• Verminderen 
energieverbruik, 
waterverbruik, 
grondstoffenverbruik

• Biodiversiteit beschermen

• Gebruik lokale kringlopen

• Verandering product of 
service om bedrijfsimpact 
op milieu te verkleinen

• (Vervoers) mobiliteit van 
personeel

• Samenwerking

Welzijn

• Invulling vrije tijd

• Ontspanning

• Natuurbeleving

• Cultuur/vermaak

• Invloed MKB-bedrijven op 
behoud erfgoed en natuur

• Sport en beweging

Centrale onderzoeksvraag is: wat is de sociaal-maatschappelijke bijdrage uitgedrukt in geld, tijd of 
anders van de verschillende typen MKB naar onderscheiden thema’s/dimensies en indicatoren?

De onderzoeksvragen zijn hieronder weergegeven.

1) Welke 
data/bronnen zijn wel 
of niet beschikbaar, 
dan wel zijn met een 
beperkte bewerking 

beschikbaar te 
maken?

2) Zijn de 
onderscheiden 

dimensies/thema’s, 
subthema’s en 

indicatoren dekkend?

3) Hoe kunnen de 
gegevens in een 
samenhangend 

overzicht bij elkaar 
gezet worden?

4) Welke suggesties 
zijn er voor 

aanvullingen?

5) Wat zijn de 
mogelijkheden van het 

koppelen van 
beschikbare data in de 

toekomst?
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komen. Daarnaast geeft het onderzoek een tussentijds beeld van de sociaal-

maatschappelijke bijdragen van het MKB, dat met inbreng van derden verder 

doorontwikkeld kan worden. Het verkent en ontdekt de beschikbare parameters en 

indicatoren en doet suggesties voor ontbrekende data en hoe deze te verkrijgen. Het 

onderzoek is in deze fase daarom niet bedoeld om een meervoudige doorrekening te 

maken op die verschillende parameters.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2020 ten tijde van de lockdown als gevolg 

van de ingrijpende Coronacrisis. Gelet op het karakter van het onderzoek, dat vooral op 

dat moment keek naar beschikbare en ontbrekende data, heeft dit geen effect gehad op de 

inhoud van de uitkomsten. Echter de gevolgen van de Coronacrisis zullen ingrijpen op de 

samenleving en daarmee ook op de economische sectoren van het MKB en naar 

verwachting daarmee ook een trendbreuk op de inhoud van de in dit onderzoek benoemde 

dimensies, thema’s en indicatoren vormen. 

 

De resultaten van de conceptrapportage zijn met een aantal experts besproken in een 

validatieworkshop. De experts waren afkomstig van het CBS, Ondernemend NL, MKB 

Nederland/VNO-NCW, FBNed, WRR, Provincie Limburg en het Ministerie van EZK. In de 

validatieworkshop zijn twee hoofdvragen aan de orde geweest. Ten eerste: zijn de 

onderscheiden dimensies/thema’s, subthema’s en indicatoren compleet en dekkend? Ten 

tweede: welke mogelijke analyses zien de deelnemers op basis van de in het rapport 

opgenomen data/informatie? Het oordeel van de experts is meegenomen in de conclusies 

en aanbevelingen bij het rapport, waarbij daar expliciet zal worden aangegeven als dit uit 

de validatieworkshop is voortgekomen. Daarnaast is aanvullende input vanuit de 

validatieworkshop in het rapport verwerkt. 

 

Hierna worden de vijf onderzoeksvragen (zie figuur 2) beantwoord. 

 

Zijn de onderscheiden dimensies/thema’s, subthema’s en indicatoren dekkend?  

Eerst gaan we in op de beantwoording van onderzoeksvraag 2. Aan de hand van het 

overzicht uit figuur 1 is beoordeeld of de dimensies/(sub)thema’s en indicatoren dekkend 

zijn voor de sociaal-maatschappelijke bijdragen van het MKB. Per dimensie wordt dit hierna 

beschreven. 

 

Dimensie/(sub)thema Schatkist 

Hoewel belastingen niet vaak worden beschouwd als een onderdeel van 

bedrijfsverantwoordelijkheid2 kunnen belastingen een aanzienlijk deel uitmaken van de 

bijdrage van een bedrijf aan de samenleving door publieke goederen en diensten 

(gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, enz.), die daarmee worden gefinancierd. 

Daarom is de dimensie Schatkist relevant in dit onderzoek en gaat na hoe bedrijven via 

belastingen en heffingen bijdragen aan de Nederlandse samenleving. De subthema’s die in 

deze dimensie worden behandeld, geven een bijna volledig beeld van de inkomstenbronnen 

van de Nederlandse overheid: 

 Loonheffing en inkomstenbelasting (incl. zorgverzekeringswet, premies volksverzekeringen en 

premies werknemersverzekeringen): 57% van het inkomen van de Nederlandse overheid 

 Omzetbelasting: 20%  

 Vennootschapsbelasting: 9%  

 Accijnzen: 4%  

                                                 
2 Uit een onderzoek van de VBDO in 2013 bleek dat 6% van de 64 onderzoeken van bedrijven belastingen als 
onderdeel van MVO omvatte. https://www.vbdo.nl/wp-content/uploads/2018/10/VBDOJaarverslag2013.pdf.  

https://www.vbdo.nl/wp-content/uploads/2018/10/VBDOJaarverslag2013.pdf
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 Overige belasting (inclusief waterbelasting, afvalbelasting, motorrijtuigenbelasting, 

onroerende zaakbelasting, overige kostprijsverhogende belastingen, regulerende 

energieheffing, belasting op personenauto’s en motorrijwielen- en toeristenbelasting): 5%  

 

Door deze subthema's af te dekken, wordt ongeveer 95% van het inkomen van de 

Nederlandse overheid in kaart gebracht3. Ten aanzien van de eerdere inventarisatie van 

het ministerie van EZK zijn door Panteia ook de substantiële inkomstenbelasting en 

accijnzen betrokken. Na de validatieworkshop zijn daar nog de dividendbelasting en erf- en 

schenkbelasting aan toegevoegd. 

 

Dimensie/(sub)thema Arbeidsmarkt en scholing 

De bijdrage aan de werkgelegenheid van het MKB is substantieel. In deze dimensie is de 

rol van het MKB in arbeidsmarkt en scholing opgesplitst in de subthema's werkgelegenheid, 

MKB als opleider en MKB als sociale motor. Deze dimensies omvatten: 

1) de directe bijdrage van het MKB aan de arbeidsmarkt via werkgelegenheid; 

2) de bijdrage van het MKB aan onderwijs van studenten, medewerkers en ondernemers via: 

a) de ontwikkeling van studenten voordat ze de arbeidsmarkt betreden (aantal 

stageplekken en praktijkopleidingen); 

b) de ontwikkeling van medewerkers (intern en extern opleiden); 

c) de ontwikkeling van de ondernemer (investeringen in de eigen ontwikkeling van de 

ondernemer). 

3) De bijdrage van MKB aan het welzijn van medewerkers via: 

a) het creëren en onderhouden van een inclusieve werkplek (inclusieve benadering van 

medewerkers op de werkplek), aannemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

(handicaps, vluchtelingen, etc) en bevorderen van diversiteit op de werkplek); 

b) het creëren en onderhouden van actief gezondheidsbeleid, arbobeleid, veiligheid; 

c) flexibiliteit in de wensen en behoeften van medewerkers (nieuwe werkvormen voor 

medewerkers faciliteren inclusief flexibiliteit); en 

d) medewerkers bijstaan in goede en slechte tijden zowel op werk als privé. 

 

Deze drie subthema's en hun indicatoren brengen de impact van MKB op de 

werkgelegenheid, ontwikkeling en het welzijn van arbeid uitgebreid in kaart. Deze 

inventarisatie komt overeen met de eerdere inventarisatie van het ministerie van EZK, met 

uitzondering van de “ondernemer als docent”. Dit laatste betreft vaak het verstrekken van 

een product of dienst. Het (economische) product of de dienst dat door het MKB wordt 

geleverd valt buiten de definitie van sociaal-maatschappelijke bijdrage. 

 

Vanuit de validatieworkshop is op een beperkt aantal aspecten nog aanvulling gegeven in 

de vorm van aanvullende informatie voor een aantal indicatoren en over de mogelijkheden 

om deze beschikbaar te krijgen voor het MKB. Zo zijn bijvoorbeeld de Monitor Brede 

Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020 genoemd. Het gaat daarbij om zowel 

de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. In 

de Monitor wordt ook aandacht besteed aan diversiteit en inclusiviteit. 

 

Dimensie/(sub)thema Filantropie 

In de eerdere verkenning door het ministerie werd de volgende omschrijving van de 

bijdrage van het MKB van filantropie gegeven: Vrijwillige inzet van resources in de vorm 

van kennis en kunde, menskracht en middelen onderverdeeld naar doelen: 

 kerk en levensbeschouwing (religie), 

 gezondheid, 

 internationale hulp, 

 milieu, natuur en dierenbescherming, 

                                                 
3 Miljoenennota 2020. 
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 onderwijs en onderzoek, 

 cultuur, 

 sport en recreatie en 

 maatschappelijke en sociale doelen. 

 

Deze verdeling naar doelen is in grote lijnen vergelijkbaar met de verschillende gebieden 

die koepelorganisatie Goede Doelen Nederland onderscheidt: gezondheid, internationale 

hulp & mensenrechten, welzijn, natuur & milieu, dieren, kunst & cultuur, religie & 

levensbeschouwing en onderwijs. Ook de studie Geven in Nederland hanteert vrijwel 

dezelfde indeling. De overeenstemming tussen deze verschillende bronnen wijst erop dat 

dit een goed beeld geeft van het totale spectrum van filantropie. 

 

De resources kennis en kunde, menskracht en middelen zijn verder door Panteia 

onderscheiden als: 

 financiële bijdragen door giften/sponsoring, 

 bijdragen via de inzet van personeel, 

 bijdragen door ruimtes of materialen beschikbaar te stellen, 

 bijdragen door het delen van een netwerk van (zakelijke) contacten en 

 bijdragen door promotie via de eigen communicatiekanalen van het bedrijf. 

Deze verdeling sluit aan op de manieren om via filantropie bij te dragen, zoals die in de 

literatuur beschreven staan. Daarmee kan geconcludeerd worden dat deze indeling 

dekkend is. 

 

Dimensie/(sub)thema Leefbaarheid 

In de eerdere verkenning van het ministerie werden de volgende aspecten genoemd als 

onderdelen van de bijdrage van het MKB aan de leefbaarheid: 

 Belang van franchisenemers en winkelambachten voor winkelstraten als sociaal menselijke 

contactpunt en de mogelijkheid voor ouderen om zelfstandig in de buurt boodschappen te 

doen of te laten bezorgen. 

 Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in winkelstraten en bedrijfsterreinen. 

 Bijdrage van MKB bij tegengaan fraude, geweld, witwassen. 

 Bijdrage van MKB aan een prettige leef-/werkomgeving. 

 

In een onderzoek naar de relatie tussen leefbaarheid en bedrijvigheid concludeert PBL dat 

vooral de aanwezigheid van kleinschalige detailhandel bijdraagt aan de leefbaarheid in een 

wijk. De manier waarop de aanwezigheid van bedrijven bijdraagt aan de leefbaarheid is 

echter niet eenduidig te bepalen. Daarmee is het lastig om de bijdrage van het MKB op dit 

punt te definiëren. Op basis van het onderzoek van PBL kan de aanwezigheid van 

kleinschalige detailhandel als indicator van de bijdrage van het MKB aan de leefbaarheid 

worden opgenomen. 

 

Op basis van de aspecten van leefbaarheid die in de Leefbaarometer worden omschreven 

zijn er daarnaast twee thema’s waarop het MKB een bijdrage kan leveren aan de 

leefbaarheid. Het gaat om bijdragen aan de fysieke omgeving en om bijdragen op het 

gebied van veiligheid. Het tweede, derde en vierde punt uit de eerdere verkenning sluiten 

daarbij aan. 

 

Daarmee zijn de voornaamste vormen waarop het MKB bijdraagt aan de leefbaarheid in 

een wijk benoemd. Er zijn weliswaar nog andere activiteiten van het MKB te noemen die 

bijdragen aan de leefbaarheid in een wijk, bijvoorbeeld zorgen voor werkgelegenheid of het 

helpen organiseren van buurtfeesten, maar deze bijdragen worden al gedekt door andere 

dimensies (zoals onder Arbeidsmarkt/Scholing en Filantropie). Daarmee kan geconcludeerd 

worden dat deze indeling dekkend is. 
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Dimensie/(sub)thema Duurzaamheid 

Er zijn verschillende manieren waarop MKB kan bijdragen aan duurzaamheid. Van een 

MKB-bedrijf dat de energiekosten kan verlagen of papierverspil ling kan verminderen tot 

een MKB-bedrijf dat volledig betrokken is bij en toegewijd is aan de circulaire economie.  

 

In de validatieworkshop is nog aangegeven dat in de Monitor Brede Welvaart in relatie ook 

tot de Sustainable Development Goals 2020 door het CBS is beschreven hoe de welvaart 

zich in de brede zin van het woord in Nederland ontwikkelt. Het gaat daarbij om zowel de 

economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. SDG-

subdoel 9.2 betreft onder meer de versterking en verduurzaming van het bedrijfsleven. 

Veel van deze onderwerpen vallen onder de noemer maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO). MVO loopt door veel SDG’s heen: toegang tot krediet voor kleinere 

bedrijven, aandacht voor werknemers, verduurzaming van productieprocessen, en 

inclusieve en duurzame waardeketens van inkoop tot afnemers, al dan niet over de 

landsgrenzen heen. In Nederland zijn vooral de relaties tussen bedrijven en werknemers en 

de rol van bedrijven in duurzame productieprocessen en producten van belang. 

 

Om het volledige spectrum van duurzame MKB-activiteiten te integreren, kijkt deze 

dimensie naar de volgende subthema's (zie ook figuur 3): 

 

1) Binnen de materialencyclus: 

a) verminderen van energieverbruik, waterverbruik, grondstoffenverbruik; 

b) verandering van product of service om het bedrijfseffect op het milieu te verkleinen; 

c) milieuvriendelijke mobiliteit van personeel; 

d) biodiversiteit beschermen; en 

e) afvalmanagement/afvalscheiding & recycling 

2) De materiaalcyclus sluiten: 

a) gebruik maken van lokale kringlopen 

3) Samenwerking: 

a) samenwerking met andere organisaties op het gebied van duurzaamheid 

 

Figuur 3 illustreert de dynamiek van deze subthema's. Door deze subthema's te gebruiken, 

wordt aandacht besteed aan de bijdragen van MKB-bedrijven die op verschillende manieren 

incrementele veranderingen in hun bedrijfsvoering aanbrengen om duurzamer te worden 

(midden figuur 3) en zich te concentreren op de algemene bijdrage van MKB-bedrijven aan 

de totstandkoming van een Nederlandse circulaire economie (rechterkant figuur 3). 

Daarnaast concentreert het laatste subthema zich in het algemeen op in hoeverre MKB-

bedrijven samenwerken met andere organisaties om duurzamer te worden (linkerkant 

figuur 3). Daarmee kan geconcludeerd worden dat deze indeling dekkend is. 
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Figuur 3 Samenhang (sub)thema’s dimensie duurzaamheid 

 

 

 

Dimensie/(sub)thema Welzijn 

De oorspronkelijk in de eerdere verkenning van het ministerie onderscheiden 

dimensie/thema Welzijn zien wij niet als een aparte categorie. Het welzijn van werknemers 

is onderdeel van dimensie/thema Arbeidsmarkt en scholing. Het welzijn in termen van 

sponsoring goede doelen specifiek aan sport en recreatie en maatschappelijke en sociale 

doelen is onderdeel van dimensie/thema Filantropie. 

 

Samenvattend: zijn de onderscheiden dimensies/thema’s, subthema’s en indicatoren 

dekkend? 

Samenvattend resulteert het onderzoek van Panteia in de sociaal-maatschappelijke 

bijdrage van het MKB conform indeling naar dimensie/(sub)thema’s/indicatoren, zoals 

weergegeven in figuur 4. 

Figuur 4 Subthema's/indicatoren per dimensie/thema na onderzoek Panteia 

 

 

Door figuur 4 te vergelijken met figuur 1 kan worden nagegaan wat de verschillen zijn met 

de eerdere verkenning van het ministerie. Samenvattend komen we tot de conclusie dat de 

dimensies/(sub)thema’s een goede afspiegeling vormen voor de sociaal-maatschappelijke 

Schatkist

• Omzetbelasting

• Vennootschapsbelasting

• Inhouding loonbelasting/premie 
volksverzekering en 
inkomstenbelasting

• Waterbelasting

• Afvalbelasting

• Overige belastingen

Arbeidsmarkt en scholing

• Aandeel MKB in 
werkgelegenheid/aantal banen/ 
totale loonsom

• MKB als opleider:

• aantal stageplekken

• praktijkopleidingen (BBL/BOL)

• intern opleiden en/of omscholen

• ondernemer als manager (eigen 
ontwikkeling)

• Mkb als sociale motor:

• Inclusieve benadering 
medewerkers en bevorderen 
diversiteit op werkplek

• Aannemen mensen met afstand 
tot arbeidsmarkt (handicaps, 
vluchtelingen, etc),

• Actief gezondheidsbeleid, 
arbobeleid, veiligheid

• Nieuwe werkvormen  
medewerkers faciliteren 
inclusief flexibiliteit

• Bijstaan medewerkers in goede 
en slechte tijden zowel op werk 
als privé

Filantropie

• Vrijwillige inzet van resources in 
de vorm van kennis en kunde, 
menskracht en middelen naar:

• kerk en levensbeschouwing 
(religie),

• gezondheid,

• internationale hulp,

• milieu, natuur en 
dierenbescherming,

• onderwijs en onderzoek,

• cultuur,

• sport en recreatie en

• maatschappelijke en sociale 
doelen

• Resources bijdragen door:

• giften / sponsoring financieel

• inzet personeel

• ruimtes of materialen 
beschikbaar te stellen

• delen van een netwerk van 
(zakelijke) contacten en

• promotie via de eigen 
communicatiekanalen van het 
bedrijf

Leefbaarheid

• Belang franchisenemers en 
winkelambachten voor 
winkelstraten als sociaal 
menselijke contactpunt en 
mogelijkheid voor ouderen om 
zelfstandig in buurt boodschappen 
te doen cq laten bezorgen.

• vergroten van leefbaarheid en 
veiligheid in winkelstraten en op 
bedrijfsterreinen

• bijdrage van MKB bij tegengaan 
fraude, geweld, witwassen

• bijdrage van MKB aan prettige 
leef/werkomgeving

• Bovenstaande operabel naar:

• Leefbaarheid naar fysieke 
omgeving

• Leefbaarheid in relatie tot 
veiligheid

• Leefbaarheid in relatie tot 
voorzieningen

Duurzaamheid

• Afvalmanagement/Afvalscheiding 
& recycling

• Verminderen energieverbruik, 
waterverbruik, 
grondstoffenverbruik

• Biodiversiteit beschermen

• Gebruik lokale kringlopen

• Verandering product of service 
om bedrijfsimpact op milieu te 
verkleinen

• (Vervoers) mobiliteit van 
personeel

• Samenwerking
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bijdrage van het MKB. Wel komen we tot de conclusie dat de oorspronkelijk in de eerdere 

verkenning van het ministerie onderscheiden dimensie/thema Welzijn niet als een aparte 

categorie kan worden beschouwd, maar voor betreft het welzijn van werknemers als 

onderdeel van dimensie/thema Arbeidsmarkt en scholing wordt gezien. Het welzijn in 

termen van sponsoring goede doelen specifiek aan sport en recreatie en maatschappelijke 

en sociale doelen zien we als onderdeel van dimensie/thema Filantropie.  

 

Voor de overige dimensies/(sub)thema’s/indicatoren gelden de volgende conclusies qua 

dekkendheid ten opzichte van de eerdere inventarisatie door het ministerie: 

 Dimensie Schatkist. Ten aanzien van de eerdere inventarisatie van het ministerie van 

EZK zijn door Panteia ook de substantiële inkomstenbelasting, accijnzen, 

dividendbelasting en erf- en schenkbelasting betrokken. 

 Dimensie Arbeidsmarkt en Scholing. Deze inventarisatie komt overeen met de eerdere 

inventarisatie van het ministerie van EZK, met uitzondering van de “ondernemer als 

docent”. Dit laatste betreft vaak het verstrekken van een product of dienst. Het 

(economische) product of de dienst dat door het MKB wordt geleverd valt buiten de 

definitie van sociaal-maatschappelijke bijdrage. 

 Dimensie Filantropie. Deze verdeling sluit aan op de manieren om via filantropie bij te 

dragen, zoals die in de literatuur beschreven staan. Daarmee kan geconcludeerd 

worden dat deze indeling dekkend is. 

 Dimensie Leefbaarheid. Daarmee zijn de voornaamste vormen waarop het MKB 

bijdraagt aan de leefbaarheid in een wijk benoemd. Er zijn weliswaar nog andere 

activiteiten van het MKB te noemen die bijdragen aan de leefbaarheid in een wijk, 

bijvoorbeeld zorgen voor werkgelegenheid of het helpen organiseren van buurtfeesten, 

maar deze bijdragen worden al gedekt door andere dimensies (zoals onder 

Arbeidsmarkt/scholing en Filantropie). Daarmee kan geconcludeerd worden dat deze 

indeling dekkend is. 

 Dimensie Duurzaamheid. Door de gebruikte subthema's wordt aandacht besteed aan de 

bijdragen van MKB-bedrijven die op verschillende manieren incrementele 

veranderingen in hun bedrijfsvoering aanbrengen om duurzamer te worden en zich 

concentreren op de algemene bijdrage van MKB-bedrijven aan de totstandkoming van 

een Nederlandse circulaire economie. Daarnaast concentreert het zich in het algemeen 

op in hoeverre MKB-bedrijven samenwerken met andere organisaties om duurzamer te 

worden. Daarmee kan geconcludeerd worden dat deze indeling dekkend is. 

 

Beschikbaarheid data/bronnen en ontbrekende informatie in een samenhangend 

overzicht 

Dit betreft de beantwoording van de eerste en de derde onderzoeksvraag. De sociaal-

maatschappelijke bijdrage van het MKB kan worden uitgesplitst naar dimensies/thema’s in 

de bijdrage aan de Schatkist, de Arbeidsmarkt en scholing, de Leefbaarheid, de 

Filantropie en de Duurzaamheid. 

 

Vervolgens is per indicator de beschikbare informatie in kaart gebracht. Overall kan de 

conclusie getrokken worden dat er beperkte informatie beschikbaar is die specifiek gericht 

is op de bijdrage van het MKB. Binnen sommige dimensies is er geen gebrek aan algemene 

informatie over de bijdrage van bedrijven, maar ontbreekt de uitsplitsing naar 

grootteklasse. Voor andere dimensies geldt dat kwantitatieve informatie in algemene zin 

slechts zeer beperkt aanwezig is. Daarmee is de informatie dusdanig gefragmenteerd, 

zodat een zinvolle sommatie van de bijdrage van het MKB nog niet haalbaar is. Daarvoor is 

eerst in vervolgonderzoek een nadere verzameling en uitdieping naar MKB en data 

noodzakelijk.  

 



 

 

 

 
  13 

 

 

Met betrekking tot de beschikbaarheid van informatie kunnen de volgende drie categorieën 

onderscheiden worden: 

 De gewenste informatie is beschikbaar, inclusief de gewenste uitsplitsing naar 

grootteklasse. 

 Er is informatie beschikbaar, maar deze dient bewerkt of gekoppeld te worden om de 

gewenste informatie naar grootteklasse beschikbaar te maken. De databronnen hanteren 

verschillende definities waardoor duiding van uitkomsten, benchmarken en bepalen 

trends lastig is. 

 De gewenste informatie is niet beschikbaar, er dient aanvullende verzameling van 

informatie plaats te vinden. 

 

Per dimensie is daarover een samenhangend overzicht opgesteld van de indicatoren per 

subthema en van de beschikbaarheid van informatie per indicator. Het overzicht is te 

omvattend om in de samenvatting op te nemen. Tabellen daarover zijn voor elk van de 5 

dimensies opgenomen in elke vierde paragraaf van hoofdstukken 2 tot en met 64. 

 

Suggesties en aanbevelingen voor aanvulling in de toekomst en verdere 

ontwikkeling indicatoren 

Hierna gaan we in op de beantwoording van de vierde en vijfde onderzoeksvraag. Het 

verzamelen van aanvullende data is een logisch vervolg op de verkenning die in dit 

onderzoek is uitgevoerd. Er kunnen drie manieren onderscheiden worden om de 

beschikbare informatie aan te vullen: 

• Bewerken van bestaande datasets 

• Koppelen van verschillende datasets 

• Verzamelen van nieuwe data 

 

Voor de indicatoren binnen de dimensie Filantropie en de dimensie Arbeidsmarkt en 

scholing geldt dat de gewenste informatie in principe beschikbaar te maken is door 

bewerking van bestaande datasets. Overleg is dus vereist met de eigenaren van deze 

datasets, respectievelijk het Centrum voor Filantropische studies en CBS/TNO. 

Voor de indicatoren binnen de dimensie Schatkist geldt dat aanvullende data beschikbaar 

gemaakt kan worden door reeds publiek beschikbare bestanden te koppelen met microdata 

waaruit de kenmerken van bedrijven zijn af te leiden. Het CBS beschikt over deze data. 

Aandachtspunt is dat deze data mogelijk privacygevoelige informatie bevatten. Aanbeveling 

is om met het CBS in overleg te treden over de voorwaarden waaronder informatie uit 

verschillende bestanden gekoppeld kan worden. Voor indicatoren binnen de dimensies 

Leefbaarheid en Duurzaamheid geldt dat de gewenste informatie op dit moment niet 

beschikbaar is in een bestaande dataset of combinatie van datasets. Deze data zal dus nog 

verzameld moeten worden. Het meest geschikte instrument voor het verzamelen van 

dergelijke informatie is een enquête onder een representatieve steekproef van MKB-

bedrijven. Indien een dergelijke enquête een terugkerend karakter heeft, is het oprichten 

van een bedrijvenpanel aan te raden. Opzet van een dergelijke terugkerende enquête heeft 

als voordeel dat er ook informatie over de ontwikkeling in de tijd wordt verzameld. 

Bovendien is het eenvoudig om aanvullende thema’s toe te voegen, mocht daar in de 

toekomst behoefte aan zijn. 

 

Algemeen punt is nog dat de databronnen nogal eens verschillende defin ities hanteren, 

bijvoorbeeld naar grootteklassen, waardoor duiding van uitkomsten, benchmarken en 

bepalen trends lastig is. In vervolgonderzoek moeten deze zoveel als mogelijk is 

gelijkgeschakeld, combineerbaar en consistent worden. Afstemming daarover tussen 

                                                 
4 Tabel 10 in paragraaf 2.4 voor dimensie Schatkist, tabel 31 in paragraaf 3.4 voor dimensie Arbeidsmarkt en 

Scholing, tabel 36 in paragraaf 4.4 voor dimensie Filantropie, tabel 39 in paragraaf 5.4 voor dimensie leefbaarheid en 
tabel 47 in paragraaf 6.4 voor dimensie Duurzaamheid. 
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overheidsbureaus zoals onder meer CBS, PBL, SCP kan daarbij helpen. Toekomstig 

onderzoek kan zich ook richten op uitbreiding met regionale cijfers. 

 

Ten aanzien van de presentatie van indicatoren biedt dit rapport een heldere indeling van 

de beschikbare informatie, geordend naar dimensie, subthema en indicatoren per 

subthema. Wij adviseren om deze indeling aan te houden bij de inrichting van een monitor 

of rapportage over de sociaal-maatschappelijke bijdrage van het MKB. De onderbouwing 

voor de indeling naar dimensies en subthema’s in dit rapport kan daarbij als verklarend 

kader dienen.  

 

Het uitgevoerde onderzoek is uitdrukkelijk ingericht op kennisverwerving en diende geen 

achterliggend beleidsdoel. Vanuit de validatieworkshop is aangegeven, dat het voor 

vervolgonderzoek van belang is, dat analyses die op basis van de verzamelde data gedaan 

kunnen worden sterk afhankelijk zijn van welk beleidsdoel voor ogen staat. In die zin is het 

goed om bij vervolg van te voren vast te stellen wat het beleidsdoel daarbij is om zo meer 

te kunnen bereiken en meer te focussen. Dan hebben de cijfers nog meer toegevoegde 

waarde. Het is goed om zaken in perspectief te zetten, zoals bijvoorbeeld een vergelijking 

tussen het MKB en het grootbedrijf. Of eerst na te gaan wat het MKB uniek maakt.  

 

In relatie tot duurzaamheid is in de validatieworkshop aangegeven, dat om een goed beeld 

van de sociaal-maatschappelijke bijdragen van het MKB te krijgen, dat de (innovatieve) 

economische activiteit c.q. het product ook van belang is. 

 

Daarnaast was een aanbeveling van de validatieworkshop om als het gaat om het 

verwerven van aanvullende data dit niet uitsluitend via enquêtes te doen, maar daarnaast 

ook gebruik te maken van objectief vastgestelde data. Informatie kan bijvoorbeeld ook 

verzameld worden via webscraping of textmining. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en aanleiding 

De betekenis van het MKB in Nederland is zowel economisch als sociaal-maatschappelijk van 

groot belang. Zowel in het MKB-actieplan van maart 2018 als de voortgangsrapportage 

daarvan in juli 2019 wordt daar aandacht aan besteed. 

 

Het economisch belang van het MKB is groot in termen van aantallen bedrijven, 

werkgelegenheid, omzet, productie en toegevoegde waarde. Bedrijven met minder dan 250 

werknemers worden tot het MKB gerekend. Meer dan 99 procent van alle bedrijven behoort 

tot het MKB. Verder draagt het MKB voor 62 procent bij aan de toegevoegde waarde. 

Daarnaast zorgt het MKB voor 71 procent van de werkgelegenheid. 

 

Toch wordt het MKB niet alleen gezien als de economische motor, maar ook als de sociale 

motor van de samenleving. Veel MKB-ondernemers ondersteunen maatschappelijke en goede 

doelen, fungeren als opleider, dragen bij aan sociale cohesie en zorgen via hun 

bedrijfsvoering voor inclusiviteit, leefbaarheid, duurzaamheid en welzijn.  

 

In de voortgangsrapportage 2019 van het MKB-actieplan is als actie opgenomen om 

beschikbare onderzoeksgegevens bij elkaar te brengen en een nader beeld te geven van de 

sociale en maatschappelijke bijdrage van het MKB omdat dit momenteel nog ontbreekt. 

 

Er is al veel bekend over de economische betekenis van het MKB, maar minder over de sociale 

en maatschappelijke bijdrage. Daarom wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

(EZK) beschikbare onderzoeksgegevens samenbrengen en een nader beeld geven van de 

sociale en maatschappelijke bijdrage van het MKB, naast ook de economische bijdrage. 

 

MKB-ondernemers zijn vaak terughoudend over hun sociaal-maatschappelijke belang, 

simpelweg omdat ze het vanzelfsprekend vinden. Anderzijds verwachten hun klanten, 

leveranciers, werknemers en sollicitanten steeds meer van MKB-ondernemers dat zij 

betrokkenheid tonen met de wereld en oog hebben voor hun medewerkers en de omgeving 

waarin ze actief zijn. Hier geldt ook dat het inzichtelijk maken van de bijdrage vanuit het 

MKB meerwaarde heeft. Te meer, omdat MKB-bedrijven niet beschikken over de resources 

om dit zelf te doen. 

 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een eerste verkenning uitgevoerd 

met het oog op kennisontwikkeling over de sociaal-maatschappelijke waarde van het MKB. 

Naar aanleiding van deze eerste verkenning is Panteia gevraagd om een volgende stap te 

zetten in de kennisontwikkeling met betrekking tot dit onderwerp. Daarbij dient het liefst 

zoveel mogelijk onderscheid gemaakt te worden in het MKB naar ZZP-, micro-, klein- en 

middenbedrijf5 en indien mogelijk naar andere kenmerken (anciënniteit, wel of geen speur- 

en ontwikkelingswerk, familiebedrijf of onderdeel van een concern).  

 

 

 

                                                 
5 ZZP’ers, die geen werknemers in dienst hebben, microbedrijven met 1 tot 10 werknemers, het kleinbedrijf met 10 

tot 50 werknemers en het middenbedrijf met 50 tot 250 werknemers vormen tezamen het MKB. 



 

 

 

16 
 
 

 

 
 

 

1.2 Scope en doel van het onderzoek 

Er is veel bekend over de economische betekenis van het MKB, zo publiceert het Comité voor 

Ondernemerschap jaarlijks de Staat van het MKB. Maar inzicht in de sociaal-maatschappelijke 

bijdrage van het MKB is beperkt beschikbaar. Voor een integraal inzicht in het belang van de 

verschillende typen MKB voor Nederland is het goed om de sociaal-maatschappelijke bijdrage 

van het MKB voor onze samenleving in kaart te brengen. 

Definitie sociaal-maatschappelijke bijdrage 

De sociaal-maatschappelijke bijdrage van het MKB is veelomvattend en laat zich daardoor 

niet vangen in een strakke definitie. Daarom is ervoor gekozen een algemene omschrijving 

te geven van het begrip sociaal-maatschappelijke bijdrage, en dit vervolgens verder uit te 

werken in thema’s en sub thema’s. 

 

De sociaal-maatschappelijke bijdrage focust op de inbreng die MKB-bedrijven en 

ondernemers vanuit hun bedrijfsvoering leveren aan de samenleving. 

 

Het gaat dan om bedrijfsvoeringselementen zoals Personeel, Informatievoorziening, 

Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. Het product of de 

dienst dat door het MKB wordt geleverd valt buiten de afbakening van het begrip sociaal-

maatschappelijke bijdrage, omdat dit meer de economische bijdrage betreft. 

 

Het onderzoek van Panteia levert een tussentijds beeld op van de sociaal-maatschappelijke 

bijdragen van het MKB, dat met inbreng van derden verder doorontwikkeld kan worden. Het 

verkent en ontdekt de beschikbare en ontbrekende parameters en indicatoren. Het onderzoek 

is in deze fase daarom niet bedoeld om een meervoudige doorrekening te maken op die 

verschillende parameters. 

Samenhang met andere concepten 

Sociale ondernemingen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen leveren op zich een 

maatschappelijke bijdrage. Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een 

product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven. Zoals 

hiervoor is aangegeven valt het product of de dienst dat wordt geleverd buiten het onderzoek. 

Over hoe sociaal ondernemers inzichtelijk kunnen maken dat zij bijdragen aan 

maatschappelijke doelen en daarin meerwaarde kunnen creëren kan inzichtelijk gemaakt 

worden via het Impactpad.6 MVO gaat over de vraag hoe bedrijven bewust aan de slag gaan 

met de sociale en maatschappelijke bijdrage van hun bedrijfsprocessen en hierover 

rapporteren. Sociale ondernemingen en MVO vormen slechts een deelverzameling van de 

sociaal-maatschappelijke bijdrage die binnen dit onderzoek wordt bestudeerd. Het 

onderhavige onderzoek focust vanuit het bredere perspectief van het MKB. Het MKB is vaak 

als vanzelfsprekend sociaal-maatschappelijk actief, zonder dat dat expliciet als doel benoemd 

wordt of daar expliciet over gerapporteerd wordt. Dit onderzoek dient er juist voor een aanzet 

te doen om deze minder zichtbare vormen van maatschappelijke bijdragen in totaliteit beter 

in beeld te brengen.  

Aanleiding voor en doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

De Directie Ondernemerschap van het ministerie van EZK heeft eerder een eerste 

verkenning opgesteld, die gericht is geweest op kennisontwikkeling, daar waar mogelijk 

kwantitatief, over dit onderwerp. Daarin is tot een eerste afbakening van het begrip sociale 

en maatschappelijke impact van het MKB gekomen. Het gaat om de bijdrage die MKB-

bedrijven en ondernemers zelf vanuit de bedrijfsvoering direct leveren aan de maatschappij 

                                                 
6 Een webbased tool dat in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en 
Klimaat en Buitenlandse Zaken is ontwikkeld. 
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op verschillende dimensies/(sub)thema’s en indicatoren. Op basis van de EZK-verkenning 

zijn de volgende financiële/sociale dimensies/thema’s van sociaal maatschappelijke 

bijdrage van het MKB onderscheiden7: 

- Bijdrage aan de schatkist; 

- Bijdrage via arbeidsmarkt en scholing; 

- Bijdrage aan maatschappelijke goede doelen (filantropie); 

- Bijdrage aan kwaliteit en leefbaarheid van woon- en werkomgeving; 

- Bijdrage aan duurzaamheid; 

- Bijdrage aan welzijn. 

Per thema/dimensie zijn indicatoren benoemd. Figuur 5 geeft daar nader inzicht in. Tevens 

bevat de verkenning een eerste inventarisatie van mogelijke bronnen. 

 

Figuur 5 Subthema's/indicatoren per dimensie/thema conform eerdere verkenning Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat 

 

 Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Het doel van het onderzoek is na de eerste verkenning die het ministerie zelf heeft 

uitgevoerd te komen tot een vervolgstap in kennisverdieping door op de gedefinieerde 

dimensies/(sub)thema’s onderverdeeld naar de typen MKB de beschikbare gegevens in een 

samenhangend overzicht bij elkaar te zetten. Het onderzoek is dus uitdrukkelijk gericht op 

kennisverwerving en dient geen achterliggend beleidsdoel.  

 

De centrale vraagstelling van het onderzoek en de onderliggende onderzoeksvragen zijn 

weergegeven in figuur 6. 

                                                 
7 De economische bijdrage van het MKB wordt jaarlijks in beeld gebracht door het Nederlands Comité voor 

Ondernemerschap en de publicatie Staat van het MKB. 

Schatkist

• Omzetbelasting

• Vennootschapsbelasting

• Inhouding 
loonbelasting/premie 
volksverzekering

• Waterbelasting

• Afvalbelasting

• …belasting

Arbeidsmarkt en scholing

• Aandeel MKB in 
werkgelegenheid/aantal 
banen/ totale loonsom

• MKB als opleider:

• aantal stageplekken

• praktijkopleidingen 
(BBL/BOL)

• intern opleiden en/of 
omscholen

• ondernemer als 
docent/praktijkbegeleider
/coach

• ondernemer als manager 
(eigen ontwikkeling)

• Mkb als sociale motor:

• Inclusieve benadering 
medewerkers op 
werkplek

• Aannemen mensen met 
afstand tot arbeidsmarkt 
(handicaps, 
vluchtelingen, etc),

• Bevorderen diversiteit op 
werkplek

• Actief gezondheidsbeleid, 
arbobeleid, veiligheid

• Nieuwe werkvormen  
medewerkers faciliteren 
inclusief flexibiliteit

• Bijstaan medewerkers in 
goede en slechte tijden 
zowel op werk als privé

Filantropie

• Vrijwillige inzet van 
resources in de vorm van 
kennis en kunde, 
menskracht en middelen 
naar:

• kerk en 
levensbeschouwing 
(religie),

• gezondheid,

• internationale hulp,

• milieu, natuur en 
dierenbescherming,

• onderwijs en onderzoek,

• cultuur,

• sport en recreatie en

• maatschappelijke en 
sociale doelen

Leefbaarheid

• Belang franchisenemers en 
winkelambachten voor 
winkelstraten als sociaal 
menselijke contactpunt en 
mogelijkheid voor ouderen 
om zelfstandig in buurt 
boodschappen te doen cq 
laten bezorgen.

• vergroten van leefbaarheid 
en veiligheid in 
winkelstraten en op 
bedrijfsterreinen

• bijdrage van MKB bij 
tegengaan fraude, geweld, 
witwassen

• bijdrage van MKB aan 
prettige leef/werkomgeving

Duurzaamheid

• Afvalmanagement/Afvalsch
eiding & recycling

• Verminderen 
energieverbruik, 
waterverbruik, 
grondstoffenverbruik

• Biodiversiteit beschermen

• Gebruik lokale kringlopen

• Verandering product of 
service om bedrijfsimpact 
op milieu te verkleinen

• (Vervoers) mobiliteit van 
personeel

• Samenwerking

Welzijn

• Invulling vrije tijd

• Ontspanning

• Natuurbeleving

• Cultuur/vermaak

• Invloed MKB-bedrijven op 
behoud erfgoed en natuur

• Sport en beweging
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Figuur 6 De centrale onderzoeksvragen en de onderliggende onderzoeksvragen 

 

Het onderzoek van Panteia levert een assessment waarin wordt nagegaan of de genoemde 

dimensies/(sub)thema’s en indicatoren dekkend zijn. Uitgangspunt hierbij is dat 

kwantitatieve en/of kwalitatieve gegevens hiervoor al beschikbaar zijn, dan wel met een 

beperkte bewerking beschikbaar kunnen komen. Daarnaast geeft het onderzoek een 

tussentijds beeld van de sociaal-maatschappelijke bijdragen van het MKB, dat met inbreng 

van derden verder doorontwikkeld kan worden. Het verkent en ontdekt de beschikbare 

parameters en indicatoren en doet suggesties voor ontbrekende data en hoe deze te 

verkrijgen. Het onderzoek is in deze fase daarom niet bedoeld om een meervoudige 

doorrekening te maken op die verschillende parameters.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2020 ten tijde van de lockdown als gevolg 

van de ingrijpende Coronacrisis. Gelet op het karakter van het onderzoek, dat vooral op dat 

moment keek naar beschikbare en ontbrekende data, heeft dit geen effect gehad op de 

inhoud van de uitkomsten. Echter de gevolgen van de Coronacrisis zullen ingrijpen op de 

samenleving en daarmee ook op de economische sectoren van het MKB en naar 

verwachting daarmee ook een trendbreuk op de inhoud van de in dit onderzoek benoemde 

dimensies, thema’s en indicatoren vormen. 

 

Het doel van het onderzoek is na de eerste verkenning die het ministerie zelf heeft uitgevoerd 

te komen tot een vervolgstap in kennisverdieping door op de gedefinieerde 

dimensies/(sub)thema’s onderverdeeld naar de typen MKB de beschikbare gegevens in een 

samenhangend overzicht bij elkaar te zetten. 

 

Het onderzoek is dus uitdrukkelijk gericht op kennisverwerving en dient geen achterliggend 

beleidsdoel.  

  

Centrale onderzoeksvraag is: wat is de sociaal-maatschappelijke bijdrage uitgedrukt in geld, tijd of 
anders van de verschillende typen MKB naar onderscheiden thema’s/dimensies en indicatoren?

De onderzoeksvragen zijn hieronder weergegeven.

1) Welke 
data/bronnen zijn wel 
of niet beschikbaar, 
dan wel zijn met een 
beperkte bewerking 

beschikbaar te 
maken?

2) Zijn de 
onderscheiden 

dimensies/thema’s, 
subthema’s en 

indicatoren dekkend?

3) Hoe kunnen de 
gegevens in een 
samenhangend 

overzicht bij elkaar 
gezet worden?

4) Welke suggesties 
zijn er voor 

aanvullingen?

5) Wat zijn de 
mogelijkheden van het 

koppelen van 
beschikbare data in de 

toekomst?
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1.3 Leeswijzer 

Het vervolg van dit rapport is als volgt ingedeeld. 

 

De hoofdstukken twee tot en met zes bespreken de afzonderlijke dimensies/ (sub)thema’s 

/indicatoren van de maatschappelijke bijdrage van het MKB8. 

Elk van deze hoofdstukken kent de volgende indeling naar paragrafen: 

1 De eerste paragraaf start met een kwalitatieve beschrijving van de bijdrage van het MKB 

binnen deze dimensie, en de uitwerking van subthema’s daarbinnen, alsmede een 

conclusie over de dekkendheid van de onderscheiden indicatoren. 

2 De tweede paragraaf bespreekt de indicatoren en geeft een overzicht van de beschikbare 

relevante data. 

3 De derde paragraaf bespreekt op welke (deel)gebieden weinig of geen informatie 

beschikbaar is voor het opstellen van indicatoren voor de dimensie. 

4 De vierde paragraaf sluit af met suggesties voor de aanvulling en verdere ontwikkeling 

van indicatoren binnen de dimensie. 

 

Hoofdstuk 7 presenteert de overall conclusies van dit onderzoek en biedt aanbevelingen voor 

het aanvullen en verder ontwikkelen van indicatoren, de presentatie van indicatoren in een 

samenhangend overzicht en vervolgstappen in het onderzoek naar de sociaal-

maatschappelijke bijdrage van het MKB. 

 

                                                 
8 Dimensie/thema Welzijn is niet in een apart hoofdstuk beschreven. Welzijn zien wij uiteindelijk niet als een aparte 

categorie. Het welzijn van werknemers is onderdeel van dimensie/thema Arbeidsmarkt en Scholing. Het welzijn in 

termen van sponsoring goede doelen specifiek aan sport en recreatie en maatschappelijke en sociale doelen is 
onderdeel van dimensie/thema Filantropie. 
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2 Dimensie Schatkist 

2.1 Beschrijving bijdrage MKB via deze dimensie en dekkendheid 

Een manier waarop bedrijven bijdragen aan de welvaart van Nederland is door het 

betalen van belastingen en heffingen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen 

directe en indirecte belastingen. Tot de directe belastingen die in omvang veruit het 

grootste zijn worden Loonheffing9, Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting 

gerekend. Deze omvatten 97% van de directe belastinginkomsten in 2018. Bij de 

indirecte belastingen zijn de Omzetbelasting en Accijnzen de meest omvangrijke. Zij 

maken ongeveer driekwart van de indirecte belastinginkomsten uit in 2018. 

Volgens de Belastingdienst betalen MKB-bedrijven in 2018 ongeveer 80 miljard euro 

aan belastingen.10  

 

Dit hoofdstuk behandelt de MKB-bijdrage aan de volgende belastingen en heffingen:  

 Loonheffing en inkomstenbelasting: MKB-bedrijven met personeel in loondienst 

moeten op het salaris loonheffingen inhouden. De loonbelasting is een voorheffing 

op de inkomstenbelasting. Het tarief waarmee de loonbelasting wordt belast is 

afhankelijk van het jaarsalaris en de leeftijd van het personeel. 

 Vennootschapsbelasting: deze belasting is de heffing die bedrijven betalen over 

hun winst. Het tarief van de vennootschapsbelasting is afhankelijk van de winst. 

 Omzetbelasting: deze belasting is de heffing die bedrijven betalen over hun 

omzet. Kleine bedrijven kunnen een btw-vrijstelling verkrijgen, de zogenoemde 

kleineondernemersregeling (KOR).11 De bijdrage van het MKB aan omzetbelasting 

wordt dus effectief verminderd door deze gerichte belastingvrijstelling voor kleine 

bedrijven. 

 Accijnzen en verbruiksbelasting wordt geheven op de verkoop van bepaalde 

(verbruiks)goederen. 

 Overige belastingen, zoals waterschapsbelasting, afvalbelasting, 

motorrijtuigenbelasting, onroerende zaakbelasting, overige kostprijsverhogende 

belastingen, regulerende energieheffing, belasting op personenauto's en 

motorrijwielen en toeristenbelasting. 

 

Ten aanzien van de eerdere inventarisatie van het ministerie van EZK op de dimensie 

Schatkist zijn door Panteia ook de substantiële inkomstenbelasting en accijnzen 

betrokken. 

2.2 Indicatoren 

Loonheffing en inkomstenbelasting 

Het CBS verstrekt openbaar beschikbare gegevens over loonheffing en 

inkomstenbelasting, maar dit is niet uitgesplitst naar bedrijfsgrootte (tabel 1). Het CBS 

beschikt wel over microdatasets van productiestatistieken van bedrijven vanaf 2009 tot 

                                                 
9 De Loonheffing is de verzamelnaam van premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet, loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.  
10Belastingdienst (2020). Jaarplan 2020 Belastingdienst. online te raadplegen via 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2019/11/20/jaarplan-2020-

belastingdienst/jaarplan-2020-belastingdienst.pdf  
11 Vanaf 1 januari 2020 geldt deze belastingvrijstelling nu voor alle bedrijven met minder dan 20.000 euro 

omzet per kalenderjaar. (Belastingdienst (g.d.). Kleineondernemersregeling. online te raadplegen via 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/

nieuwe-kleineondernemersregeling/kleineondernemersregeling); Vóór 2020 werd deze belastingvrijstelling 

verleend aan bedrijven met minder dan €1.883 omzetbelasting per jaar (Belastingdienst (g.d.) De 

kleineondernemersregeling tot 1 januari 2020. online te raadplegen via 
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/de_kleineondernemersregeling_ob2011z21fd.pdf) 

 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2019/11/20/jaarplan-2020-belastingdienst/jaarplan-2020-belastingdienst.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2019/11/20/jaarplan-2020-belastingdienst/jaarplan-2020-belastingdienst.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/kleineondernemersregeling
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/kleineondernemersregeling
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/de_kleineondernemersregeling_ob2011z21fd.pdf
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en met 201712, opgesplitst in elf branches.13 Deze datasets bevatten totaal sociale lasten 

en werkgeversdeel sociale verzekeringspremie. Deze datasets bevatten een 

gedetailleerde uitsplitsing van bedrijfsgrootteklassen, waardoor identificatie van micro-

, kleine en middelgrote bedrijven mogelijk is. Het schatten van de MKB-bijdrage aan 

sociale lasten en werkgeversdeel sociale verzekeringspremie is daarom mogelijk indien 

toegang wordt verleend tot deze datasets. Helaas bevat deze dataset alleen informatie 

over brutolonen en niet over loonbelasting. 

tabel 1 Loonheffing en inkomstenbelasting, 2015-2019 (mln euro) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal belastingen en 

wettelijke premies 

251.806 268.941 282.462 296.936 315.130 

Totaal belastingen 155.687 165.039 180.549 188.887 205.852 

Loonheffing en 

inkomstenbelasting 
147.059 153.753 162.574 168.540 175.824 

van micro-bedrijven - - - - - 

van kleine bedrijven - - - - - 

van midden bedrijven - - - - - 

 Bron: CBS (2020)14, bewerking Panteia 

De Belastingdienst bewaart wel informatie over ingehouden loonheffing en premie 

volksverzekering.15 Hoewel deze informatie wordt opgeslagen op werknemers- en 

werkgeversniveau, geeft deze niet expliciet de grootte van de werkgever weer. 

Bovendien is de informatie niet openbaar beschikbaar. Als deze gegevens toegankelijk 

zouden kunnen zijn, is het mogelijk om de grootte van de bedrijven te achterhalen op 

basis van het aantal belastingaangiften dat bij die werkgever is gedaan. 

 

Vennootschapsbelasting 

Het CBS16 geeft de som van de vennootschapsbelasting van bedrijven in de niet-

financiële sector voor twee categorieën: voor alle bedrijven en alleen voor grote 

bedrijven17. Een manier om de totale bijdrage van MKB aan de vennootschapsbelasting 

te schatten is om deze twee cijfers af te trekken (vennootschapsbelasting van alle 

bedrijven minus vennootschapsbelasting van grote bedrijven). Zo wordt in 2018 de 

totale bijdrage van het MKB aan de vennootschapsbelasting geschat op 8.340,3 miljoen 

euro (tabel 2).  

                                                 
12 CBS (g.d.). Bedrijven. online te raadplegen via https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-

microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bedrijven.  
13 Branches: autohandel, bouwnijverheid, commerciële diensten, delfstoffenwinning, detailhandel, 

dienstverlening landbouw, energie, groothandel, industrie, onroerend goed, transport en waterafval. 
14 CBS (2020). Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=36E21  
15 Belastingdienst (2020). Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2020. online te raadplegen via 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/gegevens_aangifte_loonheffing_2020_lh9861t01fd.pdf  
16 CBS (2020). Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81837NED/table?dl=36E1C ; CBS (2020). Financiën grote 

ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80262ned/table?dl=36E1E.  
17 Grote bedrijven zijn bedrijven met een balanstotaal van meer dan 40 miljoen euro  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bedrijven
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bedrijven
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=36E21
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/gegevens_aangifte_loonheffing_2020_lh9861t01fd.pdf
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81837NED/table?dl=36E1C
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80262ned/table?dl=36E1E
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tabel 2 Vennootschapsbelasting (niet-financiële sector), 2015-2018 (mln euro) 

Vennootschapsbelasting 2015 2016 2017 2018 

van alle ondernemingen 13.673,0 14.449,1 16.666,0 18.135,2 

van grote ondernemingen* 7.258,0 7.062,5 8.694,7 9.794,9 

van kleine ondernemingen** 6.415,0 7.385,6 7.971,3 8.340,3 

 Bron: CBS (2020), bewerking Panteia 

* bedrijven met een balanstotaal van meer dan 40 miljoen euro 

**bedrijven met een balanstotaal van minder dan 40 miljoen euro 

 

Om de MKB-bijdrage aan de vennootschapsbelasting uit te splitsen naar grootteklasse, 

zou men de CBS-microdataset Financiën van niet-financiële ondernemingen (2000-

2018)18 en het CBS ABR kunnen koppelen. Deze twee CBS-microdatasets zijn niet 

openbaar beschikbaar; er kan om toegang worden verzocht, waarna dit gerealiseerd 

zou kunnen worden. 

 

Het CBS beschikt ook over cijfers over de effectieve vennootschapsbelastingdruk over 

de periode 2006-2017 maar alleen voor grote ondernemingen.19 

 

Het Ministerie van Financiën heeft ook wel informatie over vennootschapsbelasting-

opbrengst van MKB (tenminste 2008-2016), maar informatie over bedrijfsgrootte is niet 

openbaar.20 

Omzetbelasting 

Het CBS verstrekt openbaar beschikbare gegevens over omzetbelasting (tabel 3), maar 

deze zijn niet uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Het CBS beschikt wel over jaarlijkse 

microdata over de aangifte omzetbelasting 2007-2017.21 Deze microdataset bevat niet 

de grootte van de bedrijven, maar kan worden gekoppeld aan het Algemeen Bedrijven 

Register (ABR), dat wel de grootte van de bedrijven bevat.22 Deze twee CBS-microdatasets 

zijn niet openbaar beschikbaar; er kan wel om toegang worden verzocht. Op basis van 

microdatasets moet het mogelijk zijn de totale MKB-bijdrage aan omzetbelasting te 

berekenen. 

 

                                                 
18 CBS (g.d.). Nfo: Financiën van niet-financiële ondernemingen. online te raadplegen via https://www.cbs.nl/nl-
nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/nfo-financien-

van-niet-financiele-ondernemingen.  
19 https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/43/de-effectieve-vennootschapsbelastingdruk-2006-2017.  
20 Rijksbegroting (2018). Toelichting op de Belastingontvangsten. online te raadplegen via 

http://rijksbegroting.nl/2018/kamerstukken,2017/9/20/kst237146_12.html 
21 CBS (2018). Documentatierapport Aangifte Omzetbelasting. online te raadplegen via https://www.cbs.nl/nl-

nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/btw-aangifte-

omzetbelasting.  
22 CBS (g.d.) Abr: Algemeen bedrijven register. online te raadplegen via https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-

diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/abr-algemeen-bedrijven-
register.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/nfo-financien-van-niet-financiele-ondernemingen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/nfo-financien-van-niet-financiele-ondernemingen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/nfo-financien-van-niet-financiele-ondernemingen
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/43/de-effectieve-vennootschapsbelastingdruk-2006-2017
http://rijksbegroting.nl/2018/kamerstukken,2017/9/20/kst237146_12.html
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/btw-aangifte-omzetbelasting
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/btw-aangifte-omzetbelasting
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/btw-aangifte-omzetbelasting
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/abr-algemeen-bedrijven-register
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/abr-algemeen-bedrijven-register
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/abr-algemeen-bedrijven-register
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tabel 3 Omzetbelasting, 2015-2019 (mln euro) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal rijksbelastingen 155.687 165.039 180.549 188.887 205.852 

Omzetbelasting  44.746 47.849 49.833 52.712 58.131 

van micro-bedrijven - - - - - 

van kleine bedrijven - - - - - 

van midden bedrijven - - - - - 

 Bron: CBS (2020)23, bewerking Panteia 

Accijnzen 

Het CBS verstrekt openbaar beschikbare gegevens over accijnzen (tabel 4), maar niet 

uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Het CBS beschikt wel over jaarlijkse microdata. Deze 

microdataset bevat niet de grootte van de bedrijven, maar kan worden gekoppeld aan 

het Algemeen Bedrijven Register (ABR), dat wel de grootte van de bedrijven bevat. Deze 

twee CBS-microdatasets zijn niet openbaar beschikbaar; er kan wel om toegang worden 

verzocht. Op basis van microdatasets moet het mogelijk zijn de totale MKB-bijdrage aan 

accijnzen te berekenen. 

 

tabel 4 Accijnzen, 2015-2019 (mln euro) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal rijksbelastingen 155.687 165.039 180.549 188.887 205.852 

Accijnzen  11.207 11.707 11.689 12.206 12.091 

van micro-bedrijven - - - - - 

van kleine bedrijven - - - - - 

van midden bedrijven - - - - - 

 Bron: CBS (2020)24, bewerking Panteia 

Overige belastingen 

Waterbelast ing 

Het CBS verstrekt openbaar beschikbare gegevens over waterbelastingen (tabel 5), 

maar dit is niet uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. De CBS-datasets over 

productiestatistieken (2009-2017) geven ook informatie over de bijdragen van 

bedrijven aan: milieuheffingen en zuiveringslasten, WVO-heffing en 

grondwaterbelasting. Zoals gezegd, kunnen micro-, kleine en middelgrote bedrijven 

worden geïdentificeerd in deze datasets. Daarom kan de bijdrage van het MKB aan deze 

waterbelastingen bij beschikbaar geven worden geschat met behulp van deze gegevens. 

 

                                                 
23 CBS (2020). Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=36E17.  
24 CBS (2020). Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies. online te raadplegen via 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=36E20.  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=36E17
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=36E20
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tabel 5 Waterbelastingen, 2019 (mln euro) 

 
Leidingwaterbelasting 

Omslagheffing 

waterschappen 
Grondwaterheffing 

Totaal 297 1.517 13 

Totaal van MKB - - - 

van micro-bedrijven - - - 

van kleine bedrijven - - - 

van midden bedrijven - - - 

 Bron: CBS (2020)25, bewerking Panteia 

Het CBS-onderzoek MKB: Milieukosten van bedrijven heeft ook informatie over de 

kosten van sommige waterbelastingen vanaf 2012 tot en met 2017.26 In de microdata 

van dit CBS-onderzoek is de door MKB-bedrijven betaalde heffing voor verontreiniging 

aan waterschap of zuiveringsschap inbegrepen. Ook is er informatie over heffing 

grondwateronttrekking. Deze microdataset biedt niet de bedrijfsgrootte, maar wel de 

grootteklasse van het MKB27. Deze microdataset zou dus gebruikt kunnen worden om 

de MKB-bijdrage aan heffing voor verontreiniging en grondwateronttrekking te schatten. 

De bijdrage per grootteklasse is na toestemming beschikbaar voor heffing 

grondwateronttrekking via het CBS (tabel 6). 

tabel 6 Heffing grondwateronttrekking op bedrijfsgrootte, 2017 (mln euro) 

Bedrijfsgrootte 2017 

Totaal 14 

10 tot 50 werknemers 0 

50 tot 200 werknemers 1 

200 en meer werknemers 13 

 Bron: CBS (2019)28, bewerking Panteia 

Afvalbelast ing 

Het CBS verstrekt openbaar beschikbare gegevens over afvalbelastingen (tabel 7), maar 

dit is niet uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. De CBS-datasets over productiestatistieken 

(2009-2017) geven ook informatie over de bijdragen van bedrijven aan: 

afvalstoffenbelasting en nazorgheffingen29. Daarom kan de bijdrage van het MKB aan 

deze afvalbelastingen worden geschat met behulp van deze gegevens indien deze 

beschikbaar worden gesteld. 

                                                 
25 CBS (2020). Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=36E22.  
26 CBS (g.d.). Mkb: Milieukosten van bedrijven. online te raadplegen via https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-

diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/mkb-milieukosten-van-

bedrijven.  
27 Grootteklassen: 10 tot 50 werknemers, 50 tot 200 werknemers, 200 en meer werknemers 
28 CBS (2019). Milieukosten en -investeringen van bedrijven. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82863NED/table?dl=36E24.  
29 Betaald aan Provincies inzake stortplaatsen. 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=36E22
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/mkb-milieukosten-van-bedrijven
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/mkb-milieukosten-van-bedrijven
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/mkb-milieukosten-van-bedrijven
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82863NED/table?dl=36E24
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tabel 7 Afvalbelastingen, 2019 (mln euro) 

 Afvalstoffenbelasting Rioolrechten 

Totaal 205 1.619 

Totaal van MKB - - 

van micro-bedrijven - - 

van kleine bedrijven - - 

van midden bedrijven - - 

 Bron: CBS (2020)30, bewerking Panteia 

Het CBS-onderzoek Mkb: Milieukosten van bedrijven heeft ook gegevens over de kosten 

van afvalbeheer vanaf 2012 tot en met 2017.31  De microdataset van dit onderzoek 

bevat informatie over de heffingen voor afvoer en verwerking van afvalstoffen aan de 

gemeente en andere overheden en ook de rioolheffing. Deze microdataset biedt niet de 

bedrijfsgrootte, maar wel de grootteklasse van de MKB32. Deze microdataset zou dus 

gebruikt kunnen worden om de MKB-bijdrage aan afvalbelasting te schatten. De bijdrage 

per grootteklasse is openbaar beschikbaar voor rioolrecht via het CBS (tabel 8). 

 

tabel 8 Bedragen rioolrecht naar bedrijfsgrootte, 2017 (mln euro) 

Bedrijfsgrootte 2017 

Totaal 1.597 

10 tot 50 werknemers 4 

50 tot 200 werknemers 8 

200 en meer werknemers 12 

 Bron: CBS (2019)33; CBS (2020)34, bewerking Panteia 

Andere belast ingen 

De productiestatistieken en datasets van CBS (2009-2017) bevatten ook gegevens over: 

 Motorrijtuigenbelasting 

 Onroerend zaakbelasting 

 Overige kostprijsverhogende belastingen 

 Regulerende energieheffing 

 Belasting op personenauto's en motorrijwielen 

 Toeristenbelasting 

Net als de eerdere belastingen die worden genoemd in relatie tot de 

productiestatistieken-datasets, kan de MKB-bijdrage aan deze belastingen worden 

geschat met behulp van deze datasets na toestemming. Het CBS verstrekt ook openbaar 

beschikbare gegevens over deze overige belastingen (tabel 9), maar dit is ook niet 

uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. 

 

                                                 
30 CBS (2020). Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=36E27.  
31 CBS (g.d.). Mkb: Milieukosten van bedrijven. online te raadplegen via https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-

diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/mkb-milieukosten-van-

bedrijven.  
32 Grootteklassen: 10 tot 50 werknemers, 50 tot 200 werknemers, 200 en meer werknemers. 
33 CBS (2019). Milieukosten en -investeringen van bedrijven. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82863NED/table?dl=36E28.  
34 CBS (2020). Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies. online te raadplegen via 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=36E29.  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=36E27
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/mkb-milieukosten-van-bedrijven
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/mkb-milieukosten-van-bedrijven
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/mkb-milieukosten-van-bedrijven
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82863NED/table?dl=36E28
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=36E29
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tabel 9 Overige Belastingen, 2019 (mln euro) 

 

motor-

rijtuigen-

belasting 

onroe-

rende-

zaak-

belasting 

energie-

belasting 

belasting 

personen

auto’s en 

motorrijw

ielen 

toeristen-

belasting 

dividend-

belasting 

erf- en 

schenk-

belasting 

Totaal 5.854 4.066 4.969 2.347 286 6.302 1.627 

Totaal van MKB - - - - - - - 

van micro-bedrijven - - - - - - - 

van kleine bedrijven - - - - - - - 

van midden 

bedrijven 
- - - - - - - 

 Bron: CBS (2020)35, bewerking Panteia 

2.3 Ontbrekende informatie 

Kortom, de gegevens rond de dimensie Schatkist om deze indicatoren te construeren 

bestaan wel. Maar het merendeel van deze informatie ligt binnen microdatasets die niet 

openbaar beschikbaar zijn. De meeste indicatoren vereisen toegang tot deze 

microdatasets om de belastinginkomsten van het MKB te schatten.  

 

Omdat belastinginformatie op microniveau persoonlijke informatie omvat, zijn deze 

gegevens sterk beschermd en daarom niet met iedereen gedeeld.36 De Belastingdienst 

verstrekt grotendeels alleen informatie aan andere overheden en overheidsinstanties, 

zoals het CBS.37 Hoewel de informatie wel bestaat om de bijdrage van MKB aan deze 

belastingen te schatten, is het onzeker of al deze indicatoren kunnen worden 

samengesteld gezien de beveiliging van dit soort van gegevens. 

2.4 Suggesties voor aanvulling en verdere ontwikkeling indicatoren 

Hoewel het moeilijk is om toegang te krijgen tot administratieve gegevens, verdienen 

administratieve gegevens de voorkeur in vergelijking met andere gegevens, zoals 

enquêtes, die vatbaarder kunnen zijn voor menselijke fouten. Om de MKB-bijdrage aan 

de verschillende belastingen en heffingen te schatten, worden de volgende 

microdatasets voorgesteld in tabel 10 waarmee dat kan. 

                                                 
35 CBS (2020). Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=36E2E.  
36 Belastingdienst (g.d.). Factsheet Omgaan met gegevens. online te raadplegen via https://over-

ons.belastingdienst.nl/themas/omgaan-met-gegevens/factsheet-omgaan-met-gegevens/.  
37 Belastingdienst (g.d.). Factsheet Omgaan met gegevens. online te raadplegen via https://over-
ons.belastingdienst.nl/themas/omgaan-met-gegevens/factsheet-omgaan-met-gegevens/.  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?dl=36E2E
https://over-ons.belastingdienst.nl/themas/omgaan-met-gegevens/factsheet-omgaan-met-gegevens/
https://over-ons.belastingdienst.nl/themas/omgaan-met-gegevens/factsheet-omgaan-met-gegevens/
https://over-ons.belastingdienst.nl/themas/omgaan-met-gegevens/factsheet-omgaan-met-gegevens/
https://over-ons.belastingdienst.nl/themas/omgaan-met-gegevens/factsheet-omgaan-met-gegevens/
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tabel 10 Voorgestelde microdatasets voor dimensie Schatkist 

Indicator Bron Microdataset 

Loonheffing en 

inkomstenbelasting 
Belastingdienst  aangifte loonheffingen 

 CBS Productiestatistieken 

Vennootschapsbelasting CBS Financiën van niet-financiële ondernemingen 

gekoppeld aan Algemeen Bedrijven Register 

Omzetbelasting CBS btw: Aangifte Omzetbelasting gekoppeld aan 

Algemeen Bedrijven Register 

Accijnzen CBS Productiestatistieken 

Waterbelasting CBS Productiestatistieken 

 CBS Mkb: Milieukosten van bedrijven* 

Afvalbelasting CBS Productiestatistieken 

 CBS Mkb: Milieukosten van bedrijven* 

Overige belastingen CBS Productiestatistieken 

Bron: Panteia 

*als productiestatistieken niet beschikbaar zijn. 

 

Overzicht beschikbaarheid data voor indicatoren 

Volgende tabel 11 biedt een overzicht van de beschikbaarheid van data voor 

kwantitatieve indicatoren binnen de dimensie Schatkist. 

 

tabel 11 Overzicht beschikbaarheid data dimensie Schatkist 
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Dimensie Schatkist Beschikbaar 

Na bewerking 

beschikbaar 

Verzamelen aanvullende 

data noodzakelijk 

Subthema loonheffing en 

inkomstenbelasting 

   

grootteklassen  Xa  

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

    

Subthema vennootschapsbelasting    

grootteklassen  Xa  

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

    

Subthema omzetbelasting    

grootteklassen  Xa  

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

    

Subthema accijnzen    

grootteklassen  Xa  

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

    

Subthema waterbelasting    

grootteklassen  Xa  

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 
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Dimensie Schatkist Beschikbaar 

Na bewerking 

beschikbaar 

Verzamelen aanvullende 

data noodzakelijk 

Subthema afvalbelasting    

grootteklassen  Xa  

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

Subthema overige belastingen    

grootteklassen  Xa  

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

 Bron: Panteia 

 a1 werknemer; 2 tot 10 werknemers; 10 tot 50 werknemers; 50 tot 250 werknemers  
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3 Dimensie Arbeidsmarkt en scholing 

3.1 Beschrijving bijdrage MKB via deze dimensie en dekkendheid 

De grootste (bekende) sociale contributie van het MKB is hun bijdrage aan de 

werkgelegenheid. Hoewel werkgelegenheid vooral een economische bijdrage is, draagt 

het ook bij aan de sociale cohesie en het welzijn van mensen. In deze dimensie komt 

namelijk de rol van MKB als opleider en sociale motor aan bod.  

 

Werkgelegenheid: met 71% van de werkgelegenheid afkomstig van MKB in 201838, is 

de bijdrage van MKB aan de arbeidsmarkt bekend. In 2018 waren er meer dan 3,5 

miljoen banen (voltijds equivalent) in het MKB.39 Studies hebben aangetoond dat kleine 

bedrijven inderdaad meer banen creëren.40 Niet alleen is de omvang van de rol van MKB 

bij de creatie van banen belangrijk, hun belangrijke rol bij het creatie van banen wordt 

gedurende de hele bedrijfscyclus behouden.41 Bovendien creëert het MKB niet alleen 

meer banen, maar blijkt het MKB in het algemeen betere banen te creëren op het gebied 

van werktevredenheid.42 

 

MKB als opleider: naast het creëren van banen kan het MKB ook bijdragen aan het 

creëren van kennis en het bijdragen aan de opleiding en ervaring van anderen. De 

ondernemer kan een rol spelen als opleider voor zichzelf, werknemers, stagiaires, 

studenten, en het publiek. Er is echter geen uitgebreide inventarisatie van de rol van 

het MKB in de opleiding. Dus om de maatschappelijke bijdrage van het MKB als opleider 

te ontdekken, worden de volgende indicatoren onderzocht: 

 aantal stageplekken; 

 praktijkopleidingen; 

 intern en externe opleiden en/of scholen; 

 de ondernemer als docent43; en 

 investeringen in de eigen ontwikkeling van de ondernemer. 

 

MKB als sociale motor: MKB speelt een belangrijke rol in het welzijn van hun 

werknemers. Veel studies hebben de belangrijke rol van werkgevers in het welzijn van 

werknemers benadrukt, zoals de balans tussen werk en privéleven44, fysieke en mentale 

gezondheid45. Om enig licht te werpen op de rol van het MKB op het welzijn van 

werknemers, worden de volgende indicatoren onderzocht: 

 Inclusieve benadering van medewerkers op de werkplek. 

                                                 
38 Staat van het MKB (2019). Jaarbericht Staat van het mkb 2019. online te raadplegen via 

https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jaarbericht-De_staat_van_het_mkb-2019-

6MB.pdf. 
39 Staat van het MKB (2019). Jaarbericht Staat van het mkb 2019. online te raadplegen via 

https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jaarbericht-De_staat_van_het_mkb-2019-

6MB.pdf. 
40 De Kok, J., Vroonhof, P., Verhoeven, W., Timmermans, N., Kwaak, T., Snijders, J., & Westhof, F. (2011). Do 
SMEs create more and better jobs. Report prepared by EIM for the European Commission DG Enterprise and 

industry, Brussels, European Commission; De Wit, G., & De Kok, J. (2014). Do small businesses create more 

jobs? New evidence for Europe. Small Business Economics, 42(2), 283-295. 
41 Davidsson, P., & Delmar, F. (1998). Some important observations concerning job creation by firm size and 

age. 
42 De Kok, J., Vroonhof, P., Verhoeven, W., Timmermans, N., Kwaak, T., Snijders, J., & Westhof, F. (2011). Do 

SMEs create more and better jobs. Report prepared by EIM for the European Commission DG Enterprise and 

industry, Brussels, European Commission. 
43 De “ondernemer als docent” betreft vaak het verstrekken van een product of dienst. Het (economische) 
product of de dienst dat door het MKB wordt geleverd valt buiten de definitie van sociaal-maatschappelijke 

bijdrage. 
44 Bijvoorbeeld: Higgins, C., Duxbury, L., & Johnson, K. L. (2000). Part‐time work for women: Does it really help 

balance work and family?. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business 

Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 

39(1), 17-32. 
45 Mills, P. R., Kessler, R. C., Cooper, J., & Sullivan, S. (2007). Impact of a health promotion program on 
employee health risks and work productivity. American Journal of Health Promotion, 22(1), 45-53. 

 

https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jaarbericht-De_staat_van_het_mkb-2019-6MB.pdf
https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jaarbericht-De_staat_van_het_mkb-2019-6MB.pdf
https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jaarbericht-De_staat_van_het_mkb-2019-6MB.pdf
https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jaarbericht-De_staat_van_het_mkb-2019-6MB.pdf
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 Aannemen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (handicaps, vluchtelingen, etc). 

 Bevorderen diversiteit op de werkplek. 

 Actief gezondheidsbeleid, arbobeleid, veiligheid. 

 Nieuwe werkvormen voor medewerkers faciliteren inclusief flexibiliteit; en 

 Bijstaan medewerkers in goede en slechte tijden zowel op werk als privé. 

 

Op de dimensie Arbeidsmarkt en Scholing komt de inventarisatie van Panteia overeen met de 

eerdere inventarisatie van het ministerie van EZK, met uitzondering van de “ondernemer als 

docent”. Dit laatste betreft vaak het verstrekken van een product of dienst. Het product of de 

dienst dat door het MKB wordt geleverd valt buiten de definitie van sociaal-maatschappelijke 

bijdrage, omdat dit meer de economische bijdrage betreft. 

3.2 Indicatoren 

3.2.1  Werkgelegenheid 

Zoals gezegd wordt 71% van de werkgelegenheid toegeschreven aan het MKB. De Staat 

van het MKB deelt dit op naar grootteklassen (tabel 12). Van de drie MKB-grootteklassen 

neemt de bezetting toe met de omvang. 

tabel 12 Werkgelegenheid van MKB, 2018 

bedrijfsgrootte werkgelegenheid (vte) 

zzp 834.000 

microbedrijf (exclusief zzp) 815.000 

kleinbedrijf 908.000 

middenbedrijf 975.000 

totaal 4.957.000 

 Bron: Staat van het MKB (2019)46, bewerking Panteia 

In CBS StatLine is ook informatie te vinden over beroep (voltijd en deeltijd), gemiddelde 

jaarloon per baan en aantal banen naar grootteklasse (tabel 13). De openbaar 

beschikbare informatie wordt echter niet uitgesplitst naar micro-, kleine en 

middenbedrijven. Kleine/middenbedrijven (10 tot 100 werknemers) hebben over het 

algemeen relatief meer fulltime banen dan micro- en grotere bedrijven. Het gemiddelde 

jaarloon stijgt met de bedrijfsgrootte. 

                                                 
46 Staat van het MKB (2019). Jaarbericht Staat van het mkb 2019. online te raadplegen via 

https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jaarbericht-De_staat_van_het_mkb-2019-

6MB.pdf 
 

https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jaarbericht-De_staat_van_het_mkb-2019-6MB.pdf
https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jaarbericht-De_staat_van_het_mkb-2019-6MB.pdf
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tabel 13 Werkgelegenheid, gemiddelde Jaarloon per jaar en aantal banen, 2018 

bedrijfsgrootte werkgelegenheid 

(vte) 

voltijd 

(%) 

deeltijd 

(%) 

jaarloon per baan* 

(euro) 

aantal banen van 

werknemers**  

0 tot 10 

werknemers 
822.000 61 39 28.760 1.257.300 

10 tot 100 

werknemers 
1.513.000 67 33 32.960 1.980.000 

10 tot 50 - - - - 1.363.600 

50 tot 100 - - - - 616.400 

100 werknemers 

of meer 
3.901.000 58 42 36.760 5.184.700 

100 tot 500 - - - - 1.636.200 

500 of meer - - - - 3.548.500 

totaal 6.236.000 60% 40% 34.670 8.422.000 

 Bron: CBS (2019)47, bewerking Panteia 

 *inclusief bijzondere beloning 

 **2018 december 

 

Het CBS heeft ook over de periode 2014-2017 baan- en werknemerskenmerken nader 

in beeld gebracht naar onder meer contracten met bepaalde of onbepaalde duur, 

aandeel vrouwelijke werknemers en het aantal banen instroom.48 

 

Daarnaast is er informatie over de werkgelegenheid van verschillende typen MKB: jong 

MKB, S&O-MKB en familiebedrijven (tabel 14). Dit is echter informatie die niet zo actueel 

is. Ongeveer 9,3 procent van de werkgelegenheid is in Jong MKB en 8,8 procent in S&O-

MKB in 2015. Een derde van de banen kwam in 2016 van familiebedrijven. 

 

tabel 14 Werkgelegenheid van verschillende MKB, 2015/2016 

MKB-type 
Aantal bedrijven 

(2016) 

Werkgelegenheid 

(vte, 2015) 

Aantal 

werknemersbanen 

(2016) 

Bron: 

Jong MKB 270.815 540.000 - CBS 2018 

S&O-MKB 20.025 515.000 - CBS 2018 

Familie MKB 276.490* - 2.164.200 CBS 2017 

Totaal 387.850 5.794.00049 7.343.400 CBS 2017 

 Bron: CBS (2018)50; CBS (2017)51, bewerking Panteia 

*Januari 2016, exclusief zzp. 

 

                                                 
47 CBS (2019). Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81431ned/table?dl=36F9A 
48 https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2019/10/15_Werknemerskenmerken.xlsx  
49 CBS (2019). Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81431ned/table?dl=36F97 
50 CBS (2018). Het mkb bestaat niet. online te raadplegen via https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/26/het-

mkb-bestaat-niet 
51 CBS (2017). Familiebedrijven in Nederland. online te raadplegen via https://www.cbs.nl/-
/media/_pdf/2017/16/2017ep23%20familiebedrijven%20in%20nederland.pdf 

https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2019/10/15_Werknemerskenmerken.xlsx
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/26/het-mkb-bestaat-niet
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/26/het-mkb-bestaat-niet
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Het CBS heeft in 2017 een verkennend onderzoek uitgevoerd over familiebedrijven, waarin 

het aantal, de omzet en de toegevoegde waarde van familiebedrijven onder meer naar 

grootteklasse van werkzame personen zijn weergegeven.52 

3.2.2  MKB als opleider 

Van het begeleiden van de student op kantoor tot het onderwijzen als ondernemer in 

de klas, een ondernemer kan zijn of haar kennis met anderen delen. Ondernemers 

kunnen gemotiveerd worden om bij het onderwijs betrokken te zijn door de toekomstige 

arbeidsmarkt te willen verbeteren door begeleiding van studenten en stagiaires, de 

inzetbaarheid van hun eigen werknemers te verbeteren, zichzelf te verbeteren of 

simpelweg om les te geven. Om een idee te krijgen van de rol van ondernemers in het 

onderwijs wordt gekeken naar: stageplekken en praktijkopleidingen, interne (en 

externe) opleiden en/of scholen en investeringen in de eigen ontwikkeling van de 

ondernemer. 

 

Stageplekken en Praktijkopleidingen 

Een manier waarop MKB'ers kunnen onderwijzen is door middel van stages en praktische 

trainingen voor studenten. Uit een enquête onder 532 ondernemers in 2019 bleek dat 

62% van de MKB-bedrijven stagiaires had (midden: 87%; klein: 76%; micro: 42%).53 

Stagiaires en studenten op de werkvloer zijn een kans voor het MKB om te investeren 

in de toekomst van hun branche en in jonge professionals.54 Door praktische en 

professionele training van MKB-ondernemers worden studenten voorbereid op de 

arbeidsmarkt. Evenzo bieden stages voor het MKB de mogelijkheid om nieuwe 

werknemers te vinden; 86% van de leerbedrijven meldt het gebruik van stages als 

proefperiode.55 Volgens CBS waren er in 2018 ongeveer 107.000 stages.56  

 

Het CBS voert eens in de vijf jaar een enquête uit over bedrijfsopleidingen, waarvan de 

laatste de Bedrijfsopleidingen, Continuing Vocational Training Survey (CVTS) 2015.57 

De resultaten van de 2020-enquête zullen naar verwachting in 2022 beschikbaar zijn.58 

In dit onderzoek wordt aan de respondenten gevraagd of ze een erkend leerbedrijf zijn. 

Tevens wordt hen gevraagd het totaal aantal BOL-studenten, BBL-studenten, HBO-

stagiairs en WO-stagiairs op te geven die gedurende het onderzoeksjaar voor de 

onderneming hebben gewerkt. Voor deze studenten en stagiaires worden de deelnemers 

gevraagd om de gemiddelde dagelijkse uren te geven die zijn gewijd aan de begeleiding 

van zowel BBL-studenten als BBO-studenten. Deze enquête omvat ook de grootte van 

bedrijven, waardoor een uitsplitsing van MKB-grootteklassen mogelijk is. Deze enquête 

bevat echter geen microbedrijven (minder dan 10 werknemers). Met deze microdataset 

konden dus de volgende indicatoren voor kleine en middenbedrijven worden geschat: 

het aantal erkende MKB leerbedrijven, totaal aantal stageplekken (BOL/BBL en 

HBO/WO) in MKB's, en het gemiddelde tijd besteed aan MBO-leerlingen. 

 

                                                 
52 https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/16/familiebedrijven-in-nederland. 
53 Impact Centre Erasmus & MKB Nederland (2019). De maatschappelijke waarde van ondernemers. online te 

raadplegen via 

https://www.mkb.nl/sites/default/files/201912_mkb_nederland_rapport_onderzoek_impact_centre_erasmus.pdf 
54 Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (2016). Bedrijven geven mbo'ers kans op de arbeidsmarkt. online te 

raadplegen via https://www.s-bb.nl/nieuws/bedrijven-geven-mboers-kans-op-de-arbeidsmarkt 
55 Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (2016). Bedrijven geven mbo'ers kans op de arbeidsmarkt. online te 

raadplegen via https://www.s-bb.nl/nieuws/bedrijven-geven-mboers-kans-op-de-arbeidsmarkt 
56 CBS (2019). Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81433ned/table?dl=368A2.  
57 CBS (g.d.). Bedrijfsopleidingen. online te raadplegen via http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/onderwijs/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/korte-

onderzoeksbeschrijving-bedrijfsopleidingen.htm.  
58 CBS (2018). Bedrijfsopleidingen; kerncijfers. online te raadplegen via 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81850NED/table?dl=4E3C.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/16/familiebedrijven-in-nederland
https://www.mkb.nl/sites/default/files/201912_mkb_nederland_rapport_onderzoek_impact_centre_erasmus.pdf
https://www.s-bb.nl/nieuws/bedrijven-geven-mboers-kans-op-de-arbeidsmarkt
https://www.s-bb.nl/nieuws/bedrijven-geven-mboers-kans-op-de-arbeidsmarkt
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81433ned/table?dl=368A2
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijving-bedrijfsopleidingen.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijving-bedrijfsopleidingen.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijving-bedrijfsopleidingen.htm
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81850NED/table?dl=4E3C
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Een andere studie van het Nationaal Stage Onderzoek59, genaamd de Stagebedrijven, 

vraagt bedrijven hoeveel stagiaires bij een bedrijf werken, het opleidingsniveau van 

deze stagiaires, het gemiddelde stagevergoeding per opleidingsniveau en de grootte 

van het bedrijf. Deze studie is echter sinds 2014 niet meer geactualiseerd. Daarnaast 

heeft de studie een steekproef van minder dan 500 bedrijven, terwijl de studie van CBS-

bedrijfsopleidingen een steekproef heeft van 5.500 bedrijven60. 

 

Intern (en externe) opleiden en/of scholen 

MKB-bedrijven kunnen investeren in de ontwikkeling van hun werknemers door externe 

training te ondersteunen, interne training te bieden en ook te leren tijdens het werk61.  

 

De Bedrijfsopleidingen, CVTS 2015 van CBS stelt ook deelnemers aan de enquête vragen 

over de investering en deelname aan onderwijs- en opleidingsactiviteiten. Hoewel via 

de microdataset de informatie naar MKB-grootteklassen kan worden uitgesplitst, heeft 

het CBS een deel van de informatie openbaar beschikbaar gesteld voor verschillende 

grootteklassen (tabel 15). De meeste kleine bedrijven hebben opleidingsactiviteiten, 

cursussen en begeleide trainingen. Het gebruik van functieroulatie, detachering en 

studiebezoek, groepsdiscussie en zelfstudie komt minder vaak voor. Ongeveer een 

derde van de werknemers in kleine bedrijven volgt een opleiding. De t ijd en het geld 

dat bedrijven aan trainingen besteden per werknemer, neemt met de bedrijfsgrootte 

toe. Naast het opsplitsen van deze cijfers naar de MKB-grootteklassen, kan de 

microdataset ook worden gebruikt om een schatting te maken van het totale bedrag dat 

is uitgegeven aan bedrijfsopleidingen en het totale aantal werknemers dat heeft 

deelgenomen aan interne en externe cursussen. 

 

Andere studies die kunnen worden gebruikt om de bijdrage van MKB aan interne en 

externe training te meten, zijn de Adult Education Survey (AES) en de Enquête 

beroepsbevolking (EEB) van CBS  62. Deze microdatasets kunnen worden opgesplitst in 

het microbedrijf en het kleine bedrijf, maar het middenbedrijf (50 tot 250 werknemers) 

kan in dit onderzoek niet worden geïdentificeerd63. In tabel 16 staat de bekende bijdrage 

van bedrijven naar grootteklasse uit deze twee onderzoeken. Deze twee onderzoeken 

zijn gebaseerd op informatie van werknemers, wat betekent dat het aantal werknemers 

niet altijd bekend is. 

 

De bijdrage aan de ontwikkeling van MKB-medewerkers kan ook worden geanalyseerd 

door rekening te houden met de mening van de medewerker. Dit kan worden 

geconstrueerd met behulp van de NEA-enquête, die respondenten vraagt of hun 

leidinggevende de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden stimuleert. 

                                                 
59 Souhuwat, S., & Sluis, v.d. B. (2014). http://nationaalstageonderzoek.nl/media/nso_2014_bedrijven.pdf 
60 CBS (g.d.). Bedrijfsopleidingen. online te raadplegen via http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/onderwijs/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/korte-

onderzoeksbeschrijving-bedrijfsopleidingen.htm.  
61 AWVN (2019). Klaar voor veranderend werk. online te raadplegen via 

https://www.awvn.nl/publicaties/brochure/arbeidsvoorwaardennota-2019/ 
62 CBS (g.d.). Adult Education Survey (AES). online te raadplegen via https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-

diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/adult-education-survey--aes-- 
63 100 werknemers en meer 

http://nationaalstageonderzoek.nl/media/nso_2014_bedrijven.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijving-bedrijfsopleidingen.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijving-bedrijfsopleidingen.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijving-bedrijfsopleidingen.htm
https://www.awvn.nl/publicaties/brochure/arbeidsvoorwaardennota-2019/
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/adult-education-survey--aes--
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/adult-education-survey--aes--
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tabel 15 Bedrijfsopleidingen per bedrijfsgrootteklasse, 2015 

 10 en 

meer 

10 tot 20  20 tot 50  50 tot 100  100 tot 

200  

200 tot 

500  

Bedrijven met:       

opleidingsactiviteiten (%) 85 81 85 94 96 98 

cursussen (%) 76 70 76 88 91 95 

begeleide training op de 

werkplek (%) 
60 55 60 63 71 79 

functieroulatie/ detachering/ 

studiebezoek (%) 
29 21 29 41 47 57 

conferentie/ workshop/ 

lezing/ seminar (%) 
70 64 68 80 86 89 

kwaliteitscirkel/groeps- 

discussie (%) 
34 28 34 46 46 55 

zelfstudie (%) 55 43 47 61 70 81 

Totaal werknemers die 

cursus hebben gevolgd (%) 
41 31 35 39 44 45 

bestede uren aan cursussen 

per werknemer (uur) 
13 8 9 11 13 14 

cursusuitgaven, incl. 

gemiste arbeidsuren besteed 

per werknemer (euro) 

880 560 630 760 960 1090 

 Bron: CBS (2017)64, bewerking Panteia 

tabel 16 Deelname aan cursussen en deelname aan leven lang leren van werknemers per 

bedrijfsgrootteklasseklasse 

 Totaal 1 tot 10 10 tot 

100 

100 en 

meer 

onbekend Jaar Bron 

Deelname leven 

lang leren (x1000) 
2.505 400 469 1.468 169 2018 EBB  

relatief % 28,6 21,2 28,6 30,8 35,2 2018 EBB 

Volgt formeel 

onderwijs (x1000) 
1.468 208 305 824 130 2018 EBB 

Volgt niet-formeel 

onderwijs (x1000) 
1.038 191 165 644 38 2018 EBB 

Cursusdeelnemers 

(x1000) 
3.550 675 860 1.395 735 2016 AES 

relatief % 52,9 45,3 54,7 61,0 44,2 2016 AES 

Tenminste  één 

cursus betaald 

door werkgever  

3.130 470 815 1.300 610 2016 AES 

 Bron: CBS (2018)65; CBS (2020)66, bewerking Panteia 

 

                                                 
64 CBS (2017). Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid. online te raadplegen via 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81848NED/table?dl=3689C  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81848NED/table?dl=3689C
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Het CBS heeft over deelname aan leven lang leren over de periode 2010-2018 nadere 

cijfers gepubliceerd naar micro-, klein-, midden- en grootbedrijf.67 De gegevens zijn 

afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking van het CBS, 2010-2018 en naar 

grootteklassen bedrijven uit de Polisadministratie, 2010-2018. 

 

Investeringen in de eigen ontwikkeling van de ondernemer 

Ondernemers kunnen ook bijdragen aan de ontwikkeling van zichzelf, net zoals een 

ondernemer zou investeren in de ontwikkeling van zijn eigen werknemers. Aangezien 

zelfstandigen kunnen worden geïdentificeerd in de EEB- en AES-onderzoeken, kan 

worden geschat of ondernemers in hun eigen ontwikkeling investeren (tabel 17). In 

2019 namen 269.000 zelfstandige ondernemers deel aan levenslang leren (18,2% van 

de zelfstandigen). Iets meer ondernemers doen mee aan niet-formeel onderwijs dan formeel 

onderwijs. Bijna de helft van de zelfstandigen volgt werkgerelateerde cursussen. 

tabel 17 Deelname aan cursussen en deelname aan leven lang leren, zelfstandige, 2019 

 Zelfstandige Jaar Bron 

Deelname leven lang leren 269.000 2019 EBB 

% relatief 18,2% 2019 EEB 

volgt formeel onderwijs 115.000 2019 EBB 

volgt niet-formeel onderwijs 155.000 2019 EBB 

Cursusdeelnemers 585.000 2016 AES 

% relatief 46,3 2016 AES 

 Bron: CBS (2020)68; CBS (2019)69, bewerking Panteia 

3.2.3  MKB als sociale motor 

In deze dimensie worden MKB-bedrijven beschouwd als een sociale motor op de 

werkplek door: diversiteit te bevorderen en een inclusieve benadering van werknemers 

te hebben, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, een actief 

gezondheidsbeleid, arbeidsbeleid en veiligheidsbeleid te hebben, nieuwe werkvormen te 

faciliteren voor medewerkers en medewerkers bij te staan in goede en slechte tijden 

zowel op het werk als privé. 

 

Diversiteit en een inclusieve aanpak bevorderen 

Nederland heeft een diverse beroepsbevolking. Bijna een kwart van de Nederlandse 

beroepsbevolking heeft een migratieachtergrond en ruim de helft van deze groep heeft 

een niet-westerse migratieachtergrond.70 Ongeveer 47% van de Nederlandse 

beroepsbevolking is vrouw.71 Met meer dan 2,5 miljoen mensen (exclusief zelfstandigen) 

die voor Nederlandse MKB-bedrijven werken, zijn MKB-bedrijven een belangrijke factor 

bij het bevorderen van diversiteit en het creëren van inclusieve werkomgevingen. 

 

                                                 
65 CBS (2018). Cursusdeelnemers; bedrijfskenmerken, 2016. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83917NED/table?dl=368CD.  
66 CBS (2020). Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84308NED/table?dl=368CE.  
67 https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2019/10/14_Deelname-levenlang-leren.xlsx.  
68 CBS (2020). Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84308NED/table?dl=368CE.  
69 CBS (2018). Cursusdeelnemers; bedrijfskenmerken, 2016. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83917NED/table?dl=368CD.  
70 CBS (2020). Arbeidsdeelname; migratieachtergrond. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82809NED/table?dl=36931.  
71 CBS (2020). Arbeidsdeelname; migratieachtergrond. online te raadplegen via 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82809NED/table?dl=36930.  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83917NED/table?dl=368CD
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84308NED/table?dl=368CE
https://cms.staatvanhetmkb.nl/wp-content/uploads/2019/10/14_Deelname-levenlang-leren.xlsx
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84308NED/table?dl=368CE
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83917NED/table?dl=368CD
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82809NED/table?dl=36931
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82809NED/table?dl=36930
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Volgens een onderzoek van Impact Centre Erasmus en MKB-Nederland heeft bijna de 

helft van de middelgrote bedrijven een diversiteitsbeleid (tabel 18).72 Dit aandeel is 

kleiner voor kleine en micro-ondernemingen. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 61% 

van de ondervraagde ondernemers tijdens hun werving aandacht besteedde aan 

specifieke groepen. Deze specifieke groepen zijn: 50 plussers, jongeren, vrouwen; 

mensen met een migratie-achtergrond, mensen met een lichamelijke of verstandelijke 

beperking, en statushouders/nieuwkomers in Nederland.73 Dit komt vaker voor bij 

middelgrote bedrijven. Deze trend wordt verklaard door het vaak ontbreken bij 

kleine(er) bedrijven van een formele personeelsafdeling en personeelsprocedures.74  

 

De microdataset van de Werkgevers Enquête Arbeid 2016 door TNO bevat het aantal 

allochtone werknemers en het aantal mannen en vrouwen werkzaam bij het bedrijf.75 

Daarnaast wordt de respondenten gevraagd hoeveel werknemers er in verschillende 

leeftijdsgroepen zijn. Daarom zou deze studie kunnen worden gebruikt om te bepalen 

hoe divers MKB-werkplekken zijn, in termen van etniciteit, geslacht en leeftijd. 

 

Het arbeidsvraagpanel van SCP vraagt respondenten hoeveel leidinggevenden en 

werknemers niet-westerse allochtonen zijn en hoeveel leidinggevenden vrouw zijn, 

evenals de genderverhouding van hun personeelsbestand.76  De microdataset van 2017 

van deze studie is openbaar beschikbaar.77 Omdat in deze studie ook wordt gevraagd 

naar de omvang van het bedrijf, kan deze informatie worden uitgesplitst op MKB-niveau. 

tabel 18 Diversiteitbeleid van MKB, 2019 

 mkb microbedrijf kleinbedrijf middenbedrijf 

het bedrijf heeft een diversiteitsbeleid 

(%) 
-- 20 30 46 

het bedrijf besteedt aandacht aan het 

inhuren van bepaalde groepen in het 

wervingsproces (%) 

61 48 70 81 

 Bron: Impact Centre Erasmus & MKB-Nederland (2019)78, bewerking Panteia 

Net zoals het bevorderen van diversiteit op de werkplek belangrijk is, is het creëren van 

een inclusieve werkomgeving cruciaal om diversiteit tot bloei te laten komen.79 

Inclusiviteit op de werkplek wordt beschreven als: “elk individu wordt gewaardeerd als 

een vitaal component van het succes van de organisatie en als competitief voordeel”80. 

Het creëren van een inclusieve werkomgeving is voornamelijk gericht op het 

                                                 
72 Impact Centre Erasmus & MKB Nederland (2019). De maatschappelijke waarde van ondernemers. online te 

raadplegen via 
https://www.mkb.nl/sites/default/files/201912_mkb_nederland_rapport_onderzoek_impact_centre_erasmus.pdf 
73 Impact Centre Erasmus & MKB Nederland (2019). De maatschappelijke waarde van ondernemers. online te 

raadplegen via 

https://www.mkb.nl/sites/default/files/201912_mkb_nederland_rapport_onderzoek_impact_centre_erasmus.pdf 
74 Impact Centre Erasmus & MKB Nederland (2019). De maatschappelijke waarde van ondernemers. online te 

raadplegen via 

https://www.mkb.nl/sites/default/files/201912_mkb_nederland_rapport_onderzoek_impact_centre_erasmus.pdf 
75 https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100487&att_Id=4911 
76 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2019): Arbeidsvraagpanel 2017 - AVP2017. DANS. 
https://doi.org/10.17026/dans-zpw-y3z8.  
77 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2019): Arbeidsvraagpanel 2017 - AVP2017. DANS. 

https://doi.org/10.17026/dans-zpw-y3z8.  
78 Impact Centre Erasmus & MKB Nederland (2019). De maatschappelijke waarde van ondernemers. online te 

raadplegen via 

https://www.mkb.nl/sites/default/files/201912_mkb_nederland_rapport_onderzoek_impact_centre_erasmus.pdf 
79 Nederlandse Inclusiviteit Monitor (g.d.).Inclusiviteit / diversiteit. online te raadplegen via 

https://nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl/inclusiviteit-diversiteit/ 
80 Bourne, K. (2009). The inclusion breakthrough: Unleashing the real power of diversity in C. Harvey and J. 

Allard (eds.). Understanding and managing diversity. Upper SaddleRiver: Prenctice.; 
https://www.kis.nl/sites/default/files/inclusief-beleid-op-de-werkplek_0.pdf 

https://www.mkb.nl/sites/default/files/201912_mkb_nederland_rapport_onderzoek_impact_centre_erasmus.pdf
https://www.mkb.nl/sites/default/files/201912_mkb_nederland_rapport_onderzoek_impact_centre_erasmus.pdf
https://www.mkb.nl/sites/default/files/201912_mkb_nederland_rapport_onderzoek_impact_centre_erasmus.pdf
https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100487&att_Id=4911
https://doi.org/10.17026/dans-zpw-y3z8
https://doi.org/10.17026/dans-zpw-y3z8
https://nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl/inclusiviteit-diversiteit/
https://www.kis.nl/sites/default/files/inclusief-beleid-op-de-werkplek_0.pdf
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bedrijfsbeleid en de culturen die ervoor zorgen dat mensen in minderheidsgroepen, 

zoals vrouwen, LHBT en etnische minderheden, worden opgenomen. 

 

Sinds 2008 is het loonverschil tussen vrouwen en mannen kleiner geworden.81 Van 2008 

tot 2018 is de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland met 6,8% afgenomen. 

Met name voor Nederlandse microbedrijven is het loonverschil tussen mannen en 

vrouwen iets meer gedaald dan voor het grotere MKB (7,2% tegenover 6,4% voor 

bedrijven met 10 tot 100 werknemers). Hoewel het loonverschil met micro-bedrijven 

het grootst blijft: 25,6%. 

tabel 19 Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen (%), 2008/2018 

 2008 2018 

Totaal 79,9 85,3 

minder dan 10 werknemers 69,4 74,4 

10 tot 100 werknemers 79,5 84,6 

100 werknemers of meer 80,3 86,2 

 Bron: CBS (2019)82, bewerking Panteia 

Een inclusieve omgeving creëren betekent niet alleen de loongelijkwaardigheid van 

werknemers, maar ook het actief verminderen van de actieve uitsluiting van 

werknemers die kwetsbaar zijn voor discriminatie op grond van geslacht, seksualiteit of 

etniciteit.83 

 

In de NEA-studie van TNO wordt aan deelnemers gevraagd of zij ongewenst gedrag, 

ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten van 

leidinggevenden of collega’s tegenkomen (tabel 20). Omdat de NEA deelnemers vraagt 

naar hun geslacht, migratieachtergrond en de grootte van het bedrijf, kunnen 

verschillen in gedrag ten opzichte van vrouwen of mensen met een migratieachtergrond 

worden geschat. 

                                                 
81 CBS (2018). Loonverschil tussen mannen en vrouwen iets kleiner. online te raadplegen via 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/47/loonverschil-tussen-mannen-en-vrouwen-iets-kleiner 
82 CBS (2019). Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; kenmerken baan, werknemer. online te 

raadplegen via https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81901NED/table?dl=369A5.  
83 Kennisplatform Integratie & Samenleving (2019). Inclusief beleid op de werkplek. online te raadplegen via 
https://www.kis.nl/sites/default/files/inclusief-beleid-op-de-werkplek_0.pdf 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/47/loonverschil-tussen-mannen-en-vrouwen-iets-kleiner
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81901NED/table?dl=369A5
https://www.kis.nl/sites/default/files/inclusief-beleid-op-de-werkplek_0.pdf
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tabel 20 Verschil in ervaring op de werkvloer tussen mannen en vrouwen, 2019 

 Totaal Man Vrouw 

geen intern ongewenst gedrag (%) 84,4% 84,8% 83,9% 

geen ongewenste seksuele aandacht van 

leidinggevenden of collega’s (%) 

97,8% 98,9% 96,5% 

geen intimidatie door leidinggevenden of collega’s 

(%) 

89,3% 89,0% 89,7% 

geen lichamelijk geweld door leidinggevenden of 

collega’s (%) 

99,4% 99,2% 99,6% 

geen pesten door leidinggevenden of collega’s 

(%) 

92,0% 91,9% 92,1% 

 Bron: TNO & CBS (2019)84, bewerking Panteia 

De Sociaal en Cultureel Planbureau-LBHT-monitor 2018 onderzoekt de leefsituatie van 

lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LBHT) mensen en hoe deze 

verschilt met cisgender heteroseksuele mensen.85 Met behulp van de NEA-studie omvat 

deze studie een vergelijking van de ervaring van heteroseksuele en LHB-werknemers 

op de werkplek naar bedrijfsgrootte (tabel 21). Voor MKB-bedrijven hebben LHB-

werknemers meer ervaring met ongewenst gedrag. LHB-werknemers in micro-bedrijven 

hadden echter minder vaak ervaring met ongewenst gedrag dan LHB-werknemers in 

grotere bedrijven. 

tabel 21 Verschil in ervaring op de werkvloer tussen heteroseksueel en LHB-werknemers, 2017 (in 

gewogen procenten) 

Bedrijfsgrootte 1 tot 10 10 tot 100 100 tot 1000 

 heteroseksueel LHB heteroseksueel LHB heteroseksueel LHB 

geen ervaringen 

met ongewenst 

gedrag (%) 

89 81 84 76 81 77 

 Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (2018)86, bewerking Panteia 

vetgedrukte waarden verschillen significant van heteroseksuele werknemers (p =< 0,05)  

 

In de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020 beschrijft het CBS 

hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord in Nederland ontwikkelt.87  Het gaat daarbij 

om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van 

welvaart. In de Monitor wordt ook aandacht besteed aan diversiteit en inclusiviteit. 

 

Aannemen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

Inclusieve werkgelegenheid kan ook worden opgevat als mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt (mensen met een handicap). Het bieden van werk aan mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt geeft hen niet alleen een salaris, maar stelt hen ook in 

staat deel te nemen aan werk, wat belangrijk is voor de (mentale) gezondheid in termen 

van het stimuleren van het zelfrespect, het verbinden met anderen en 

                                                 
84 TNO & CBS (2019). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019. online te raadplegen via 

https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=280 
85 Sociaal en Cultureel Planbureau (2018). LBHT-monitor 2018. online te raadplegen via 

https://www.scp.nl/publicaties/monitors/2018/11/21/lhbt-monitor-2018 
86 Sociaal en Cultureel Planbureau (2018). LBHT-monitor 2018. online te raadplegen via 

https://www.scp.nl/publicaties/monitors/2018/11/21/lhbt-monitor-2018 
87 https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/21/monitor-brede-welvaart-de-sustainable-development-goals-
2020.  

https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=280
https://www.scp.nl/publicaties/monitors/2018/11/21/lhbt-monitor-2018
https://www.scp.nl/publicaties/monitors/2018/11/21/lhbt-monitor-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/21/monitor-brede-welvaart-de-sustainable-development-goals-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/21/monitor-brede-welvaart-de-sustainable-development-goals-2020
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onafhankelijkheid.88 Om de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

te bevorderen, heeft de Nederlandse overheid de Participatiewet ingevoerd, die 

werkgevers stimuleert om deel te nemen aan re-integratieactiviteiten.89 

 

Volgens CBS is 30% van de bedrijven die gespecialiseerd zijn in sociale werkgelegenheid 

MKB.90 Sociale werkgelegenheid bedrijven (SW-bedrijven), bieden een zogenoemde 

beschutte werkplaats en zijn organisaties die zich richten op het bieden van 

werkgelegenheid aan mensen met een kans op de arbeidsmarkt vanwege een handicap, 

waarbij de banen worden gesubsidieerd onder de Wet sociale werkvoorziening (WSW). 

Volgens de sectororganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie, Cedris, 

waren er in 2018 85.000 banen toegewezen aan de WSW.91 

 

Naast de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête 

Arbeid (ZEA) hebben TNO en CBS, in samenwerking met het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA)-studie uitgevoerd 

naar arbeidsomstandigheden vanuit het perspectief van de werkgever. In het WEA-

onderzoek wordt aan bedrijven gevraagd of het in dienst nemen van sociale groepen 

een expliciet onderdeel is van hun bedrijfsmissie en hoeveel werknemers afkomstig zijn 

van sociale groepen.92 De expliciete opname van het inschakelen van kwetsbare groepen 

in de missie van een bedrijf komt meestal voor in grotere MKB-bedrijven. Microbedrijven 

en kleine bedrijven hebben echter relatief meer werknemers van sociale groepen dan 

grotere bedrijven. 

 

Daarnaast omvat de UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2018 het aandeel van bedrijven 

die Wajonger en WGA'ers in dienst neemt naar bedrijfsgrootte en het aantal Wajong- 

en WGA-arbeidsovereenkomsten per 10.000 arbeidsovereenkomsten per 

bedrijfsgrootteklasseklasse (tabel 23). Wajong is een uitkering voor jonge werknemers 

met een ziekte of handicap en WGA is een uitkering voor gedeeltelijk gehandicapte 

werknemers. Kleinere bedrijven hebben doorgaans meer Wajong- en WGA-

arbeidsovereenkomsten per 10.000 contracten dan grotere bedrijven. Bovendien waren 

er volgens deze studie in 2017 bijna 3.000 zelfstandige Wajongers. 

                                                 
88 TNO (2017). Inclusief werkgeversgedrag. online te raadplegen via 

https://publications.tno.nl/publication/34626124/KBfI3d/TNO-2017-R17082.pdf.  
89 TNO (2017). Inclusief werkgeversgedrag. online te raadplegen via 

https://publications.tno.nl/publication/34626124/KBfI3d/TNO-2017-R17082.pdf 
90 CBS (2020). Bedrijven; bedrijfstak. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81589ned/table?dl=36866.  
91 Cedris (2018). Sector informatie 2018. online te raadplegen via https://cedris.nl/app/uploads/Sectorinfo-

2018-def-2.pdf 
92 TNO & CBS (2016). Werkgevers enquête arbeid. online te raadplegen via 
https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100487&att_Id=4911 

https://publications.tno.nl/publication/34626124/KBfI3d/TNO-2017-R17082.pdf
https://publications.tno.nl/publication/34626124/KBfI3d/TNO-2017-R17082.pdf
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81589ned/table?dl=36866
https://cedris.nl/app/uploads/Sectorinfo-2018-def-2.pdf
https://cedris.nl/app/uploads/Sectorinfo-2018-def-2.pdf
https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100487&att_Id=4911
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tabel 22 De tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt per bedrijfsgrootteklasse, 

2016 

Bedrijfsgrootte Totaal 2 tot 5 5 tot 10 10 tot 50 50 tot 100 100+ 

Het inzetten van kwetsbare 

groepen maakt nadrukkelijk 

deel uit van de missie van 

het bedrijf (%) 

9 5 7 14 30 39 

Aantal werknemers zijn 

afkomstig uit ‘kwetsbare 

groepen’ (gemiddelde) 

1,2 0,18 0,37 1,2 3,5 23 

relatief % 5,0 4,8 5,3 5,7 4,9 3,8 

subgroep met ten minste één werknemer uit ‘kwetsbare groepen’ (gemiddelde):  

mensen met een (licht) 

verstandelijke beperking 
1,5 0,31 0,18 0,50 0,92 13 

mensen die psychisch 

kwetsbaar zijn 
1,4 0,26 0,58 0,55 1,0 11 

mensen met een 

lichamelijke beperking 
1,6 1,3 0,25 0,64 1,1 9,9 

mensen met onvoldoende 

opleiding of een 

leerachterstand 

0,81 0,76 0,39 0,61 1,0 2,6 

langdurig werkzoekenden 0,97 0,73 0,44 0,88 1,4 3,1 

vluchtelingen of migranten 0,32 0,11 0,12 0,22 0,60 1,7 

 Bron: TNO & CBS (2016)93, bewerking Panteia 

 

                                                 
93 TNO & CBS (2016). Werkgevers enquête arbeid. online te raadplegen via 
https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100487&att_Id=4911 

https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100487&att_Id=4911
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tabel 23 Arbeidsparticipatie van Wajongers en WGA'ers per bedrijfsgrootteklasse, 2017 

Bedrijfsgrootte minder dan 10 10 tot 35 35 tot 100 100 tot 500 

aandeel werkgevers met 

Wajonger in dienst (%) 

2 8 20 39 

aandeel werkgevers met WGA’ers 

in dienst (%) 

2 6 16 42 

aantal Wajong-dienstverbanden 

per 10.000 

82 62 53 41 

aantal WGA-dienstverbanden per 

10.000 

57 38 35 36 

 Bron: UWV (2018)94, bewerking Panteia 

 

Actief gezondheidsbeleid, arbobeleid, veiligheid 

Het MKB kan ook het welzijn van hun werknemers verbeteren door een actief 

gezondheids-, arbeids- en veiligheidsbeleid. Het arbeidsomstandighedenbeleid bij 

kleinere bedrijven hangt voornamelijk af van het oordeel van de werkgever. Bij kleinere 

bedrijven is het beleid vaak minder gestructureerd en kan het gebaseerd zijn op 

problemen die werkgevers identificeren.95  

 

De WEA-studie stelt de deelnemende bedrijven verschillende vragen over 

arbeidsomstandigheden zoals: of ze een RI&E hebben, een preventiemedewerker 

hebben, toegang hebben tot een bedrijfsarts, gebruiken maken van brancheorganisaties 

voor arbeidsomstandigheden, lid zijn van een werkgeversvereniging en vallen onder een 

CAO (tabel 24 ). Zoals verwacht hebben kleinere bedrijven de neiging om een minder 

geformaliseerd arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, vergeleken met grotere 

bedrijven. De enquête bevat ook vragen die overwegen of werkgevers: ongezonde 

levensstijlen en werkstijlen van werknemers aanpakken; maatregelen nemen zodat 

medewerkers langer kunnen werken; psychosociale risico's aanpakken. Deze studie 

vraagt werkgevers ook of ze een familiebedrijf zijn, de leeftijd van het bedrijf zodat 

familie-MKB en jong-MKB kan worden geïdentificeerd. 

                                                 
94 UWV (2018). UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2018. online te raadplegen via 

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-monitor-arbeidsparticipatie-2018.pdf 
95 Panteia (2011). De herziene Arbowet in bedrijf gesteld: Casestudies naar de werking van de wet in bedrijven 
en in sectoren. 

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-monitor-arbeidsparticipatie-2018.pdf
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tabel 24 Arbeidsomstandigheden van werknemers van WEA 2016 per bedrijfsgrootteklasse, 2016 

Bedrijfsgrootte Totaal 2 tot 5 5 tot 10 10 tot 50 50 tot 100 100+ 

Deel van bedrijven       

Heeft een RI&E (%) 82 79 78 85 92 91 

Heeft ten minste één 

preventie medewerker (%) 
30 19 27 51 71 80 

Hebben werknemers 

rechtstreeks toegang tot 

een bedrijfsarts (%) 

34 26 33 45 67 80 

Gebruikt arbodiensten van 

zijn branche-organisatie 

(%) 

71 61 79 82 82 85 

lid van een 

werkgeversvereniging (%) 
35 27 39 47 57 64 

Valt onder een cao (%) 50 41 59 59 71 78 

 Bron: TNO & CBS (2016)96, bewerking Panteia 

In de NEA- en ZEA-onderzoeken van TNO en CBS wordt respectievelijk aan werknemers 

en ondernemers gevraagd naar hun arbeidsomstandigheden. Zo vraagt het onderzoek 

onder meer aan respondenten of ze gevaarlijk werk hebben, of ze vele uren achter een 

computerscherm werken, of ze een balans hebben tussen werk en privé en of ze 

tevreden zijn met hun arbeidsomstandigheden (tabel 25). Beide onderzoeken kunnen 

worden opgesplitst naar bedrijfsgrootte. 

tabel 25 Arbeidsomstandigheden van werknemers en ondernemers, 2019 

 deel van werknemers 

(NEA 2019) 

deel van zelfstandige ondernemers 

 (ZEA 2019) 

  met personeel zonder personeel 

Bedrijfsgrootte    

micro 12,7% 85,5% -- 

klein 27,0% 13,1% -- 

midden * 1,1% -- 

    

geen gevaarlijk werk 69,0% 68,4% 73,1% 

minimaal beeldschermwerk** 61,6% 80,2% 76% 

werk-privé balans*** 49,1% 30,2% 42,8% 

tevredenheid met 

arbeidsomstandigheden 
72,6% 77,5% 79,4% 

 Bron: TNO & CBS (2019)97; TNO & CBS (2019)98, bewerking Panteia 

*openbaar alleen informatie over de bedrijfsgrootte: 50-99 en 100-499 werknemers. 

**minder dan 6 uren per dag. 

*** familieactiviteiten schieten er weleens bij in vanwege het werk. 

                                                 
96 TNO & CBS (2016). Werkgevers enquête arbeid. online te raadplegen via 

https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100487&att_Id=4911 
97 TNO & CBS (2019). Nationale enquête Arbeidsomstandigheden 2019. online te raadplegen via 

https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=280 
98 TNO & CBS (2019). Zelfstandigen enquête arbeid 2019. online te raadplegen via 
https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=269 

https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100487&att_Id=4911
https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=280
https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=269
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Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert sinds 1998 het 

monitoronderzoek Arbo in Bedrijf uit.99 Het primaire doel van dit onderzoek is het bewaken 

van de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet en het geven van een overzicht van 

arbeidsomstandigheden die verband houden met gezond en veilig werken. De studie van 2018 

omvat 1.300 bedrijfsbezoeken. In deze studie wordt onderzocht of bedrijven het volgende 

hebben: RI&E, ziekteverzuimbeleid, bedrijfshulpverleners (BHV-ers), preventiemedewerkers, 

ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) (tabel 26). Net als bij de 

resultaten van de WEA-studie, wordt gestructureerd arbeidsomstandighedenbeleid vaker 

gebruikt in grotere MKB-bedrijven. 

tabel 26 Arbeidsomstandigheden van werknemers van Arbo in Bedrijf 2018 per bedrijfsgrootteklasse, 2018 

Bedrijfsgrootte Totaal 0 tot 10 10 tot 50 50 tot 100 100+ 

Heeft een RI&E (% van 

bedrijven) 

49 43 70 89 92 

Heeft een RI&E (% van 

werknemers) 

82 52 73 88 92 

Heeft een ziekteverzuimbeleid 

(% van bedrijven) 

77 72 96 98 97 

Heeft BHV-ers (% van bedrijven) 66 60 90 93 98 

Heeft preventiemedewerkers (% 

van bedrijven) 

54 49 67 83 86 

Heeft OR of PVT (% van 

bedrijven) 

9 4 19 53 75 

 Bron: SZW (2018)100, bewerking Panteia 

 

Nieuwe werkvormen voor medewerkers faciliteren inclusief flexibiliteit 

‘NextGen-werk’, deeltijd, freelancen, contract, tijdelijk of onafhankelijk contractwerk, 

neemt toe.101 Uit een internationale studie bleek dat 87% van de werknemers openstaat 

voor deze nieuwe werkvormen, waarbij een meerderheid van de werknemers deze 

nieuwe vormen van werk als een keuze beschouwt, en niet als een laatste redmiddel.  

102 Ze zien het werk van NextGen eerder als een kans om inzetbaarheid te ontwikkelen. 

 

Het WEA-onderzoek van TNO en CBS vraagt bedrijven hoeveel werknemers flexibel 

werken (tabel 27). Zelfstandigen en / of freelancers en ander flexibel personeel komen 

relatief vaker voor bij kleinere MKB-bedrijven. Ongeveer een derde van de MKB-

medewerkers zijn flexibele medewerkers. Het WEA-onderzoek vraagt bedrijven ook naar 

de beschikbare flexibiliteit voor hun werknemers, zoals de mogelijkheden om eigen 

arbeidsvoorwaarden op te stellen, parttime te werken, flexibele werktijden te hebben, 

zowel thuis als in de ruimte te werken voor aanpassing in werktijden, taken, werkplek, 

werkduur en werktijden. Micro-bedrijven, vooral bedrijven met minder dan 5 

werknemers, hebben doorgaans meer flexibiliteit wat betreft het opstellen van eigen 

arbeidsvoorwaarden en het aanpassen van werktijden, werktaken, werkplek en 

arbeidsduur. 

                                                 
99 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2018). Arbo in bedrijf. online te raadplegen via 

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2019/07/16/arbo-in-bedrijf-2018 
100 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2018). Arbo in bedrijf. online te raadplegen via 

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2019/07/16/arbo-in-bedrijf-2018 
101 ManpowerGroup (2017). GigResponsibly. online te raadplegen via https://manpowergroup.nl/wp-

content/uploads/2017/11/MG_GiggingResponsibly.pdf 
102 ManpowerGroup (2017). GigResponsibly. online te raadplegen via https://manpowergroup.nl/wp-
content/uploads/2017/11/MG_GiggingResponsibly.pdf 

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2019/07/16/arbo-in-bedrijf-2018
https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2019/07/16/arbo-in-bedrijf-2018
https://manpowergroup.nl/wp-content/uploads/2017/11/MG_GiggingResponsibly.pdf
https://manpowergroup.nl/wp-content/uploads/2017/11/MG_GiggingResponsibly.pdf
https://manpowergroup.nl/wp-content/uploads/2017/11/MG_GiggingResponsibly.pdf
https://manpowergroup.nl/wp-content/uploads/2017/11/MG_GiggingResponsibly.pdf
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tabel 27 Nieuwe werkvormen voor medewerkers faciliteren per bedrijfsgrootteklasse, 2016 

Bedrijfsgrootte Totaal 2 tot 5 5 tot 10 10 tot 50 50 tot 100 100+ 

Deel van bedrijven       

Percentage van personeel:       

met een contract voor bepaalde tijd 14 13 16 14 13 57 

oproepkrachten 8,8 8,9 10 8,3 4,4 4,1 

uitzendkrachten 2,1 1,0 2,1 3,7 5,3 6,9 

Zzp’ers en/of freelancers  5,2 5,0 6,5 5,1 2,8 2,6 

overig flexibel personeel 3,2 4,8 1,9 1,2 0,5 0,9 

Percentage FTE’s flexibel 29 29 30 27 23 26 

Beschikbaar voor personeel:       

Mogelijkheden om zelf 

arbeidsvoorwaarden samen te stellen 

(%) 

21 22 22 18 15 31 

Mogelijkheden om in deeltijd te 

werken (%) 
69 62 72 82 93 98 

Flexibele werktijden (5) 63 59 68 64 68 79 

Thuiswerkregeling (%) 26 23 23 32 45 53 

(Heel) veel ruimte voor maatwerk 

van: 
      

werktijden van medewerkers (%) 58 60 57 55 58 61 

de taakinhoud en/of het aantal taken 

van werknemers (%) 
54 54 56 53 49 55 

werkplek van werknemers (%) 44 46 46 40 39 40 

werkduur van werknemers (%) 48 49 50 42 43 50 

 Bron: TNO & CBS (2016)103, bewerking Panteia 

 

Bijstaan medewerkers in goede en slechte tijden zowel op werk als privé 

De meeste bijdragen van het MKB aan het welzijn van werknemers gebeurt op de 

werkplek, door een inkomen, ontwikkelingskansen te bieden en een inclusieve en veilige 

werkomgeving op te zetten. Maar de bijdragen van het MKB aan het welzijn van 

werknemers hoeft daar niet op te houden. MKB-bedrijven kunnen ook het welzijn van 

hun werknemers verbeteren door hen te ondersteunen in goede en slechte tijden, op 

het werk en ook in het privéleven. 

 

In het NEA-onderzoek wordt aan medewerkers gevraagd of hun leidinggevende en/of 

collega's hen sociale ondersteuning bieden (tabel 28). De meerderheid van de 

ondervraagde werknemers meldde sociale steun te krijgen van mensen van het werk. 

De NEA-gegevens kunnen worden opgesplitst naar grootteklasse, zodat het niveau van 

sociale ondersteuning tussen micro-, klein- en middenbedrijven kan worden geschat. 

                                                 
103 TNO & CBS (2016). Werkgevers enquête arbeid. online te raadplegen via 
https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100487&att_Id=4911 

https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100487&att_Id=4911
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tabel 28 Sociale steun van leidinggevende en collega’s, 2019 

 deel van werknemers 

Sociale steun van (%):  

leidinggevende 85,6 

collega’s 96,3 

 Bron: TNO & CBS (2019)104, bewerking Panteia 

In de WEA-studie wordt aan bedrijven gevraagd of er regelingen zijn voor financieel 

ontzorgende medewerkers, zoals budgetcoach of voor spaarregelingen, en of 

zorgmaatregelen, zoals mantelzorg, voor medewerkers beschikbaar zijn. Deze diensten 

komen vaker voor bij grotere MKB-bedrijven. 

tabel 29 Diensten voor werknemers per bedrijfsgrootteklasse 

Bedrijfsgrootte Totaal 2 tot 5 5 tot 10 10 tot 50 50 tot 100 100+ 

Deel van bedrijven       

Regelen om werknemers 

financieel te ontzorgen 

beschikbaar voor personeel 

(%) 

9 6 10 13 19 25 

Ruimte voor zorgtaken 

beschikbaar voor personeel 

(%) 

31 25 30 43 63 72 

Heel (veel) ruimte voor 

maatwerk 

Zorgverlof/ mantelzorg (%) 

30 28 29 33 45 53 

 Bron: TNO & CBS (2016), bewerking Panteia 

Een studie van Nibud uit 2017 onderzoekt hoe werkgevers omgaan met personeel met 

financiële problemen.105 Deze studie biedt ook informatie per grootteklasse en kan 

daarom worden gebruikt om de rol van het MKB in de financiële lasten van werknemers 

te schatten. 

3.3 Ontbrekende informatie 

Kortom, de gegevens om deze indicatoren te construeren bestaan. Hoewel het 

merendeel van deze informatie ligt in microgegevenssets die niet openbaar beschikbaar 

zijn. Voor de meeste indicatoren is toegang nodig tot deze microgegevenssets om de 

bijdrage van het MKB aan de werkgelegenheid, het onderwijs en het welzijn van hun 

werknemers in te schatten. Omdat deze informatie op microniveau persoonlijke 

informatie over bedrijven en werknemers bevat, is deze informatie sterk beschermd en 

daarom niet met iedereen gedeeld. Het zal dus nodig zijn om toegang tot deze datasets 

te vragen. 

 

                                                 
104 TNO & CBS (2019). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019. online te raadplegen via 

https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=280 
105 Nibud (2017). Personeel met schulden. online te raadplegen via https://www.nibud.nl/wp-
content/uploads/Nibud-rapport-Personeel-met-schulden-2017-1.pdf 

https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=280
https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-rapport-Personeel-met-schulden-2017-1.pdf
https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-rapport-Personeel-met-schulden-2017-1.pdf
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Overigens bestaat weliswaar informatie voor al deze indicatoren, maar deze informatie 

is afkomstig uit verschillende onderzoeken uit verschillende jaren. Dit betekent dat deze 

indicatoren niet allemaal tegelijkertijd worden gemeten. 

3.4 Suggesties voor aanvulling en verdere ontwikkeling indicatoren 

De indicatoren voor deze dimensie zijn voornamelijk afhankelijk van enkele enquêtes 

onder bedrijven, werknemers en ondernemers. Om de bijdrage van het MKB aan de 

werkgelegenheid, het onderwijs en het welzijn van werknemers te schatten, worden de 

volgende microdatasets voorgesteld om nader informatie uit te destilleren, zoals 

genoemd in tabel 30. Omdat deze onderzoeken niet tegelijkertijd plaatsvinden, zou ook 

een MKB-panel kunnen worden gehouden om deze informatie gelijktijdig te verzamelen. 

tabel 30 Voorgestelde microdatasets voor dimensie arbeidsmarkt en scholing 

Indicator Bron Microdataset 

Stageplekken en praktijkopleidingen CBS Bedrijfsopleidingen, CVTS 2015* 

CBS Polisadministratie 

Interne/externe scholing CBS Bedrijfsopleidingen, CVTS 2015* 

CBS AES 2016**  

CBS EEB 2018** 

Diversiteit en een inclusieve aanpak 

bevorderen 

TNO & CBS NEA 2018 

CBS Polisadministratie 

Aannemen mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt 

TNO & CBS WEA 2016 

CBS Polisadministratie 

UWV Arbeidsparticipatie 2018 

Actief gezondheidsbeleid, arbobeleid, 

veiligheid 

 

TNO & CBS WEA 2016 

TNO & CBS NEA 2018 

TNO & CBS ZEA 2019 

 SZW Arbo in Bedrijf 2018 

Nieuwe werkvormen voor medewerkers 

faciliteren inclusief flexibiliteit 

TNO & CBS WEA 2016 

Bijstaan medewerkers in goede en slechte 

tijden zowel op werk als privé 

TNO & CBS NEA 2018 

TNO & CBS WEA 2016 

Nibud Personeel met schulden, 2017 

 Bron: Panteia 

* alleen voor kleine en middenbedrijven 

** alleen voor micro en kleinbedrijven 

 

Overzicht beschikbaarheid data voor indicatoren 
In volgende tabel 31 is een overzicht opgenomen van de beschikbaarheid van data 

voor kwantitatieve indicatoren binnen de dimensie Arbeidsmarkt en Scholing. 

tabel 31 Overzicht beschikbaarheid data dimensie Arbeidsmarkt en Scholing 
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Dimensie Arbeidsmarkt en 

Scholing Beschikbaar 

Na bewerking 

beschikbaar 

Verzamelen aanvullende 

data noodzakelijk 

Subthema werkgelegenheid  

Bijdrage aan werkgelegenheid    

grootteklassen Xa   

jong MKB X   

S&O MKB X   

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

Bijdrage aan aantal banen    

grootteklassen Xb   

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB X   

onderdeel van concern MKB   X 

Subthema mkb als opleider  

Bijdrage aan stageplekken en 

praktijkopleidingen 

  

grootteklassen  Xc  

jong MKB  X  

S&O MKB   X 

familie MKB  X  

onderdeel van concern MKB  X  

Bijdrage aan interne/externe opleiden en/of scholen  

grootteklassen Xc,d Xe  

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

Bijdrage aan eigen ontwikkeling    

grootteklassen Xf   

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

Subthema mkb als sociale motor   

Bijdrage aan diversiteit    

grootteklassen Xg   

jong MKB  X  

S&O MKB   X 

familie MKB  X  

onderdeel van concern MKB  X  
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Dimensie Arbeidsmarkt en 

Scholing Beschikbaar 

Na bewerking 

beschikbaar 

Verzamelen aanvullende 

data noodzakelijk 

Bijdrage aan inclusiviteit    

grootteklassen Xd,h Xb  

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

Bijdrage aan de werkgelegenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

grootteklassen X i   

jong MKB  X  

S&O MKB   X 

familie MKB  X  

onderdeel van concern MKB  X  

Bijdrage aan de gezondheid en veiligheid van werknemers  

grootteklassen X i,f,b   

jong MKB  X  

S&O MKB   X 

familie MKB  X  

onderdeel van concern MKB   X 

Bijdrage aan nieuwe werkvormen    

grootteklassen Xg   

jong MKB  X  

S&O MKB   X 

familie MKB  X  

onderdeel van concern MKB   X 

Bijdrage aan sociale ondersteuning van werknemers  

grootteklassen Xg Xb  

jong MKB  X  

S&O MKB   X 

familie MKB  X  

onderdeel van concern MKB   X 

 

 Bron bij tabel 31: Panteia 

a 1 werknemer; 2 tot 10 werknemers; 10 tot 50 werknemers; 50 tot 250 werknemers 

b 0 tot 10 werknemers; 10 tot 50 werknemers; 50 tot 100 werknemers 

c 10 tot 50 werknemers; 50 tot 250 werknemers 

d 1 tot 10 werknemers; 10 tot 100 werknemers 

e 1 tot 10 werknemers; 10 tot 50 werknemers 

f 1 werknemer 

g 2 tot 10 werknemers; 10 tot 50 werknemers; 50 tot 250 werknemers 

h 10 tot 100 werknemers 

i 2 tot 5 werknemers; 5 tot 10 werknemers; 10 tot 50 werknemers; 50 tot 100 werknemers 
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4 Dimensie Filantropie 

4.1 Beschrijving bijdrage MKB via deze dimensie en dekkendheid 

Ondernemers ondersteunen allerlei verschillende maatschappelijke doelen. Die 

ondersteuning kan op verschillende manieren plaatsvinden en vanuit verschillende 

motieven plaatsvinden. Er is dus grote variatie in de wijze waarop filantropie 

plaatsvindt, de motieven en de ondersteunde doelen. Deze paragraaf bespreekt de 

achtergrond van filantropie door ondernemers en definieert aan de hand daarvan 

verschillende subthema’s binnen de dimensie filantropie. 

Manieren voor om via f ilantropie bij te dragen 

Het woord filantropie wordt vaak geassocieerd met donaties in de vorm van geld. 

Filantropie kan echter ook andere vormen aannemen. Zo kan een ondernemer ook 

bijdragen via de inzet van personeel, door ruimtes of materialen beschikbaar te stellen, 

door het delen van een netwerk van (zakelijke) contacten en door promotie via de eigen 

communicatiekanalen van het bedrijf. Dit kan worden samengevat als de 5 M’s van 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.106 tabel 32 toont de manieren waarop een 

bedrijf kan bijdragen aan een maatschappelijk doel of organisatie. 

tabel 32 De 5 M's van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

Mensen Inzet van werknemers als vrijwilligers voor een organisatie 

Middelen Ondersteuning in de vorm van fysieke middelen (bijv. computers of werkruimte) 

Munten Financiële ondersteuning (geld) van een organisatie 

Massa Het verbinden van het zakelijke netwerk van het bedrijf met een organisatie 

Media Het promoten van een organisatie via de eigen communicatiekanalen van het bedrijf  

 Bron: Roza, Stubbe, Meijs (2014), bewerking Panteia 

De directe financiële ondersteuning is eenduidig te meten aan de hand van het gegeven 

bedrag. Ook aan de inzet van mensen en middelen is een financiële waarde toe te 

kennen. De waarde van de inzet van het netwerk (massa) of van de 

communicatiekanalen (media) is lastiger in geld uit te drukken. 

 

Op de dimensie Filantropie komt de inventarisatie van Panteia overeen met de eerdere 

inventarisatie van het ministerie van EZK. Deze verdeling sluit aan op de manieren om 

via filantropie bij te dragen, zoals die in de literatuur beschreven staan. 

Onderscheid en overlap tussen giften en sponsoring 

Ondersteuning van maatschappelijke doelen kan in de vorm van giften of in de vorm 

van sponsoring. Het verschil tussen beide is dat sponsoring veronderstelt dat er een 

tegenprestatie tegenover de bijdrage van het bedrijf staat, bijvoorbeeld in de vorm van 

reclame. Sponsoring zou dan meer als een regulier onderdeel van de bedrijfsvoering 

beschouwd kunnen worden. De studie Geven in Nederland107 concludeert echter dat met 

name kleinere ondernemingen geen onderscheid maken tussen sponsoring en giften. 

Dit heeft er wellicht mee te maken dat in geval van sponsoring door kleine bedrijven de 

                                                 
106 Roza, L., Stubbe, W. en Meijs, L. (2014) Waarom en hoe non-profitorganisaties, bedrijven en intermediairs 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen kunnen inzetten voor een sterkere samenleving, online te raadplegen 

via https://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/Departments/BSM/Mb/files/Waarom_en_hoe_non-

profitorganisaties__bedrijven_en_intermediairs_Maatschappelijk_Betrokken_Ondernemen_kunnen_inzetten_voo

r_een_sterkere_samenleving..pdf 
107 Bekkers, R., Schuyt, T. Gouwenberg, B, red. (2017). Geven in Nederland 2017. Amsterdam: Lenthe.  
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waarde van de tegenprestatie vaak beperkt is. Het onderscheid tussen sponsoring en 

giften is dus in praktijk vaak lastig te maken. Zowel giften als sponsoring worden 

daarom binnen het kader van dit onderzoek gezien als filantropie. 

Motieven 

In de enquête in het kader van de studie Geven in Nederland wordt ook gevraagd naar 

de motieven van ondernemers voor hun bijdragen via sponsoring of giften. Daaruit 

komen maatschappelijke betrokkenheid (ethische of ideële motieven) en de gedachte 

dat ondernemers een taak hebben ten aanzien van de leefbaarheid van hun omgeving 

als belangrijkste motieven naar voren. Dit geldt voor zowel giften als sponsoring. In het 

geval van sponsoring speelt ook het aansluiten bij de commerciële doelstellingen van 

het bedrijf een rol. 

 

Familiebedrijven zijn vaker maatschappelijk betrokken dan niet-familiebedrijven.108 

Familiebedrijven voelen een grote toewijding om gezien te worden als maatschappelijk 

betrokken in de lokale gemeenschap en door hun toewijding aan ontwikkelingen op 

langere termijn (rentmeesterschap, stabiliteit, continuïteit) is maatschappelijke 

betrokkenheid vaak ingebed in het bedrijf. Daarbij spelen voor familiebedrijven drie 

belangrijke drijfveren een rol: familiewaarden, marketing en druk van anderen. 

Voordelen voor bedrijven 

Een maatschappelijke bijdrage in de vorm van filantropie kan voor bedrijven diverse 

voordelen hebben. Deze kunnen liggen op het commerciële vlak, door effecten op de 

reputatie van het bedrijf en de marketing. Het kan echter ook invloed hebben op andere 

vlakken. Maatschappelijke betrokkenheid kan een effect hebben op de ontwikkeling van 

vaardigheden van personeel, motivatie en loyaliteit van personeel en het aantrekken en 

behouden van arbeidskrachten. Daarmee kunnen maatschappelijke activiteiten een 

bijdrage leveren aan het personeelsbeleid van een bedrijf.109 

Subthema’s binnen de dimensie filantropie 

Een onderverdeling van de maatschappelijke bijdrage via filantropie kan langs 

verschillende lijnen. Er kan onderscheid gemaakt worden naar manier van bijdragen 

(mensen, middelen, munten, massa en media), maar er kan ook gekeken worden naar 

de kenmerken van het doel of de organisatie waaraan wordt bijgedragen. Op deze 

manier kan een duidelijk beeld worden gegeven van de onderdelen van de maatschappij 

waar het MKB via filantropie aan bijdraagt. 

 

In het jaarverslag over de inkomsten van goede doelen onderscheidt koepelorganisatie 

Goede Doelen Nederland acht categorieën: gezondheid, internationale hulp & 

mensenrechten, welzijn, natuur & milieu, dieren, kunst & cultuur, religie & 

levensbeschouwing en onderwijs. De studie Geven in Nederland hanteert vrijwel 

dezelfde indeling, maar behandelt natuur & milieu met dierenbescherming als één doel, 

maar definieert welzijn specifieker in de categorieën sport/recreatie en 

maatschappelijke & sociale doelen. Zodoende komt ook deze studie op acht typen goede 

doelen. Met de toevoeging van de categorie ‘overige’ betekent dat dat er negen 

verschillende categorieën doelen van filantropie gedefinieerd zijn. De overeenstemming 

tussen deze verschillende bronnen wijst erop dat dit een goed beeld geeft van het totale 

spectrum van goede doelen. 

 

                                                 
108 Roza, L. (2017) Familiebedrijven en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, online te raadplegen via 

https://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/Departments/BSM/Mb/files/Familiebedrijven_en_MBO.pdf 
109 Roza, L., Meijs, L.C.P. en Verlegh, P. (2012). The rewards of Corporate Giving. RSM Insight, Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 
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Naast bovenstaande subthema’s is het onderscheid naar grootteklasse en onderscheid 

naar wel/geen familiebedrijf relevant om te bestuderen. 

4.2 Indicatoren 

Bij het opstellen van indicatoren om de maatschappelijke bijdrage door middel van 

filantropie van het MKB in kaart te brengen, zijn de volgende factoren relevant: 

 Manier van geven (mensen, middelen, munten, massa, media) 

 Doel waaraan gegeven wordt 

 Grootte van het bedrijf 

 Wel/geen familiebedrijf 

Om specifiek uitspraken te kunnen doen over de bijdrage van het MKB, is het in elk 

geval belangrijk dat er in de data onderscheid wordt gemaakt naar grootteklasse MKB 

of grootbedrijf. 

 

Het vervolg van deze paragraaf bespreekt de beschikbare bronnen van data en geeft 

een overzicht van de informatie die daarin te vinden is. 

Geven in Nederland 

De studie ‘Geven in Nederland’ van het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije 

Universiteit onderzoekt al sinds 1995 elke twee jaar het geefgedrag van huishoudens, 

individuen, fondsen, bedrijven en goede-doelenloterijen. Het gaat dan om bijdragen in 

de vorm van geld en goederen, maar ook om tijd en inzet in de vorm van 

vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. De resultaten worden 

gepresenteerd in het boek Geven in Nederland. 

 

Het geefgedrag van bedrijven is een vast onderdeel van het onderzoek. Op basis van 

een enquête onder circa 1.000 bedrijven wordt het geefgedrag van Nederlandse 

bedrijven in beeld gebracht. De dataset van Geven in Nederland biedt daarmee een 

schat aan informatie. Onderstaande tabellen geven een indruk van de informatie die 

daarmee gepresenteerd wordt. 

 

Uit tabel 33 blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven in 2015 ruim 2 miljard euro heeft 

bijgedragen via filantropie. Naast de al eerder genoemde categorieën bevat de data een 

specifiek goed doel, namelijk het in 2015 door aardbevingen getroffen Nepal. 
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tabel 33 Sponsoring en giften door Nederlandse bedrijven in 2015 

Doel Bedrag in miljoenen euro 

Kerk/levensbeschouwing 367 

Gezondheid 229 

Internationale hulp 85 

Milieu, natuurbehoud, dierenbescherming 98 

Onderwijs/onderzoek 141 

Cultuur 219 

Sport/recreatie 396 

Maatschappelijke/sociale doelen 113 

Overige 338 

Aardbevingen Nepal 21 

Totaal 2.007 

 Bron: Geven in Nederland 2017, bewerking Panteia 

 

tabel 34 toont de herkomst van sponsoring en giften naar bedrijfstak. Tevens wordt er 

in deze tabel een uitsplitsing gemaakt naar sponsoring en giften. De verdeling tussen 

sponsoring en giften door de bedrijven zelf opgegeven, waarbij dient te worden 

aangetekend dat 61% van de bedrijven aangaf daar zelf normaliter geen onderscheid 

in te maken. 

tabel 34 Sponsoring en giften Nederlandse bedrijven in 2015, naar bedrijfstak (bedragen in mln euro) 

Branche Sponsoring Giften Totaal 

Zakelijke/financiële dienstverlening 652 593 1.245 

Groothandel 69 66 136 

Bouw 62 105 168 

Industrie 42 42 84 

Detailhandel non-food 94 76 170 

Transport 59 17 76 

Detailhandel food 14 9 23 

Horeca 76 15 91 

Autobranche 8 5 13 

Totaal 1.078 928 2.006 

 Bron: Geven in Nederland 2017, bewerking Panteia 

tabel 35 toont per doel de verdeling naar de wijze waarop gegeven wordt: met geld 

(munten), in natura (middelen) of in mankracht (mensen). De weergegeven getallen 

betreffen het percentage van het totaal dat aan het betreffende doel wordt gegeven.  
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tabel 35 Sponsoring en giften Nederlandse bedrijven in 2015, verdeling (procenten) naar wijze van geven 

Doel Geld Natura Mankracht 

Kerk/levensbeschouwing 63 4 33 

Gezondheid 80 2 18 

Internationale hulp 83 4 13 

Milieu 45 9 46 

Natuurbehoud 65 9 26 

Dierenbescherming 90 5 5 

Onderwijs/onderzoek 33 21 46 

Cultuur 35 17 48 

Sport/recreatie 81 11 8 

Maatschappelijke/sociale doelen 54 13 33 

Overige 42 17 41 

 Bron: Geven in Nederland 2017, bewerking Panteia 

De hierboven getoonde tabellen geven een indruk van de informatie die uit de studie 

Geven in Nederland gehaald kan worden. De gepubliceerde tabellen bieden echter geen 

inzicht in de specifieke bijdrage van het MKB. 

 

MKB-Beleidspanel (EIM/Panteia) 

Tot 2013 onderhield Panteia (voorheen EIM) een panel van MKB-bedrijven, waaronder 

drie maal per jaar een enquête werd gehouden. In 2011 is het beleid met betrekking 

tot Maatschappelijk Betrokken Ondernemen als één van de thema’s in de enquête 

opgenomen. Uit de resultaten van dit MKB-Beleidspanel bleek dat ongeveer de helft van 

de MKB-bedrijven “maatschappelijk betrokken onderneemt” door de inzet van geld, 

mensen, middelen of netwerken ter ondersteuning van maatschappelijke doelen. 

Onderzoek in het kader van de Dag van de Ondernemer 

In het kader van de eerste ‘Dag van de Ondernemer’ in 2016 voerde Panteia een 

onderzoek uit onder ruim 300 MKB-ondernemers (tot 100 medewerkers). Uit dit 

onderzoek bleek dat MKB-ondernemers ruim 1 miljard euro bijdragen aan goede doelen, 

in de vorm van geld, mensen of middelen.110 

Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland 

De brancheorganisatie Goede Doelen Nederland brengt van cijfers van het Centraal 

Bureau Fondsenwerving (CBF) jaarlijks in kaart wat de inkomsten van aangesloten 

goede doelen zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar aandachtsgebieden (doelen) 

en wordt ook gespecificeerd naar herkomst van de bijdrage. In totaal ontvingen de 

goede doelen die geregistreerd zijn bij het CBF ruim 3 miljard euro aan bijdragen in 

2018. Circa 3 procent daarvan was afkomstig van bedrijven.111 

 

Hierbij dienen een aantal kanttekeningen gemaakt te worden. De organisaties 

aangesloten bij het CBF slechts een deel van de maatschappelijke doelen waar door 

middel van filantropie aan wordt bijgedragen. Bovendien wordt hierin slechts de 

                                                 
110 MKB Nederland (2016), Nederlands mkb steekt ruim € 1 miljard per jaar in lokale maatschappelijke 

organisaties, online te raadplegen via https://www.mkb.nl/nieuws/nederlands-mkb-steekt-ruim-1-miljard-jaar-

lokale-maatschappelijke-organisaties 
111 Goede Doelen Nederland (2019), Feiten en cijfers Goede Doelen 2018. 

https://www.mkb.nl/nieuws/nederlands-mkb-steekt-ruim-1-miljard-jaar-lokale-maatschappelijke-organisaties
https://www.mkb.nl/nieuws/nederlands-mkb-steekt-ruim-1-miljard-jaar-lokale-maatschappelijke-organisaties
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financiële bijdrage in ogenschouw genomen en blijven andere vormen van geven (zoals 

inzet van mensen of middelen) buiten beschouwing. 

4.3 Ontbrekende informatie 

Het onderzoek Geven in Nederland biedt een zeer uitgebreid inzicht in het geefgedrag 

van zowel burgers als ondernemers. In de presentatie van resultaten die op dit moment 

beschikbaar is, ontbreekt echter het onderscheid naar grootteklasse. Ook een 

onderscheid tussen familiebedrijven en niet familiebedrijven wordt in de huidig 

beschikbare presentatie van de data niet gemaakt. 

 

Daarnaast is er weinig informatie bekend over de bijdrage van bedrijven door het delen 

van hun netwerk (massa) of het delen van hun communicatiekanalen (media). Mogelijke 

oorzaken zouden kunnen zijn dat deze vormen van filantropie relatief lastig in cijfers 

(bijvoorbeeld een geldwaarde) zijn uit te drukken. Ook zou het kunnen dat deze vormen 

van filantropie relatief weinig voorkomen. 

4.4 Suggesties voor aanvulling en verdere ontwikkeling indicatoren 

De dataset van het onderzoek Geven in Nederland is een rijke bron van informatie. 

Hoewel het in de huidige verslagen niet gerapporteerd wordt, is op basis van deze 

dataset wel degelijk specifieke informatie beschikbaar. De dataset registreert de grootte 

van ondernemingen naar de volgende grootteklassen: 

 1 

 2 

 3-5 

 6-10 

 11-49 

 50-100 

 100 en meer 

 

De onderzoeksleider heeft bevestigd dat het op basis van de dataset mogelijk is om een 

beeld te krijgen van de bijdrage naar grootteklasse. Op termijn is het dus zeker mogelijk 

om inzicht te krijgen in deze cijfers. 

 

De enquête van Geven in Nederland bevat bovendien ook een vraag of de onderneming 

een familiebedrijf is of niet. Ook hierin zou dus met bewerking van de bestaande data 

onderscheid gemaakt kunnen worden. 

 

Overwogen kan worden om de onderzoekers te benaderen om in toekomstige 

onderzoeken aanvullende vragen op te nemen. Zo zou het interessant kunnen zijn om 

een beeld te krijgen van mogelijke verschillen in geefgedrag op basis van de leeftijd 

van een bedrijf. Wellicht hebben oudere bedrijven een sterkere band met 

maatschappelijke doelen opgebouwd en is dat terug te zien in het gedrag met betrekking 

tot filantropie. 

 

Overzicht beschikbaarheid data voor indicatoren 

De tabel 36 biedt een overzicht van de beschikbaarheid van data voor kwantitatieve 

indicatoren binnen de dimensie Filantropie. 
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tabel 36 Overzicht beschikbaarheid data dimensie Filantropie 

Dimensie Filantropie Beschikbaar 

Na bewerking 

beschikbaar 

Verzamelen 

aanvullende data 

noodzakelijk 

Subthema Bijdrage via filantropie    

grootteklassen  Xa  

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB  X  

onderdeel van concern MKB   X 

Subthema Doel van giften    

grootteklassen  Xa  

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB  X  

onderdeel van concern MKB   X 

Subthema Manier van bijdragen    

Verdeling mensen/middelen/munten X   

grootteklassen  Xa  

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB  X  

onderdeel van concern MKB   X 

Bijdrage via ‘massa’ en ‘media’   Xb 

 Bron: Panteia 

a 1 werknemer; 2 werknemers; 3-5 werknemers; 6-10 werknemers; 11-49 werknemers; 50-100 werknemers; 

100 of meer werknemers. 

b Cijfers over ‘massa’ en ‘media’ zijn nog helemaal niet beschikbaar. Bij verzamelen van deze data dient 

onderscheid naar grootte en typen MKB meegenomen te worden.  
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5 Dimensie Leefbaarheid 

5.1 Beschrijving bijdrage MKB via deze dimensie en dekkendheid 

De aanwezigheid en activiteiten van MKB-ondernemers kunnen een bijdrage hebben aan 

de kwaliteit van de leefomgeving op de locatie waar het bedrijf gevestigd is. De kwaliteit 

van de leefomgeving wordt vaak gevat in het begrip leefbaarheid. Een helder kader voor 

het begrip leefbaarheid is daarbij van belang.  

Leefbaarheid 

Naar (aspecten van) leefbaarheid is veel onderzoek gedaan. Het meest gebruikte 

instrument voor het bepalen van leefbaarheid op een laag schaalniveau is de 

Leefbaarometer. De Leefbaarometer is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en biedt op wijkniveau inzicht in de 

leefbaarheid. In de daarbij gehanteerde definitie bestaat leefbaarheid uit de volgende 

elementen: 

 Woningen 

 Fysieke omgeving 

 Voorzieningen 

 Bewoners 

 Veiligheid 

De eerste drie aspecten hebben betrekking op de fysieke omgeving: de kwaliteit van 

woningen, de aanwezigheid van voorzieningen (zoals scholen, huisartsen, winkels en 

horeca) en de kwaliteit van de publieke ruimte. Het vierde aspect van leefbaarheid heeft 

betrekking op de sociale omgeving: wie wonen er in een wijk en hoe is de sociale 

samenhang. Het vijfde aspect betreft veiligheid: overlast, criminaliteit en veiligheid van 

de omgeving. 

 

De Leefbaarometer onderzoekt leefbaarheid vanuit het perspectief van de bewoners. Zij 

zijn immers degenen die in een wijk leven. Ook voor veel ander onderzoek geldt dat het 

perspectief van burgers leidend is in het onderzoek naar leefbaarheid. 

 

Bijdrage MKB aan Leefbaarheid 

De rol van ondernemers bij het vergroten van de leefbaarheid staat in onderzoeken naar 

leefbaarheid dus meestal niet centraal. Het definitiekader van de Leefbaarometer kan 

echter wel als handvat worden gebruikt om de vlakken waarop het MKB een bijdrage 

levert te definiëren. 

 

Het eerste element is Woningen. Aan de kwaliteit van woningen leveren MKB-bedrijven 

via bouw en onderhoud ongetwijfeld een grote bijdrage. Deze bijdrage valt echter onder 

het (economische) product of de dienst die bedrijven leveren. Daarmee valt dit element 

buiten de scope van de sociaal-maatschappelijke bijdrage. 

 

Het tweede element is Fysieke omgeving. In het kader van hun bedrijfsactiviteiten zullen 

MKB-ondernemers investeren in hun eigen pand, maar ook in de directe omgeving van 

hun bedrijf. Zij hebben er immers belang bij dat de omgeving van hun bedrijf 

aantrekkelijk is. De fysieke omgeving is dus een aspect van leefbaarheid waar het MKB 

op verschillende manieren een bijdrage aan zou kunnen leveren. 

 

Het derde element is Voorzieningen. In de Leefbaarometer wordt dit geoperationaliseerd 

door te kijken hoe de dichtheid van een voorziening binnen een bepaalde straal zich 

ontwikkelt, bijvoorbeeld hoeveel basisscholen er zijn binnen een straal van 3 kilometer. 
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In deze categorie worden ook voorzieningen meegenomen die veel door MKB-

ondernemers worden uitgebaat, zoals supermarkten en overige (dagelijkse) winkels, 

cafés, cafetaria en restaurants. In een onderzoek naar de relatie tussen leefbaarheid en 

bedrijvigheid concludeert het PBL dat met name de aanwezigheid van kleinschalige 

detailhandel bijdraagt aan de leefbaarheid in een wijk.112 De manier waarop de 

aanwezigheid van bedrijven bijdraagt is echter niet eenduidig te bepalen. MKB-bedrijven 

kunnen dus bijdragen aan het element Voorzieningen, maar welke bijdrage het MKB op 

deze manier heeft is lastig te meten. 

 

Het vierde element, Bewoners, gaat om de sociale omgeving. Met andere woorden: wie 

wonen er in de wijk en hoe gaat men met elkaar om? De aanwezigheid van MKB-

bedrijven kan een bijdrage leveren, zoals hierboven al besproken met betrekking tot 

het element voorzieningen. Het PBL concludeert dat het effect van kleinschalige 

detailhandel onder andere te maken heeft met een hoge mate van klantcontact. Ook 

hier geldt weer dat de invloed van het MKB via deze weg lastig te meten is. Een andere 

manier waarop het MKB kan bijdragen aan de sociale omgeving is door bij te dragen 

aan het organiseren van sociale activiteiten. Dit aspect kan echter gezien worden als 

bijdrage onder de noemer filantropie. Daarom wordt dat binnen de dimensie 

leefbaarheid niet verder behandeld. 

 

Het vijfde element is Veiligheid. Het MKB kan op verschillende manieren bijdragen aan 

het terugdringen van criminaliteit en overlast en het vergroten van de veiligheid. Een 

ondernemer zal activiteiten ondernemen om de veiligheid in en rondom de eigen 

onderneming te vergroten. Dit kan een effect hebben de omgeving van het bedrijf. Deze 

activiteiten kunnen bestaan uit het melden van overlast, het bestrijden en melding 

maken van fraude en het samenwerken in diverse verbanden om criminaliteit tegen te 

gaan. 

 

Subthema’s binnen de dimensie leefbaarheid  

Op basis van de informatie in deze paragraaf komen twee thema’s naar voren waarop 

het MKB een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid. Het gaat om bijdragen aan de 

fysieke omgeving en om bijdragen op het gebied van veiligheid. Een derde thema dat 

een rol zou kunnen spelen is de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen, met name 

de kleinschalige detailhandel. 

 

Daarmee zijn de voornaamste vormen waarop het MKB bijdraagt aan de leefbaarheid in 

een wijk benoemd. Er zijn weliswaar nog andere activiteiten van het MKB te noemen 

die bijdragen aan de leefbaarheid in een wijk, bijvoorbeeld zorgen voor werkgelegenheid 

of het helpen organiseren van buurtfeesten, maar deze bijdragen worden al gedekt door 

andere dimensies (zoals onder Arbeidsmarkt/scholing en Filantropie). Daarmee kan 

geconcludeerd worden dat deze indeling dekkend is.  

5.2 Indicatoren 

In paragraaf 6.1 zijn de subthema’s gedefinieerd binnen de dimensie leefbaarheid: 

 Fysieke omgeving 

 Veiligheid 

 Voorzieningen 

Voor elk van deze thema’s bespreekt deze paragraaf mogelijke indicatoren en de 

beschikbaarheid van data voor die indicatoren. 

 

                                                 
112 PBL (2010), Bedrijvigheid en leefbaarheid in stedelijke woonwijken, Den Haag/Bilthoven: Planbureau voor de 
Leefomgeving. 
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Investeringen in de fysieke omgeving 

Ondernemers kunnen zelfstandig investeren in de fysieke omgeving van hun bedrijf, 

maar er bestaan ook fondsen om in georganiseerd verband investeringen te doen in een 

gebied waar bedrijven actief zijn. De deelnemende bedrijven dragen in dat geval 

allemaal bij aan het fonds, waarna vanuit dat fonds investeringen gedaan worden. De 

bijdrage aan zo’n ondernemersfonds vormt een goede indicator voor de bijdrage van 

een ondernemen aan de fysieke omgeving. 

 

De meest voorkomende vorm van een dergelijk ondernemersfonds is de Bedrijven 

Investerings Zone (BIZ). Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of 

in een winkelgebied. De Wet op de bedrijveninvesteringszones, ook wel de BIZ-wet 

genoemd, regelt hoe de ondernemers een BIZ moeten oprichten. Als de BIZ is opgericht, 

betalen de ondernemers in die zone een heffing aan de gemeente. De gemeente geeft 

de opbrengst als subsidie aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting die de activiteiten 

uitvoert. De activiteiten die de BIZ-vereniging onderneemt, zijn bijvoorbeeld het 

verbeteren van verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, 

afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, herstel van schade, 

brandveiligheid en graffitiverwijdering. 

 

Het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam heeft in 2019 

onderzoek gedaan naar BIZ’en in Nederland.113 Dat heeft een beeld opgeleverd van het 

aantal in Nederland actieve BIZ’en, het type BIZ en de gemiddelde inkomsten per BIZ114. 

tabel 37 toont een overzicht van het aantal BIZ’en en de gemiddelde inkomsten naar 

type BIZ. 

tabel 37 Bedrijveninvesteringszones 

Type BIZ Aantal Gemiddelde inkomsten (euro) 

Winkelgebied 220 76.378 

Bedrijventerrein 71 103.706 

Overig 11 85.875 

Totaal 302 81.078 

 Bron: CMIHvA, bewerking Panteia 

Op basis van de data over inkomsten van de BIZ en het aantal bijdrageplichtigen hebben 

de onderzoekers ook een indicatie kunnen geven over de inkomsten per 

bijdrageplichtige. De gemiddelde bijdrage per bijdrageplichtige is zo’n € 350 per jaar. 

Soms maakt een subsidie van de gemeente echter ook onderdeel uit van de inkomsten 

van een BIZ. Daarnaast is niet van elke BIZ bekend wat de inkomsten zijn en ook niet 

van elke BIZ het aantal bijdrageplichtigen, dus er kan sprake zijn van een selectiebias. 

Het bedrag van € 350 per jaar moet dus als een grove indicatie worden gezien.  

 

Naast de BIZ bestaan er andere vormen van ondernemersfondsen, zoals het 

ondernemersfonds op basis van OZB. In dit geval betalen deelnemende ondernemers 

een opslag bovenop de OZB-heffing, die vervolgens door de gemeente als subsidie aan 

het ondernemersfonds wordt uitgekeerd. Op dit moment zijn er circa 40 van dergeli jke 

ondernemersfondsen actief.115 

                                                 
113 CMIHVA (g.d.). 5 jaar BIZ in Nederland. online te raadplegen via https://www.cmihva.nl/data-

visualisaties/5-jaar-biz-in-nederland/ 
114 Informatie over de inkomsten is verkregen op basis van openbare online documentatie, zoals bijvoorbeeld 

een BIZ-plan. 
115 Platform Ondernemersfondsen (g.d.). online te raadplegen via https://www.ondernemersfonds.nl/platform/ 

https://www.cmihva.nl/data-visualisaties/5-jaar-biz-in-nederland/
https://www.cmihva.nl/data-visualisaties/5-jaar-biz-in-nederland/
https://www.ondernemersfonds.nl/platform/
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Bijdrage op het gebied van veiligheid 

Op het gebied van veiligheid kan een ondernemer op verschillende manieren bijdragen 

aan de leefbaarheid. Een ondernemer kan individueel actie ondernemen om de veiligheid 

te vergroten, bijvoorbeeld door te investeren in een veilige omgeving of door melding 

te maken van verdachte zaken. Bijdragen aan de veiligheid kunnen ook collectief 

plaatsvinden door samenwerking van ondernemers onderling of van ondernemers en 

overheidsorganisaties. Zo kan samenwerking in de vorm van een BIZ ook investeringen 

in veiligheid omvatten. Daarnaast bestaan er publiek-private samenwerkingsvormen 

specifiek gericht op het vergroten van de veiligheid. Landelijk gebeurt dat in het 

Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). 

 

Op het niveau van winkelgebieden of bedrijventerreinen kunnen ondernemers 

samenwerken met gemeente, politie en brandweer door middel van het Keurmerk Veilig 

Ondernemen.116 Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken 

om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Met maatregelen zoals 

(overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en 

brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schoon, goed onderhouden en veiligere 

omgeving. De ondernemer levert dus zowel door middel van investering in de fysieke 

omgeving als door de inzet en training van personeel een bijdrage aan de veiligheid in 

een gebied. 

 

Op dit moment zijn er circa 400 bedrijventerreinen en winkelgebieden met een 

Keurmerk Veilig Ondernemen, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV heeft geen cijfers over de omvang 

van de bijdragen van MKB-bedrijven in de vorm van geld, tijd of middelen. 

 

Vergroten van leefbaarheid door beschikbaarheid voorzieningen 

In paragraaf 6.1 is beschreven dat voorzieningen, met name kleinschalige detailhandel 

voor dagelijkse boodschappen, kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in een wijk. Omdat 

er niet één duidelijke manier aan te wijzen is waarop die bijdrage plaatsvindt, is het 

niet mogelijk om die bijdrage in een maatstaf te kwantificeren. Een mogelijkheid om 

wel enig beeld te kunnen geven van de omvang is door het aantal MKB-bedrijven in de 

sector detailhandel weer te geven. tabel 38 toont het aantal bedrijven naar 

grootteklasse die gerekend kunnen worden tot de detailhandel voor dagelijkse 

boodschappen. 

                                                 
116Keurmerk Veilig Ondernemen (g.d.). online te raadplegen via https://www.hetkeurmerkveiligondernemen.nl/ 

https://www.hetkeurmerkveiligondernemen.nl/
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tabel 38 Aantal bedrijven in kleinschalige detailhandel, naar bedrijfsgrootte 

Bedrijfstak 

Aantal werkzame personen 

1 2 3 tot 5 5 tot 10 10 tot 20 20 tot 50 50 tot 100 

Supermarkten 775 580 380 345 190 480 210 

Warenhuizen 380 55 25 25 20 50 10 

Groentewinkels 255 240 205 140 30 0 0 

Slagerijen 370 390 505 665 200 30 0 

Viswinkels 180 190 190 160 35 5 0 

Winkels in brood, 

banket en 

zoetwaren 

405 305 200 180 50 5 0 

Winkels in 

overige 

voedingsmiddelen 

1145 735 525 355 100 20 5 

 Bron: CBS Statline, 2e kwartaal 2020 

 

5.3 Ontbrekende informatie 

Deze paragraaf beschrijft op welke (onderdelen van) subthema’s weinig of geen 

(kwantitatieve) informatie te vinden is. 

 

Investeringen in de fysieke omgeving 

De data over bedrijveninvesteringszones bieden enig inzicht in de totale omvang van 

de investeringen die via die weg gedaan worden in de fysieke omgeving van 

winkelgebieden en bedrijventerreinen. Er is echter geen informatie beschikbaar over de 

bijdrage van het MKB aan deze BIZ-fondsen, noch is er bekend hoeveel MKB-bedrijven 

er onderdeel zijn van dergelijke fondsen. Meer informatie over het specifieke aandeel 

van het MKB is dus nodig om deze indicator goed te kunnen inzetten. Bovendien is er 

weinig kwantitatieve informatie beschikbaar over de besteding van de BIZ-fondsen. 

Inzicht daarin zou kunnen helpen om in beeld te brengen waar de investeringen naartoe 

gaan. 

 

Bijdrage op het gebied van veiligheid 

De data over samenwerking via het Keurmerk Veilig Ondernemen beperkt zich tot het 

aantal winkelgebieden en bedrijventerreinen. Onduidelijk is hoeveel MKB-ondernemers 

hieraan deelnemen, noch wat hun bijdrage is in de vorm van geld, mensen of middelen. 

Om een beeld te kunnen geven over de bijdrage van het MKB zou hierover meer 

informatie verzameld moeten worden. 

 

Hetzelfde geldt voor meldingen door het MKB van overlast of fraude. Bij het maken van 

een melding wordt niet geregistreerd of de melder MKB-ondernemer is. Zodoende is 

niet duidelijk hoeveel het MKB op dit gebied bijdraagt. 

 

Vergroten van leefbaarheid door beschikbaarheid voorzieningen  

Hoewel uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van bepaalde typen MKB-bedrijven een 

bijdrage levert aan de leefbaarheid in een buurt, is er maar beperkt inzicht in de wijze 

waarop die aanwezigheid van het MKB bijdraagt aan de leefbaarheid. Dat maakt het ook 

lastig om in kaart te brengen hoe groot de bijdrage van het MKB is. 
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5.4 Suggesties voor aanvulling en verdere ontwikkeling indicatoren 

De investeringen via bedrijveninvesteringszones bieden een mooi kader om de bijdrage 

van het MKB in de leefomgeving in beeld te brengen. Helaas biedt de beschikbare data 

hier geen inzicht in. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze bijdrage wel in kaart 

te brengen: 

 door uitvraag onder BIZ-fondsen 

 door uitvraag onder gemeenten, die de BIZ–bijdragen incasseren 

 door uitvraag onder MKB-ondernemers 

Over het algemeen zullen BIZ-fondsen en gemeenten niet registreren wat de grootte 

van BIZ-deelnemers is. De routes via BIZ-fondsen en gemeenten lijken daarom niet 

geschikt. De meest geschikte vorm om inzicht te krijgen in de bijdragen van MKB 

ondernemers is daarom uitvraag onder de ondernemers zelf. Dit zou kunnen in de vorm 

van een enquête onder een representatieve steekproef, eventueel onder een vast panel 

van respondenten. 

 

Voor investeringen in veiligheid geldt hetzelfde. Data over de bijdrage van ondernemers 

in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen moet gehaald worden bij de 

ondernemers zelf. Het voordeel van een dergelijke enquête is dat er specifiek gevraagd 

kan worden naar manieren waarop de ondernemer bijdraagt, bijvoorbeeld door 

investeringen in middelen, door inzet van mensen of door de training van personeel. 

Daarnaast biedt een enquête de mogelijkheid om te vragen naar manieren waarop 

ondernemers op individuele basis bijdragen aan veiligheid, bijvoorbeeld door het melden 

van overlast of vermoedens van fraude. 

 

Overzicht beschikbaarheid data voor indicatoren 

De tabel 39 biedt een overzicht van de beschikbaarheid van data voor kwantitatieve 

indicatoren binnen de dimensie Leefbaarheid. 
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tabel 39 Overzicht beschikbaarheid data dimensie Leefbaarheid, naar subthema 

Dimensie Leefbaarheid Beschikbaar 

Na bewerking 

beschikbaar 

Verzamelen 

aanvullende data 

noodzakelijk 

Subthema Fysieke omgeving    

Bijdrage aan BIZ-fondsen   Xb 

Bijdrage aan overige ondernemersfondsen   Xb 

Overige investeringen fysieke omgeving   Xb 

Subthema Veiligheid    

Bijdrage KVO-activiteiten   Xb 

Overige investeringen in veilige omgeving   Xb 

Subthema Voorzieningen    

Aantal bedrijven kleinschalige detailhandel X   

grootteklassen Xa   

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

 Bron: Panteia 

a 1 werknemer; 2 werknemers; 3 tot 5 werknemers; 5 tot 10 werknemers; 10 tot-20 werknemers; 20 tot 50 

werknemers; 50 tot 100 werknemers; 100 of meer werknemers; 0 tot 250 werknemers 

b Cijfers zijn nog geheel niet beschikbaar. Bij verzamelen van deze data dient onderscheid naar grootte en 

typen MKB meegenomen te worden. 
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6 Dimensie Duurzaamheid 

6.1 Beschrijving bijdrage MKB via deze dimensie en dekkendheid 

Van louter besparen op energiekosten tot deelname aan de circulaire economie, alle 

ondernemers kunnen bijdragen aan het creëren van een duurzame economie in 

Nederland. De meeste ondernemers hebben hiernaar gehandeld en meer dan 9 van de 

10 ondernemers zijn op de een of andere manier betrokken bij duurzaam 

ondernemen.117 Verder dragen de meesten van deze duurzame ondernemers bij aan 

duurzaamheid omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor het milieu.  

 

In de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020 beschrijft het 

CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord in Nederland ontwikkelt.118 Het 

gaat daarbij om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke 

aspecten van welvaart. SDG-subdoel 9.2 betreft onder meer de versterking en 

verduurzaming van het bedrijfsleven. Veel van deze onderwerpen vallen onder de 

noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO loopt door veel SDG’s 

heen: toegang tot krediet voor kleinere bedrijven, aandacht voor werknemers, 

verduurzaming van productieprocessen, en inclusieve en duurzame waardeketens van 

inkoop tot afnemers, al dan niet over de landsgrenzen heen. In Nederland zijn vooral 

de relaties tussen bedrijven en werknemers en de rol van bedrijven in duurzame 

productieprocessen en producten van belang.  

 

In het kader van de bijdrage van het MKB aan duurzaamheid is gekeken naar de 

volgende activiteiten: 

 

Afvalmanagement/Afvalscheiding & recycling: MKB kan een belangrijke rol spelen door 

simpelweg afval en recycling te verminderen. Recycling vermindert milieuschade door de 

winning van grondstoffen te verminderen en afval dat het milieu vervuilt te verminderen.119 

 

Verminderen van energieverbruik, waterverbruik, grondstoffenverbruik:  

Energieverbruik verminderen is de meest populaire duurzaamheidsactiviteit voor 

ondernemers (volgens een onderzoek van de Kamer van Koophandel120 en een ING-

onderzoek121) omdat het verminderen van het energieverbruik de energiekosten verlaagt. Het 

verminderen van het watergebruik en het gebruik van grondstoffen zijn niet zo gebruikelijk, 

maar blijven belangrijke duurzame activiteiten en kunnen mogelijk nog steeds een grote 

bijdrage hebben. 

 

Biodiversiteit beschermen: Biodiversiteit omvat de variatie in de natuur, van planten en 

dieren tot micro-organismen en de genetische variatie met soorten.122 Biodiversiteit is 

belangrijk voor het behoud van de natuur en de gezondheid van bodem, water en lucht.123 In 

                                                 
117 Kamer van Koophandel (2018). Duurzaam Ondernemen. online te raadplegen via 

https://www.kvk.nl/download/Rapportage_Duurzaam_Ondernemen_dec2018_tcm109-472675.pdf 
118 https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/21/monitor-brede-welvaart-de-sustainable-development-goals-

2020.  
119 Centraal Planbureau (2019). Meer milieuwinst met recycling #hoedan?. online te raadplegen via 
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2019-12-Meer-milieuwinst-met-recycling-

hoe-dan.pdf 
120 Kamer van Koophandel (2018). Duurzaam Ondernemen. online te raadplegen via 

https://www.kvk.nl/download/Rapportage_Duurzaam_Ondernemen_dec2018_tcm109-472675.pdf 
121 ING (2017). MKB doet vooral aan energiebesparing en afvalreductie. online te raadplegen via 

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-

economie/publicaties/duurzaam-ondernemen-mkb.html 
122 Wageningen University & Research (g.d.). Biodiversiteit. online te raadplegen via 

https://www.wur.nl/nl/show-longread/Biodiversiteit-longread.htm 
123 MKB Nederland (2019). Kabinet deelt zorgen over achteruitgang biodiversiteit. online te raadplegen via 
https://www.mkb.nl/weekbulletin/kabinet-deelt-zorgen-over-achteruitgang-biodiversiteit 

https://www.kvk.nl/download/Rapportage_Duurzaam_Ondernemen_dec2018_tcm109-472675.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/21/monitor-brede-welvaart-de-sustainable-development-goals-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/21/monitor-brede-welvaart-de-sustainable-development-goals-2020
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2019-12-Meer-milieuwinst-met-recycling-hoe-dan.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2019-12-Meer-milieuwinst-met-recycling-hoe-dan.pdf
https://www.kvk.nl/download/Rapportage_Duurzaam_Ondernemen_dec2018_tcm109-472675.pdf
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-economie/publicaties/duurzaam-ondernemen-mkb.html
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-economie/publicaties/duurzaam-ondernemen-mkb.html
https://www.wur.nl/nl/show-longread/Biodiversiteit-longread.htm
https://www.mkb.nl/weekbulletin/kabinet-deelt-zorgen-over-achteruitgang-biodiversiteit
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Nederland neemt de biodiversiteit echter af. Het Nederlandse MKB, met name in de landbouw, 

kan de biodiversiteit helpen beschermen door de natuur te beschermen. 

  

Gebruik maken van lokale kringlopen: De Nederlandse economie moet in 2050 volledig 

circulair zijn.124 Om Nederland aan dit doel te laten voldoen, moet MKB uiteindelijk ook 

circulair worden. In Nederland zijn er momenteel circa 85.000 circulaire activiteiten, waarbij 

circa 420.000 banen zijn betrokken.125 

 

Verandering van product of service om het bedrijfseffect op het milieu te verkleinen: 

MKB kan het effect van het bedrijf op het milieu minimaliseren door het effect van het product 

of de dienst daarop te minimaliseren. Volgens de Kamer van Koophandel houdt 53% van MKB 

rekening met het milieu en de maatschappij bij het produceren/leveren van hun product / 

dienst.126 

 

Milieuvriendelijke mobiliteit van personeel: MKB kan ook bijdragen aan duurzaamheid 

door hun werknemers aan te moedigen tot een milieuvriendelijkere mobiliteit. MKB kan 

bijvoorbeeld elektrische bedrijfsauto's leveren, of werknemers vanuit huis laten werken en 

bedrijfsreizen verminderen. 

 

Samenwerking: MKB-bedrijven die samenwerken, kunnen een enorme bijdrage hebben. Zo 

leidde een initiatief in Limburg, de ‘Bespaar en Verdienregeling’, tot 447 ondernemers die 6 

miljoen kWh elektriciteit, 900.000 m³ aardgas en 5 miljoen kg CO2 per jaar bespaarden.127  

 

Op de Dimensie Duurzaamheid wordt door de gebruikte subthema's aandacht besteed aan de 

bijdragen van MKB-bedrijven die op verschillende manieren incrementele veranderingen in 

hun bedrijfsvoering aanbrengen om duurzamer te worden en zich concentreren op de 

algemene bijdrage van MKB-bedrijven aan de totstandkoming van een Nederlandse circulaire 

economie. Daarnaast concentreert het zich in het algemeen op in hoeverre MKB-bedrijven 

samenwerken met andere organisaties om duurzamer te worden. Daarmee kan geconcludeerd 

worden dat deze indeling dekkend is. 

6.2 Indicatoren 

Afvalmanagement/Afvalscheiding & recycling  

Volgens een onderzoek van ING in 2017 meldde 39% van MKB dat ze hun afval hadden 

verminderd en meldde 30% recycling.128 Bovendien was het verminderen van afval een 

van de belangrijkste drijfveren voor het MKB om duurzaam te zijn. 

 

Volgens het CBS hebben bedrijven van 10 tot 200 werknemers in 2017 6 miljoen euro 

geïnvesteerd in het voorkomen of beperken van afvalverontreiniging en bedroegen de 

jaarlijkse kosten voor het voorkomen of beperken van afvalverontreiniging voor deze 

bedrijven 12 miljoen euro (tabel 40). Aangezien deze informatie wordt verzameld uit het 

onderzoek van MKB: Milieukosten van bedrijven, kan deze informatie mogelijk worden 

opgesplitst tussen kleine en middelgrote bedrijven. Deze twee grootteklassen worden 

echter niet openbaar gerapporteerd, mogelijk omdat deze informatie onbekend, 

onbetrouwbaar of geheim is.129 Met de microdata zou men ten minste de grootteklasse '200 

of meer' moeten kunnen splitsen om bedrijven met meer dan 250 werknemers te verwijderen. 

                                                 
124 Rijksoverheid (g.d.). Nederland circulair in 2050. online te raadplegen via 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050 
125 Planbureau voor de Leefomgeving (2019). Circulaire economie in kaart. online te raadplegen via 

https://www.pbl.nl/publicaties/circulaire-economie-in-kaart 
126 Kamer van Koophandel (2018). Duurzaam Ondernemen. online te raadplegen via 

https://www.kvk.nl/download/Rapportage_Duurzaam_Ondernemen_dec2018_tcm109-472675.pdf 
127 MKB Nederland (2014). Handvatten en praktijkverhalen over energiezuinig ondernemen in het mkb. online te 

raadplegen via https://www.mkb.nl/sites/default/files/MKB_Easy_to_be_Green_Digitaal.pdf 
128 ING (2017). MKB doet vooral aan energiebesparing en afvalreductie. online te raadplegen via 

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-

economie/publicaties/duurzaam-ondernemen-mkb.html 
129 CBS (2019). Milieukosten en -investeringen van bedrijven. online te raadplegen via 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82863NED/table?dl=36BE0.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.pbl.nl/publicaties/circulaire-economie-in-kaart
https://www.kvk.nl/download/Rapportage_Duurzaam_Ondernemen_dec2018_tcm109-472675.pdf
https://www.mkb.nl/sites/default/files/MKB_Easy_to_be_Green_Digitaal.pdf
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-economie/publicaties/duurzaam-ondernemen-mkb.html
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-economie/publicaties/duurzaam-ondernemen-mkb.html
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82863NED/table?dl=36BE0
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Vervolgens zou men de totale investeringen en kosten kunnen vinden voor bedrijven met 10 

tot 250 werknemers. 

tabel 40 Investeringen en kosten van activiteiten om afvalverontreiniging te beperken of te voorkomen, 

2017 

Bedrijfsgrootte 10+ 10 tot 50 50 tot 200 200+ 

investeringen in het beperken of 

voorkomen van 

afvalverontreiniging (mln euro) 

14 -- -- 8 

jaarlijkse kosten voor het beperken 

of voorkomen van 

afvalverontreiniging (mln euro) 

44 -- -- 32 

 Bron: CBS (2019)130, bewerking Panteia  

Het ministerie van I&W moet het behalen van de afval- en recyclingdoelstellingen uit 

de EU-afvalstoffen monitoren. Er zijn geen openbare cijfers over het MKB-

bedrijfsleven of onderliggende grootteklassen op 

www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/monitoring-cijfers. 

Verminderen van energieverbruik, waterverbruik, grondstoffenverbruik  

Uit het ING-onderzoek in 2017 bleek dat 52% van het MKB betrokken is bij energiebesparing 

en 11% bij duurzame energie, terwijl slechts 10% betrokken is bij waterbesparende 

activiteiten.131 Dit valt samen met de studie van de duurzame activiteiten van het MKB door 

de KvK, waaruit bleek dat 66% van het MKB maatregelen neemt om duurzaam met energie 

om te gaan.132  

 

In het onderzoek van CBS MKB: Milieukosten van bedrijven zijn ook de investeringen 

en kosten van energiebesparende en waterbesparende activiteiten opgenomen (tabel 

411). In 2017 investeerden kleine bedrijven 7 miljoen euro in energiebesparende en 

energiebesparende activiteiten kostte kleine bedrijven 15 miljoen euro. Zoals verwacht, werd, 

gezien de geringe deelname van MKB aan waterreductie, in 2017 door kleine bedrijven slechts 

1 miljoen euro geïnvesteerd in waterbesparende activiteiten en die activiteiten kosten dat jaar 

een miljoen euro voor kleine bedrijven. Net als bij investeringen en kosten voor het 

verminderen van afvalverontreiniging, kan deze informatie worden opgesplitst in kleine en 

middenbedrijven. 

                                                 
130 CBS (2019). Milieukosten en -investeringen van bedrijven. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82863NED/table?dl=36BE0.  
131 ING (2017). MKB doet vooral aan energiebesparing en afvalreductie. online te raadplegen via 

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-

economie/publicaties/duurzaam-ondernemen-mkb.html 
132 Kamer van Koophandel (2018). Duurzaam Ondernemen. online te raadplegen via 
https://www.kvk.nl/download/Rapportage_Duurzaam_Ondernemen_dec2018_tcm109-472675.pdf 

http://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/monitoring-cijfers
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82863NED/table?dl=36BE0
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-economie/publicaties/duurzaam-ondernemen-mkb.html
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-economie/publicaties/duurzaam-ondernemen-mkb.html
https://www.kvk.nl/download/Rapportage_Duurzaam_Ondernemen_dec2018_tcm109-472675.pdf
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tabel 41 Investeringen en kosten van energiebesparing en waterbesparing per bedrijfsgrootteklassen, 2017 

Bedrijfsgrootte 10+ 10 tot 50 50 tot 200 200+ 

Investeringen     

Energiebesparing (mln euro) 84 7 31 46 

waterbesparing (mln euro) 6 1 -- -- 

Kosten     

Energiebesparing (mln euro) 190 15 26 148 

waterbesparing (mln euro) 5 1 -- -- 

 Bron: CBS (2019)133, bewerking Panteia 

Over het gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit en restwarmte en zonnestroom 

is veel informatie beschikbaar bij het CBS als “open data” maar niet naar totaal-MKB 

of onderliggende grootteklassen. 

 

Via RVO is informatie beschikbaar over de informatieplicht van bedrijven die meer dan 

50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 aardgas per jaar verbruiken. Bedrijven geven 

aan welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen, maar niet de 

hoeveelheid energiebesparing. 

 

Tot slot is ook informatie beschikbaar over groene energie op basis van de Nieuwe 

Economie Index van MVO Nederland voor het totale bedrijfsleven. Zie tabel 42. 

tabel 42 Groene energie, aandeel hernieuwbaar energieverbruik 

 Meest 

recente Cijfer 

Ideaalbeeld Behaald t.o.v. 

ideaalbeeld 

Bron 

Groene energie   6,2%  

aandeel hernieuwbare 

energieverbruik door 

bedrijven in Nederland 

(benadering) 

6,2% 100% 6,2% MVO berekening 

met CBS cijfers 

 Bron: Nieuwe Economie Index van MVO Nederland 

Biodiversiteit beschermen 

Uit het ING-onderzoek naar duurzaamheid in MKB's uit 2017 bleek dat één op de twintig 

ondernemers betrokken is bij de bescherming van de natuur.134 Er zijn verschillende manieren 

waarop MKB de biodiversiteit kan beschermen, zoals het behoud van natuurlijk land, het 

omzetten van landbouwgrond in bosgebieden of het minimaliseren van hun bijdrage aan de 

natuur. 

 

Als lid van de Europese Unie valt de Nederlandse landbouwsector onder bepaalde 

vergroeningseisen onder het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.135 Een van deze eisen 

is het ecologisch aandachtsgebied, waar vijf procent van een landbouwareaal 

landbouwgrond moet worden ingericht als ecologisch aandachtsgebied om subsidie te 

                                                 
133 CBS (2019). Milieukosten en -investeringen van bedrijven. online te raadplegen via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82863NED/table?dl=36BE0 
134 ING (2017). MKB doet vooral aan energiebesparing en afvalreductie. online te raadplegen via 

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-

economie/publicaties/duurzaam-ondernemen-mkb.html 
135 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (g.d.). Vergroeningseisen 2019. online te raadplegen via 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/betalingsrechten-2019/vergroeningseisen-2019 

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-economie/publicaties/duurzaam-ondernemen-mkb.html
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-economie/publicaties/duurzaam-ondernemen-mkb.html
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/betalingsrechten-2019/vergroeningseisen-2019
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kunnen ontvangen.136 Deze eisen zijn gesteld om het behoud van klimaat, natuur en 

milieu te bevorderen. Sinds 2015 vraagt de Landbouwtelling aan boeren hoeveel van 

hun land als ecologisch aandachtsgebied wordt beschouwd.137 Deze telling wordt 

jaarlijks uitgevoerd en rapportage voor de telling is wettelijk verplicht. Aangezien de 

volkstelling de boeren vraagt hoeveel werknemers en hoeveel gezinsleden er zijn, kan 

MKB naar grootteklasse en MKB Familie worden geïdentificeerd met de microdataset van 

de landbouwtelling.138 

 

Boeren kunnen ook subsidie krijgen als ze de natuur beheren139 en het is ook verplicht 

door de Wet natuurbescherming om natuurgebieden in stand te houden.140 De 

microdataset van de Landbouwtelling omvat de hoeveelheid land die elke boer heeft aan 

wettelijk verplichte bossen. 

 

Omdat biologische landbouw geen pesticiden, herbiciden, anorganische meststoffen 

gebruikt en meer verschillende vruchtwisseling heeft, kan biologische landbouw de 

biodiversiteit verbeteren door de soortenrijkdom en -rijkdom te vergroten.141 De 

Landbouwtelling vraagt boeren ook of ze biologisch telen en hoeveel van hun land is 

omgezet in biologische landbouw. In 2019 waren er 1.809 bedrijven die biologisch 

telen.142 

 

Tot slot is ook informatie beschikbaar over biodiversiteit op basis van de Nieuwe 

Economie Index van MVO Nederland voor het totale bedrijfsleven. Zie tabel 43. 
  

                                                 
136 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (g.d.) Ecologisch aandachtsgebied. online te raadplegen via 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/vergroeningsbetaling/ecologisch-aandachtsgebied 
137 CBS (g.d.). Landbouwtelling. online te raadplegen via https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-

diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/landbouwtelling 
138 CBS (g.d.). lbt: landbouwtelling. online te raadplegen via https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-

en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/lbt-landbouwtellingen 
139 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (g.d.). Kwaliteitsimpuls natuur en landschap SKNL. online te 
raadplegen via  https://mijn.rvo.nl/kwaliteitsimpuls-natuur-en-landschap-sknl- 
140 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (g.d.). Wet natuurbescherming. online te raadplegen via  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-

natuurbescherming 
141 Bengtsson, J., Ahnström, J., & Weibull, A. C. (2005). The effects of organic agriculture on biodiversity and 

abundance: a meta‐analysis. Journal of applied ecology, 42(2), 261-269. 
142 CBS (2020).Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio. online te raadplegen via 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83922NED/table?dl=2FD49.  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/vergroeningsbetaling/ecologisch-aandachtsgebied
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/landbouwtelling
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/landbouwtelling
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/lbt-landbouwtellingen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/lbt-landbouwtellingen
https://mijn.rvo.nl/kwaliteitsimpuls-natuur-en-landschap-sknl-
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83922NED/table?dl=2FD49
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tabel 43 Biodiversiteit, duurzame landbouw, emissies, stikstof 

 Meest recente 

Cijfer 

Ideaalbeeld Behaald t.o.v. 

ideaalbeeld 

Bron 

Biodiversiteit   8,9%  

Duurzame landbouw – 

gemiddeld percentage 

biologische landbouw 

2,5% 100% 2,5% CBS 

Emissies naar lucht; 

ontwikkeling uitstoot 

broeikasgassen door 

Nederlandse 

bedrijfssectoren 

183.852 kton 9.824 kton 7% CBS 

Ontwikkeling 

stikstofoverschot op 

landbouwgrond 

126 kg/ha 0 kg/ha 33%  CLO143 

Gemiddelde ontwikkeling 

natuurkwaliteit land en 

water 

38,75144 100 -2% CLO 

Gemiddeld percentage 

gecertifieerd van 

‘kwetsbare’ importen 

61% 100% 61% CLO; DASPO145; 

CBS; OEC146 

 Bron: Nieuwe Economie Index van MVO Nederland 

 

Gebruik maken van lokale kringlopen 

In de eerste inventarisatie van de Nederlandse circulaire economie door het Planbureau 

voor de Leefomgeving (PBL) zijn 85.000 activiteiten geïdentificeerd als circulair, 

bestaande uit bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de circulaire economie.147 

Dit zijn bedrijven en organisaties die zich bezighouden met activiteiten zoals 

afvalrecycling, hergebruik van koelkasten, reparatie van auto's of fietsen, vermindering 

van voedselverspilling en verkoop van tweedehandsgoederen. De circulaire economie is 

dus toch niet zo nieuw. Het PBL schat dat de 1.500 van de circulaire activiteiten 

innovatieve initiatieven zijn. De studie identificeert verschillende soorten circulaire 

activiteiten: 

1) refuse en rethink, 

2) reduce, 

3) reuse, 

4) repair en remanufacture, 

5) recycle, en 

6) recover. 

Deze activiteiten worden vaak door bedrijven uitgevoerd als dienst of resulteren in 

een product en blijven daarom buiten de scope van het onderzoek. 

 

                                                 
143 Compendium voor de Leefomgeving 
144 100 = intact 
145 Dutch Alliance Sustainable Palm Oil 
146 Observatory of Economic Complexity 
147 147 Planbureau voor de Leefomgeving (2019). Circulaire economie in kaart. online te raadplegen via 
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2019-circulaire-economie-in-kaart-3401_0.pdf 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2019-circulaire-economie-in-kaart-3401_0.pdf
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Specifiek op het terrein van de voedselverspillingsdoelstellingen monitort het 

ministerie van LNV het behalen van de doelstellingen en de verdere ontwikkeling van 

de kringlooplandbouw. CARVE (Across supply Chain Action program Reduction of food 

waste, improved Valorisation & resource Efficiency) is opgezet met als doel om 

voedselverspilling in de agrifoodketen te verminderen of te voorkomen. Belangrijke 

aanpak hierbij is het vergroten van de bewustwording bij organisaties in de keten en 

met partijen in die keten inspirerende oplossingen te ontwikkelen om 

voedselverspilling tegen te gaan. Zie ook: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/vermindering-voedselverspilling.  

 

Tot slot is ook informatie beschikbaar over de circulaire economie op basis van de 

Nieuwe Economie Index van MVO Nederland voor het totale bedrijfsleven. Zie tabel 

44. 

tabel 44 Circulaire economie use rate 

 Meest recente 

Cijfer 

Ideaalbeeld Behaald t.o.v. 

ideaalbeeld 

Bron 

Circulaire economie   12,1%  

Circular Material Use Rate 

(CMUR); aandeel secundaire 

inzet in de totale 

materiaalinzet in Nederland, 

exclusief biomassa 

12,1% 100% 12,1% MVO berekening 

met CBS cijfers 

 Bron: Nieuwe Economie Index van MVO Nederland 

 

Verandering van product of service om het bedrijfseffect op het mil ieu te 

verkleinen 

Zoals gezegd houdt iets meer dan de helft van de ondernemers rekening met het milieu 

en de samenleving bij het produceren/leveren van hun product of dienst. Een manier 

om deze milieubewuste MKB te identificeren is door hun deelname en certificering van 

hun bedrijf en/of producten/diensten binnen duurzaamheidsorganisaties. 

 

De MVO Prestatie Ladder heeft een inventarisatie van 194 Nederlandse bedrijven die 

maatschappelijk verantwoord gecertificeerd zijn.148 Aangezien deze lijst de namen en 

beschrijving van deze bedrijven bevat, is het wellicht mogelijk om een inventaris op te 

maken van de MKB's die betrokken zijn bij milieuvriendelijke initiatieven. Dit vereist 

echter wel het vinden van de bedrijfsgrootte met behulp van externe bronnen. 

 

Het MKB kan ook aanvragen dat hun producten / diensten het EU Ecolabel krijgen als 

hun producten / diensten het effect op het milieu verminderen. In 2018 waren er 1.108 

producten EU Ecolabel gecertificeerd van 58 Nederlandse bedrijven.149 Begin 2019 waren 

er 922 bedrijven met Door de weg naar PlanetProof of Milieukeur gecertificeerde 

producten en diensten.150 Helaas wordt deze informatie niet expliciet op MKB-niveau 

verstrekt, maar de Stichting Milieukeur heeft wel een inventarisatie van de bedrijven 

                                                 
148 MVO prestatie ladder (g.d.). Gecertificeerde organisaties. online te raadplegen via 

http://www.mvoprestatieladder.nl/gecertificeerde-organisaties/page/2/ 
149 Stichting Milieukeur (g.d.). SMK Jaarverslag 2018. online te raadplegen via  

https://www.smk.nl/Public/Jaarverslagen/SMK_Jaarverslag_2018_DIGITAAL-2.pdf 
150 Stichting Milieukeur (g.d.). SMK Jaarverslag 2018. online te raadplegen via  
https://www.smk.nl/Public/Jaarverslagen/SMK_Jaarverslag_2018_DIGITAAL-2.pdf 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/vermindering-voedselverspilling
http://www.mvoprestatieladder.nl/gecertificeerde-organisaties/page/2/
https://www.smk.nl/Public/Jaarverslagen/SMK_Jaarverslag_2018_DIGITAAL-2.pdf
https://www.smk.nl/Public/Jaarverslagen/SMK_Jaarverslag_2018_DIGITAAL-2.pdf
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met gecertificeerde producten, die eventueel kunnen worden uitgesplitst naar 

grootteklasse met externe bronnen. Mogelijk kunnen deze informatie gekoppeld worden 

met informatie van het CBS. 

Mil ieuvriendeli jke mobiliteit  van personeel  

Ongeveer één op de twee MKB-bedrijven houdt rekening met het milieu als het gaat om 

mobiliteit en transport. Zzp'ers hebben de neiging om hier meer rekening mee te 

houden, met 57% rapporteert dat.151 

Samenwerking 

Samenwerken kan grote bijdragen leveren aan duurzaamheid, maar is niet zo populair 

bij het MKB (tabel 45). Slechts een kwart van de MKB geeft aan met anderen te werken 

aan duurzaamheidsactiviteiten. MKB werkt meestal samen met klanten en leveranciers. 

37% van MKB meldt samen te werken met andere ondernemers in hun vakgebied en 

een derde van MKB meldt samen te werken met andere ondernemers in hun regio. 

 

tabel 45 Samen werken aan duurzaamheid, 2018 

 mkb zzp’ers 

Doe samenwerken (%) 26 21 

Wil samenwerken (%) 8 7 

met wie samen werken (%):   

opdrachtgevers/klanten 52 55 

leveranciers 64 45 

collega ondernemers uit hetzelfde vakgebied 37 42 

collega ondernemers uit dezelfde regio 33 39 

overheden 40 21 

adviesbureaus/kennisinstellingen 34 25 

onderwijsinstellingen/studenten 18 22 

 Bron: KvK (2018)152, bewerking Panteia 

 

6.3 Ontbrekende informatie 

Er is geen uitgebreide inventaris van de bijdrage van het MKB aan duurzaamheid. Deze 

informatie is bijzonder gefragmenteerd. Zo is de bijdrage van MKB voor de landbouw 

aan de biodiversiteit goed gedocumenteerd door de landbouwtelling, terwijl de bijdrage 

aan de biodiversiteit van andere bedrijven niet goed is gedocumenteerd. Ook heeft de 

meest vindbare informatie over het algemeen betrekking op de betrokkenheid van MKB's 

maar niet op de resulterende bijdrage van hun duurzame activiteiten. tabel 46 geeft 

een overzicht van ontbrekende informatie. Hoewel sommige van deze informatie 

momenteel niet kan worden gemeten met de huidige informatie-infrastructuur153, is het 

belangrijk om na te denken over de verschillende manieren waarop de milieubijdrage 

van MKB kan worden gemeten. 

                                                 
151 Kamer van Koophandel (2018). Duurzaam Ondernemen. online te raadplegen via 

https://www.kvk.nl/download/Rapportage_Duurzaam_Ondernemen_dec2018_tcm109-472675.pdf.  
152 Kamer van Koophandel (2018). Duurzaam Ondernemen. online te raadplegen via 

https://www.kvk.nl/download/Rapportage_Duurzaam_Ondernemen_dec2018_tcm109-472675.pdf 
153 Bijvoorbeeld het wegen van individueel MKB gerecycled materiaal. 

https://www.kvk.nl/download/Rapportage_Duurzaam_Ondernemen_dec2018_tcm109-472675.pdf
https://www.kvk.nl/download/Rapportage_Duurzaam_Ondernemen_dec2018_tcm109-472675.pdf
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tabel 46 Ontbrekende informatie  

indicator welke informatie 

Afvalmanagement/afvalscheiding & 

recycling 

hoeveel in kg is gerecycled door MKB 

Verminderen van energieverbruik, 

waterverbruik, grondstoffenverbruik  

 

hoeveel MKB hun grondstofgebruik verminderen 

investeringen en kosten van grondstoffenverbruik 

verminderen 

bijdrage van verlagingen in energieverbruik, watergebruik 

en grondstoffen (in kWh, L, Kg) 

Biodiversiteit beschermen 

 

hoeveel MKB (niet landbouw) beschermen biodiversiteit per 

bedrijfsgrootte 

Gebruik maken van lokale kringlopen 

 

volledige MKB-uitsplitsing van de circulaire economie 

Verandering van product of service om 

het bedrijfseffect op het milieu te 

verkleinen 

hun producten / diensten milieuvriendelijk maken per 

bedrijfsgrootteklasse 

Milieuvriendelijke mobiliteit van 

personeel  

hoeveel werknemers bij MKB vanuit huis werken  

hoeveel milieuvriendelijke auto's leasen MKB's voor hun 

werknemers 

hoeveel MKB bedrijfsreizen verminderen 

Samenwerking hoeveel MKB's met anderen werken aan 

duurzaamheidsinitiatieven per bedrijfsgrootteklasse 

Met wie werken MKB's per bedrijfsgrootteklasse 

Wat is de uiteindelijke bijdrage van hun 

samenwerkingsinitiatieven 

 Bron: Panteia (2020) 

 

6.4 Suggesties voor aanvulling en verdere ontwikkeling indicatoren 

De indicatoren voor deze dimensie zijn voornamelijk afhankelijk van enquêtes onder 

bedrijven. Om de bijdrage van het MKB aan duurzaamheid te schatten, worden de 

volgende microgegevenssets weergegeven in tabel 47. 

 

De meeste enquêtes die in deze dimensie worden genoemd, zijn voornamelijk gericht 

op het al dan niet deelnemen aan duurzame activiteiten van het MKB. Ook komen deze 

onderzoeken uit verschillende jaren. Een representatief MKB-panel dat niet alleen MKB's 

vraagt naar hun betrokkenheid, maar ook naar de kosten en investeringen in duurzame 

activiteiten en de daaruit voortvloeiende kwantitatieve bijdrage kan inzicht geven in het 

geven van meer informatie over de totale bijdrage van MKB's. Deze informatie dient 

dan wel zoveel mogelijk met objectieve data gecombineerd te worden. Ook via 

webscraping en textmining kan informatie achterhaald worden.  
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tabel 47 Voorgestelde microdatasets voor dimensie duurzaamheid 

Indicator Bron Microdataset 

Afvalmanagement/Afvalscheiding & 

recycling 

CBS MKB: Milieukosten van bedrijven, 2017 

Verminderen van energieverbruik, 

waterverbruik, grondstoffenverbruik  

CBS MKB: Milieukosten van bedrijven, 2017 

Biodiversiteit beschermen CBS Landbouwtellingen 

 Bron: Panteia 

Overzicht beschikbaarheid data voor indicatoren 

In volgende tabel 48 is een overzicht weergegeven van de beschikbaarheid van data 

voor kwantitatieve indicatoren binnen de dimensie Duurzaamheid. 

 

tabel 48 Overzicht beschikbaarheid data dimensie Duurzaamheid 
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Dimensie Duurzaamheid Beschikbaar 

Na bewerking 

beschikbaar 

Verzamelen 

aanvullende data 

noodzakelijk 

Subthema afvalmanagement & recycling 

grootteklassen   Xa,b   X* 

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

Subthema vermindering van energieverbruik 

grootteklassen  Xc  Xb 

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

Subthema vermindering van waterverbruik 

grootteklassen Xd   

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

Subthema vermindering van grondstoffenverbruik 

grootteklassen   X 

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

Subthema biodiversiteit beschermen    

grootteklassen Xb Xb  

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB  X  

onderdeel van concern MKB   X 

Subthema circulaire economie   X 

grootteklassen Xb     X** 

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 
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Dimensie Duurzaamheid Beschikbaar 

Na bewerking 

beschikbaar 

Verzamelen 

aanvullende data 

noodzakelijk 

Subthema verandering van product/dienst 

grootteklassen   X 

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

Subthema milieuvriendelijke mobiliteit van personeel 

grootteklassen   X 

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

Subthema samenwerking    

grootteklassen   X 

jong MKB   X 

S&O MKB   X 

familie MKB   X 

onderdeel van concern MKB   X 

 Bron: Panteia 

a 10 tot 200 werknemers 

b 1 werknemer; 2 tot 10 werknemers; 10 tot 50 werknemers; 50 tot 250 werknemers 

c 10 tot 50 werknemers; 50 tot 200 werknemers 

d 10 tot 50 werknemers 

*voor investeringen in afvalmanagement en recycling 

**voor de rest van de circulaire economie 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk presenteert de overall conclusies van dit onderzoek en biedt aanbevelingen voor 

het aanvullen en verder ontwikkelen van indicatoren, de presentatie van indicatoren in een 

samenhangend overzicht en vervolgstappen in het onderzoek naar de sociaal-maatschappelijke 

bijdrage van het MKB. De sociaal-maatschappelijke bijdrage focust op de inbreng die MKB-

bedrijven en ondernemers vanuit hun bedrijfsvoering leveren aan de samenleving. 

 

Er is al veel bekend over de economische betekenis van het MKB, maar minder over de 

sociale en maatschappelijke bijdrage. Daarom wil het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK) beschikbare onderzoeksgegevens samenbrengen en een nader beeld geven 

van de sociale en maatschappelijke bijdrage van het MKB, naast ook de economische 

bijdrage. 

 

 

 

Daarbij dient het liefst zoveel mogelijk onderscheid gemaakt te worden in het MKB naar ZZP-

, micro-, klein- en middenbedrijf en indien mogelijk naar andere kenmerken (anciënniteit, 

wel of geen speur- en ontwikkelingswerk, familiebedrijf of onderdeel van een concern). Het 

product of de dienst dat door het MKB wordt geleverd valt buiten de afbakening van sociaal-

maatschappelijke bijdrage, omdat dit de economische bijdrage betreft. 

 

De Directie Ondernemerschap van het ministerie van EZK heeft eerder een eerste verkenning 

opgesteld, die gericht is geweest op kennisontwikkeling, daar waar mogelijk kwantitatief, 

over dit onderwerp. Daarin is tot een eerste afbakening van het begrip sociale en 

maatschappelijke impact van het MKB gekomen. Het gaat om de bijdrage die MKB-bedrijven 

en ondernemers zelf vanuit de bedrijfsvoering direct leveren aan de maatschappij op 

verschillende dimensies/(sub)thema’s en indicatoren. Op basis van de EZK-verkenning zijn 

de volgende financiële/sociale dimensies/thema’s van sociaal maatschappelijke bijdrage van 

het MKB onderscheiden154: 

- Bijdrage aan de schatkist; 

- Bijdrage via arbeidsmarkt en scholing; 

- Bijdrage aan maatschappelijke goede doelen (filantropie); 

- Bijdrage aan kwaliteit en leefbaarheid van woon- en werkomgeving; 

- Bijdrage aan duurzaamheid; 

- Bijdrage aan welzijn. 

Per thema/dimensie zijn indicatoren benoemd. Figuur 7 geeft daar nader inzicht in. Tevens 

bevat de verkenning een eerste inventarisatie van mogelijke bronnen. 

 

                                                 
154 De economische bijdrage van het MKB wordt jaarlijks in beeld gebracht door het Nederlands Comité voor 

Ondernemerschap en de publicatie Staat van het MKB. 

De sociaal-maatschappelijke bijdrage focust op de inbreng die MKB-bedrijven en 
ondernemers vanuit hun bedrijfsvoering leveren aan de samenleving
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Figuur 7 Subthema's/indicatoren per dimensie/thema conform eerdere verkenning Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat 

 

 Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Het doel van het onderzoek is na de eerste verkenning die het ministerie zelf heeft 

uitgevoerd te komen tot een vervolgstap in kennisverdieping door op de gedefinieerde 

dimensies/(sub)thema’s onderverdeeld naar de typen MKB de beschikbare gegevens in een 

samenhangend overzicht bij elkaar te zetten. Het onderzoek is dus uitdrukkelijk gericht op 

kennisverwerving en dient geen achterliggend beleidsdoel.  

 

De centrale vraagstelling van het onderzoek en de onderliggende onderzoeksvragen zijn 

weergegeven in figuur 8. 

Figuur 8 De centrale onderzoeksvragen en de onderliggende onderzoeksvragen 

 

Het onderzoek van Panteia levert een assessment waarin wordt nagegaan of de genoemde 

dimensies/(sub)thema’s en indicatoren dekkend zijn. Uitgangspunt hierbij is dat 

kwantitatieve en/of kwalitatieve gegevens hiervoor al beschikbaar zijn, dan wel met een 

beperkte bewerking beschikbaar kunnen komen. Daarnaast geeft het onderzoek een 

Schatkist

• Omzetbelasting

• Vennootschapsbelasting

• Inhouding 
loonbelasting/premie 
volksverzekering

• Waterbelasting

• Afvalbelasting

• …belasting

Arbeidsmarkt en scholing

• Aandeel MKB in 
werkgelegenheid/aantal 
banen/ totale loonsom

• MKB als opleider:

• aantal stageplekken

• praktijkopleidingen 
(BBL/BOL)

• intern opleiden en/of 
omscholen

• ondernemer als 
docent/praktijkbegeleider
/coach

• ondernemer als manager 
(eigen ontwikkeling)

• Mkb als sociale motor:

• Inclusieve benadering 
medewerkers op 
werkplek

• Aannemen mensen met 
afstand tot arbeidsmarkt 
(handicaps, 
vluchtelingen, etc),

• Bevorderen diversiteit op 
werkplek

• Actief gezondheidsbeleid, 
arbobeleid, veiligheid

• Nieuwe werkvormen  
medewerkers faciliteren 
inclusief flexibiliteit

• Bijstaan medewerkers in 
goede en slechte tijden 
zowel op werk als privé

Filantropie

• Vrijwillige inzet van 
resources in de vorm van 
kennis en kunde, 
menskracht en middelen 
naar:

• kerk en 
levensbeschouwing 
(religie),

• gezondheid,

• internationale hulp,

• milieu, natuur en 
dierenbescherming,

• onderwijs en onderzoek,

• cultuur,

• sport en recreatie en

• maatschappelijke en 
sociale doelen

Leefbaarheid

• Belang franchisenemers en 
winkelambachten voor 
winkelstraten als sociaal 
menselijke contactpunt en 
mogelijkheid voor ouderen 
om zelfstandig in buurt 
boodschappen te doen cq 
laten bezorgen.

• vergroten van leefbaarheid 
en veiligheid in 
winkelstraten en op 
bedrijfsterreinen

• bijdrage van MKB bij 
tegengaan fraude, geweld, 
witwassen

• bijdrage van MKB aan 
prettige leef/werkomgeving

Duurzaamheid

• Afvalmanagement/Afvalsch
eiding & recycling

• Verminderen 
energieverbruik, 
waterverbruik, 
grondstoffenverbruik

• Biodiversiteit beschermen

• Gebruik lokale kringlopen

• Verandering product of 
service om bedrijfsimpact 
op milieu te verkleinen

• (Vervoers) mobiliteit van 
personeel

• Samenwerking

Welzijn

• Invulling vrije tijd

• Ontspanning

• Natuurbeleving

• Cultuur/vermaak

• Invloed MKB-bedrijven op 
behoud erfgoed en natuur

• Sport en beweging

Centrale onderzoeksvraag is: wat is de sociaal-maatschappelijke bijdrage uitgedrukt in geld, tijd of 
anders van de verschillende typen MKB naar onderscheiden thema’s/dimensies en indicatoren?

De onderzoeksvragen zijn hieronder weergegeven.

1) Welke 
data/bronnen zijn wel 
of niet beschikbaar, 
dan wel zijn met een 
beperkte bewerking 

beschikbaar te 
maken?

2) Zijn de 
onderscheiden 

dimensies/thema’s, 
subthema’s en 

indicatoren dekkend?

3) Hoe kunnen de 
gegevens in een 
samenhangend 

overzicht bij elkaar 
gezet worden?

4) Welke suggesties 
zijn er voor 

aanvullingen?

5) Wat zijn de 
mogelijkheden van het 

koppelen van 
beschikbare data in de 

toekomst?
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tussentijds beeld van de sociaal-maatschappelijke bijdragen van het MKB, dat met inbreng 

van derden verder doorontwikkeld kan worden. Het verkent en ontdekt de beschikbare 

parameters en indicatoren en doet suggesties voor ontbrekende en hoe deze te verkrijgen. 

Het onderzoek is in deze fase daarom niet bedoeld om een meervoudige doorrekening te 

maken op die verschillende parameters.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2020 ten tijde van de lockdown als gevolg 

van de ingrijpende Coronacrisis. Gelet op het karakter van het onderzoek, dat vooral op dat 

moment keek naar beschikbare en ontbrekende data, heeft dit geen effect gehad op de 

inhoud van de uitkomsten. Echter de gevolgen van de Coronacrisis zullen ingrijpen op de 

samenleving en daarmee ook op de economische sectoren van het MKB en naar verwachting 

daarmee ook een trendbreuk op de inhoud van de in dit onderzoek benoemde dimensies, 

thema’s en indicatoren vormen. 

 

De resultaten van de conceptrapportage zijn met een aantal experts besproken in een 

validatieworkshop. De experts waren afkomstig van het CBS, Ondernemend NL, MKB 

Nederland/VNO-NCW, FBNed, WRR, Provincie Limburg en het Ministerie van EZK. In de 

validatieworkshop zijn twee hoofdvragen aan de orde geweest. Ten eerste: zijn de 

onderscheiden dimensies/thema’s, subthema’s en indicatoren compleet en dekkend? Ten 

tweede: welke mogelijke analyses zien de deelnemers op basis van de in het rapport 

opgenomen data/informatie? Het oordeel van de experts is meegenomen in de conclusies en 

aanbevelingen bij het rapport, waarbij daar expliciet zal worden aangegeven als dit uit de 

validatieworkshop is voortgekomen. Daarnaast is aanvullende input vanuit de 

validatieworkshop in het rapport verwerkt. 

 

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. 

Paragraaf 7.1 gaat in op de eerste, tweede en derde deelvraag. Eerst wordt besproken welke 

dimensies/(sub)thema’s onderscheiden kunnen worden en dekkend zijn, daarna komen 

mogelijke indicatoren en de beschikbaarheid van data en bronnen voor die indicatoren aan 

bod om deze in een samenhangend overzicht bij elkaar te zetten. 

Paragraaf 7.2 doet aanbevelingen voor aanvulling en presentatie van data en beantwoordt 

daarmee de vierde en vijfde deelvraag. 

7.1 Conclusies 

Zijn de onderscheiden dimensies/thema’s, subthema’s en indicatoren dekkend?  

Eerst gaan we in op de beantwoording van onderzoeksvraag 2. Aan de hand van het 

overzicht uit figuur 7 is beoordeeld of de dimensies/(sub)thema’s en indicatoren dekkend zijn 

voor de sociaal-maatschappelijke bijdragen van het MKB. Per dimensie komt dit hierna aan 

de orde. 

 

Dimensie/(sub)thema Schatkist 

Hoewel belastingen niet vaak worden beschouwd als een onderdeel van 

bedrijfsverantwoordelijkheid155 kunnen belastingen een aanzienlijk deel uitmaken van de 

bijdrage van een bedrijf aan de samenleving door daarmee publieke goederen en diensten 

(gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, enz.) mede te financieren. Daarom is de 

dimensie Schatkist relevant in dit onderzoek en gaat na hoe bedrijven via belastingen en 

heffingen bijdragen aan de Nederlandse samenleving. De subthema’s die in deze dimensie 

worden behandeld, geven een bijna volledig beeld van de inkomstenbronnen van de 

Nederlandse overheid: 

                                                 
155 Uit een onderzoek van de VBDO in 2013 bleek dat 6% van de 64 onderzoeken van bedrijven belastingen als 
onderdeel van MVO omvatte. https://www.vbdo.nl/wp-content/uploads/2018/10/VBDOJaarverslag2013.pdf.  

https://www.vbdo.nl/wp-content/uploads/2018/10/VBDOJaarverslag2013.pdf
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 Loonheffing en inkomstenbelasting (incl. zorgverzekeringswet, premies volksverzekeringen en 

premies werknemersverzekeringen): 57% van het inkomen van de Nederlandse overheid 

 Omzetbelasting: 20%  

 Vennootschapsbelasting: 9%  

 Accijnzen: 4%  

 Overige belasting (inclusief waterbelasting, afvalbelasting, motorrijtuigenbelasting, onroerende 

zaakbelasting, overige kostprijsverhogende belastingen, regulerende energieheffing, belasting 

op personenauto’s en motorrijtuigen, toeristenbelasting, dividendbelasting en erf- en 

schenkbelasting): 5%  

Door deze subthema's af te dekken, wordt daarmee ruim 95% van het inkomen van de 

Nederlandse overheid in kaart gebracht156. Ten aanzien van de eerdere inventarisatie van het 

ministerie van EZK zijn door Panteia ook de substantiële inkomstenbelasting en accijnzen 

betrokken. Na de validatieworkshop zijn daar nog de dividendbelasting en erf- en 

schenkbelasting aan toegevoegd. 

 

Dimensie/(sub)thema Arbeidsmarkt en scholing 

De bijdragen aan de werkgelegenheid van het MKB is substantieel. In deze dimensie is de rol 

van het MKB in arbeidsmarkt en scholing opgesplitst in de subthema's werkgelegenheid, MKB 

als opleider en MKB als sociale motor. Deze dimensies omvatten: 

1) de directe bijdrage van het MKB aan de arbeidsmarkt via werkgelegenheid; 

2) de bijdrage van het MKB aan onderwijs van studenten, medewerkers en ondernemers via: 

a) de ontwikkeling van studenten voordat ze de arbeidsmarkt betreden (aantal stageplekken 

en praktijkopleidingen); 

b) de ontwikkeling van medewerkers (intern en extern opleiden); 

c) de ontwikkeling van de ondernemer (investeringen in de eigen ontwikkeling van de 

ondernemer). 

3) De bijdrage van MKB aan het welzijn van medewerkers via: 

a) het creëren en onderhouden van een inclusieve werkplek (inclusieve benadering van 

medewerkers op de werkplek; aannemen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

(handicaps, vluchtelingen, etc); en bevorderen diversiteit op de werkplek); 

b) her creëren en onderhouden van actief gezondheidsbeleid, arbobeleid, veiligheid; 

c) flexibiliteit in de wensen en behoeften van medewerkers (nieuwe werkvormen voor 

medewerkers faciliteren inclusief flexibiliteit); en 

d) medewerkers bijstaan in goede en slechte tijden zowel op werk als privé. 

Deze drie subthema's en hun indicatoren brengen de impact van MKB op de 

werkgelegenheid, ontwikkeling en het welzijn van arbeid uitgebreid in kaart. Deze 

inventarisatie komt overeen met de eerdere inventarisatie van het ministerie van EZK, met 

uitzondering van de “ondernemer als docent”. Dit laatste betreft vaak het verstrekken van 

een product of dienst. Het (economische) product of de dienst dat door het MKB wordt 

geleverd valt buiten de definitie van sociaal-maatschappelijke bijdrage. Vanuit de 

validatieworkshop is op een beperkt aantal aspecten nog aanvulling gegeven in de vorm van 

aanvullende informatie voor een aantal indicatoren en over de mogelijkheden om deze 

beschikbaar te krijgen voor het MKB. Zo zijn bijvoorbeeld de Monitor Brede Welvaart & de 

Sustainable Development Goals 2020 genoemd. Het gaat daarbij om zowel de economische 

als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. In de Monitor wordt 

ook aandacht besteed aan diversiteit en inclusiviteit. 

 

Dimensie/(sub)thema Filantropie 

In de eerdere verkenning door het ministerie werd de volgende omschrijving van de bijdrage 

van het MKB van filantropie gegeven: Vrijwillige inzet van resources in de vorm van kennis 

en kunde, menskracht en middelen onderverdeeld naar doelen: 

 kerk en levensbeschouwing (religie), 

                                                 
156 Miljoenennota 2020. 
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 gezondheid, 

 internationale hulp, 

 milieu, natuur en dierenbescherming, 

 onderwijs en onderzoek, 

 cultuur, 

 sport en recreatie en 

 maatschappelijke en sociale doelen. 

 

Deze verdeling naar doelen is in grote lijnen vergelijkbaar met de verschillende gebieden die 

koepelorganisatie Goede Doelen Nederland onderscheidt: gezondheid, internationale hulp & 

mensenrechten, welzijn, natuur & milieu, dieren, kunst & cultuur, religie & 

levensbeschouwing en onderwijs. Ook de studie Geven in Nederland hanteert vrijwel dezelfde 

indeling. De overeenstemming tussen deze verschillende bronnen wijst erop dat dit een goed 

beeld geeft van het totale spectrum van goede doelen. 

 

De resources kennis en kunde, menskracht en middelen zijn verder door Panteia 

onderscheiden als: 

 financiële bijdragen door giften/sponsoring, 

 bijdragen via de inzet van personeel, 

 bijdragen door ruimtes of materialen beschikbaar te stellen, 

 bijdragen door het delen van een netwerk van (zakelijke) contacten en 

 bijdragen door promotie via de eigen communicatiekanalen van het bedrijf. 

Deze verdeling sluit aan op de manieren om via filantropie bij te dragen, zoals die in de 

literatuur beschreven staan. Daarmee kan geconcludeerd worden dat deze indeling dekkend 

is. 

 

Dimensie/(sub)thema Leefbaarheid 

In de eerdere verkenning van het ministerie werden de volgende aspecten genoemd als 

onderdelen van de bijdrage van het MKB aan de leefbaarheid: 

 Belang van franchisenemers en winkelambachten voor winkelstraten als sociaal menselijke 

contactpunt en de mogelijkheid voor ouderen om zelfstandig in de buurt boodschappen te doen 

of te laten bezorgen. 

 Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in winkelstraten en bedrijfsterreinen. 

 Bijdrage van MKB bij tegengaan fraude, geweld, witwassen. 

 Bijdrage van MKB aan een prettige leef/werkomgeving. 

 

In een onderzoek naar de relatie tussen leefbaarheid en bedrijvigheid concludeert PBL dat 

vooral de aanwezigheid van kleinschalige detailhandel bijdraagt aan de leefbaarheid in een 

wijk. De manier waarop de aanwezigheid van bedrijven bijdraagt aan de leefbaarheid is 

echter niet eenduidig te bepalen. Daarmee is het lastig om de bijdrage van het MKB op dit 

punt te definiëren. Op basis van het onderzoek van PBL kan de aanwezigheid van 

kleinschalige detailhandel als indicator van de bijdrage van het MKB aan de leefbaarheid 

worden opgenomen. 

 

Op basis van de aspecten van leefbaarheid die in de Leefbaarometer worden omschreven zijn 

er daarnaast twee thema’s waarop het MKB een b ijdrage kan leveren aan de leefbaarheid. 

Het gaat om bijdragen aan de fysieke omgeving en om bijdragen op het gebied van 

veiligheid. Het tweede, derde en vierde punt uit de eerdere verkenning sluiten daarbij aan. 

 

Daarmee zijn de voornaamste vormen waarop het MKB bijdraagt aan de leefbaarheid in een 

wijk benoemd. Er zijn weliswaar nog andere activiteiten van het MKB te noemen die 

bijdragen aan de leefbaarheid in een wijk, bijvoorbeeld zorgen voor werkgelegenheid of het 

helpen organiseren van buurtfeesten, maar deze bijdragen worden al gedekt door andere 



 

 

 

84 
 
 

 

 
 

 

dimensies (zoals onder Arbeidsmarkt/scholing en Filantropie). Daarmee kan geconcludeerd 

worden dat deze indeling dekkend is. 

 

Dimensie/(sub)thema Duurzaamheid 

Er zijn verschillende manieren waarop MKB kan bijdragen aan duurzaamheid. Van een MKB-

bedrijf dat de energiekosten kan verlagen of papierverspilling kan verminderen tot een MKB-

bedrijf dat volledig betrokken is bij en toegewijd is aan de circulaire economie.  

 

In de validatieworkshop is nog aangegeven dat in de Monitor Brede Welvaart in relatie ook 

tot de Sustainable Development Goals 2020 door het CBS is beschreven hoe de welvaart zich 

in de brede zin van het woord in Nederland ontwikkelt. Het gaat daarbij om zowel de 

economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. SDG-

subdoel 9.2 betreft onder meer de versterking en verduurzaming van het bedrijfsleven. Veel 

van deze onderwerpen vallen onder de noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO). MVO loopt door veel SDG’s heen: toegang tot krediet voor kleinere bedrijven, 

aandacht voor werknemers, verduurzaming van productieprocessen, en inclusieve en 

duurzame waardeketens van inkoop tot afnemers, al dan niet over de landsgrenzen heen. In 

Nederland zijn vooral de relaties tussen bedrijven en werknemers en de rol van bedrijven in 

duurzame productieprocessen en producten van belang. 

 

Om het volledige spectrum van duurzame MKB-activiteiten te integreren, kijkt deze dimensie 

naar de volgende subthema's (zie ook figuur 9): 

1) Binnen de materialencyclus: 

a) verminderen van energieverbruik, waterverbruik, grondstoffenverbruik; 

b) verandering van product of service om het bedrijfseffect op het milieu te verkleinen; 

c) milieuvriendelijke mobiliteit van personeel; 

d) biodiversiteit schermen; en 

e) afvalmanagement/afvalscheiding & recycling 

2) De materiaalcyclus sluiten: 

a) gebruik maken van lokale kringlopen 

3) Samenwerking: 

a) samenwerking met andere organisaties op het gebied van duurzaamheid 

 

Figuur 9 illustreert de dynamiek van deze subthema's. Door deze subthema's te gebruiken, 

wordt aandacht besteed aan de bijdragen van MKB-bedrijven die op verschillende manieren 

incrementele veranderingen in hun bedrijfsvoering aanbrengen om duurzamer te worden 

(midden van figuur 9) en zich te concentreren op de algemene bijdrage van MKB-bedrijven 

aan de totstandkoming van een Nederlandse circulaire economie (rechterkant van figuur 9). 

Daarnaast concentreert het laatste subthema zich in het algemeen op in hoeverre MKB-

bedrijven samenwerken met andere organisaties om duurzamer te worden (linkerkant van 

figuur 9). Daarmee kan geconcludeerd worden dat deze indeling dekkend is. 

 



 

 

 

 
  85 

 

 

Figuur 9 Samenhang (sub)thema’s dimensie duurzaamheid 

 

 

Dimensie/(sub)thema Welzijn 

De oorspronkelijk in de eerdere verkenning van het ministerie onderscheiden 

dimensie/thema Welzijn zien wij niet als een aparte categorie. Het welzijn van werknemers is 

onderdeel van dimensie/thema Arbeidsmarkt en scholing. Het welzijn in termen van 

sponsoring goede doelen specifiek aan sport en recreatie en maatschappelijke en sociale 

doelen is onderdeel van dimensie/thema Filantropie. 

 

Samenvattend zijn de onderscheiden dimensies/thema’s, subthema’s en indicatoren 

dekkend? 

Samenvattend resulteert het onderzoek van Panteia in de sociaal-maatschappelijke bijdrage 

van het MKB naar dimensie/subthema/indicatoren, zoals weergegeven in figuur 10. 

Figuur 10 Subthema's/indicatoren per dimensie/thema na onderzoek Panteia 

 

 

Door figuur 10 te vergelijken met figuur 7 kan worden nagegaan wat de verschillen zijn met 

de eerdere verkenning van het ministerie. Samenvattend komen we tot de conclusie dat de 

dimensies/(sub)thema’s een goede afspiegeling vormen voor de sociaal-maatschappelijke 

bijdrage van het MKB. Wel komen we tot de conclusie dat de oorspronkelijk in de eerdere 

verkenning van het ministerie onderscheiden dimensie/thema Welzijn niet als een aparte 
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categorie kan worden beschouwd, maar voor betreft het welzijn van werknemers als 

onderdeel van dimensie/thema Arbeidsmarkt en scholing wordt gezien. Het welzijn in termen 

van sponsoring goede doelen specifiek aan sport en recreatie en maatschappelijke en sociale 

doelen zien we als onderdeel van dimensie/thema Filantropie.  

 

Per dimensie/(sub)thema/indicatoren gelden de volgende conclusies qua dekkendheid ten 

opzichte van de eerdere inventarisatie door het ministerie: 

 Dimensie Schatkist. Ten aanzien van de eerdere inventarisatie van het ministerie van 

EZK zijn door Panteia ook de substantiële inkomstenbelasting, accijnzen, 

dividendbelasting en erf- en schenkbelasting betrokken. 

 Dimensie Arbeidsmarkt en Scholing. Deze inventarisatie komt overeen met de eerdere 

inventarisatie van het ministerie van EZK, met uitzondering van de “ondernemer als 

docent”. Dit laatste betreft vaak het verstrekken van een product of dienst. Het 

(economische) product of de dienst dat door het MKB wordt geleverd valt buiten de 

definitie van sociaal-maatschappelijke bijdrage. 

 Dimensie Filantropie. Deze verdeling sluit aan op de manieren om via filantropie bij te 

dragen, zoals die in de literatuur beschreven staan. Daarmee kan geconcludeerd worden 

dat deze indeling dekkend is. 

 Dimensie Leefbaarheid. Daarmee zijn de voornaamste vormen waarop het MKB bijdraagt 

aan de leefbaarheid in een wijk benoemd. Er zijn weliswaar nog andere activiteiten van 

het MKB te noemen die bijdragen aan de leefbaarheid in een wijk, bijvoorbeeld zorgen 

voor werkgelegenheid of het helpen organiseren van buurtfeesten, maar deze bijdragen 

worden al gedekt door andere dimensies (zoals onder Arbeidsmarkt/scholing en 

Filantropie). Daarmee kan geconcludeerd worden dat deze indeling dekkend is. 

 Dimensie Duurzaamheid. Door de gebruikte subthema's wordt aandacht besteed aan de 

bijdragen van MKB-bedrijven die op verschillende manieren incrementele veranderingen 

in hun bedrijfsvoering aanbrengen om duurzamer te worden en zich concentreren op de 

algemene bijdrage van MKB-bedrijven aan de totstandkoming van een Nederlandse 

circulaire economie. Daarnaast concentreert het zich in het algemeen op in hoeverre 

MKB-bedrijven samenwerken met andere organisaties om duurzamer te worden. 

Daarmee kan geconcludeerd worden dat deze indeling dekkend is. 

 

Beschikbaarheid data/bronnen en ontbrekende informatie in een samenhangend 

overzicht 

Dit betreft de beantwoording van de eerste en de derde onderzoeksvraag. De sociaal-

maatschappelijke bijdrage van het MKB kan worden uitgesplitst naar dimensies/thema’s in de 

bijdrage aan de Schatkist, de Arbeidsmarkt en scholing, de Leefbaarheid, de 

Filantropie en de Duurzaamheid. Deze vijf dimensies vormen een complete afspiegeling 

van de sociaal-maatschappelijke bijdrage van het MKB.  

 

Vervolgens is per indicator de beschikbare informatie in kaart gebracht. Overall kan de 

conclusie getrokken worden dat er beperkte informatie beschikbaar is die specifiek gericht is 

op de bijdrage van het MKB. Binnen sommige dimensies is er geen gebrek aan algemene 

informatie over de bijdrage van bedrijven, maar ontbreekt de uitsplitsing naar grootteklasse. 

Voor andere dimensies geldt dat kwantitatieve informatie in algemene zin slechts zeer 

beperkt aanwezig is. Daarmee is de informatie dusdanig gefragmenteerd, zodat een zinvolle 

sommatie van de bijdrage van het MKB nog niet haalbaar is. Daarvoor is eerst in 

vervolgonderzoek een nadere verzameling en uitdieping naar MKB en data noodzakelijk.  
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Met betrekking tot de beschikbaarheid van informatie kunnen de volgende drie categorieën 

onderscheiden worden: 

 De gewenste informatie is beschikbaar, inclusief de gewenste uitsplitsing naar 

grootteklasse. 

 Er is informatie beschikbaar, maar deze dient bewerkt of gekoppeld te worden om de gewenste 

informatie naar grootteklasse beschikbaar te maken. De databronnen hanteren verschillende 

definities waardoor duiding van uitkomsten, benchmarken en bepalen trends lastig is. 

 De gewenste informatie is niet beschikbaar, er dient aanvullende verzameling van 

informatie plaats te vinden. 

 

Per dimensie is daarover een samenhangend overzicht opgesteld van de indicatoren per 

subthema en van de beschikbaarheid van informatie per indicator. Het overzicht is te 

omvattend om hier op te nemen. Tabellen daarover zijn voor elk van de 5 dimensies 

opgenomen in elke vierde paragraaf van hoofdstukken 2 tot en met 6157. 

 

7.2 Aanbevelingen 

Deze afsluitende paragraaf bespreekt aanbevelingen voor vervolgstappen aansluitend op dit 

onderzoek. Eerst worden de mogelijkheden besproken om de beschikbare informatie ten 

behoeve van indicatoren aan te vullen. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan om 

informatie op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier te presenteren. Tot slot worden 

een aantal aanbevelingen gedaan die voortkomen uit de validatieworkshop. 

 

Suggesties en aanbevelingen voor aanvulling in de toekomst en verdere 

ontwikkeling indicatoren 

Hierna gaan we in op de beantwoording van de vierde en vijfde onderzoeksvraag. Het 

verzamelen van aanvullende data is een logisch vervolg op de verkenning die in dit 

onderzoek is uitgevoerd. Er kunnen drie manieren onderscheiden worden om de beschikbare 

informatie aan te vullen: 

• Bewerken van bestaande datasets 

• Koppelen van verschillende datasets 

• Verzamelen van nieuwe data 

 

Voor de indicatoren binnen de dimensie Filantropie en de dimensie Arbeidsmarkt en 

scholing geldt dat de gewenste informatie in principe beschikbaar te maken is door 

bewerking van bestaande datasets. Overleg is dus vereist met de eigenaren van deze 

datasets, respectievelijk het Centrum voor Filantropische studies en CBS/TNO. 

Voor de indicatoren binnen de dimensie Schatkist geldt dat aanvullende data beschikbaar 

gemaakt kan worden door reeds publiek beschikbare bestanden te koppelen met microdata 

waaruit de kenmerken van bedrijven zijn af te leiden. Het CBS beschikt over deze data. 

Aandachtspunt is dat deze data mogelijk privacygevoelige informatie bevatten. Aanbeveling 

is om met het CBS in overleg te treden over de voorwaarden waaronder informatie uit 

verschillende bestanden gekoppeld kan worden. Voor indicatoren binnen de dimensies 

Leefbaarheid en Duurzaamheid geldt dat de gewenste informatie op dit moment niet 

beschikbaar is in een bestaande dataset of combinatie van datasets. Deze data zal dus nog 

verzameld moeten worden. Het meest geschikte instrument voor het verzamelen van 

dergelijke informatie is een enquête onder een representatieve steekproef van MKB-

bedrijven. Indien een dergelijke enquête een terugkerend karakter heeft, is het oprichten 

van een bedrijvenpanel aan te raden. Opzet van een dergelijke terugkerende enquête heeft 

als voordeel dat er ook informatie over de ontwikkeling in de tijd wordt verzameld. 

                                                 
157 Tabel 10 in paragraaf 2.4 voor dimensie Schatkist, tabel 31 in paragraaf 3.4 voor dimensie Arbeidsmarkt en Scholing, 

tabel 36 in paragraaf 4.4 voor dimensie Filantropie, tabel 39 in paragraaf 5.4 voor dimensie leefbaarheid en tabel 47 in 
paragraaf 6.4 voor dimensie Duurzaamheid. 
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Bovendien is het eenvoudig om aanvullende thema’s toe te voegen, mocht daar in de 

toekomst behoefte aan zijn. 

 

Algemeen punt is nog dat de databronnen nogal eens verschillende definities hanteren, 

bijvoorbeeld naar grootteklassen, waardoor duiding van uitkomsten, benchmarken en 

bepalen trends lastig is. In vervolgonderzoek moeten deze zoveel als mogelijk is 

gelijkgeschakeld, combineerbaar en consistent worden. Afstemming daarover tussen 

overheidsbureaus zoals onder meer CBS, PBL, SCP kan daarbij helpen. Toekomstig 

onderzoek kan zich ook richten op uitbreiding met regionale cijfers. 

 

Ten aanzien van de presentatie van indicatoren biedt dit rapport een heldere indeling van de 

beschikbare informatie, geordend naar dimensie, subthema en indicatoren per subthema. Wij 

adviseren om deze indeling aan te houden bij de inrichting van een monitor of rapportage 

over de sociaal-maatschappelijke bijdrage van het MKB. De onderbouwing voor de indeling 

naar dimensies en subthema’s in dit rapport kan daarbij als verklarend kader dienen.  

 

Het uitgevoerde onderzoek is uitdrukkelijk ingericht op kennisverwerving en diende geen 

achterliggend beleidsdoel. Vanuit de validatieworkshop is aangegeven, dat het voor 

vervolgonderzoek van belang is, dat analyses die op basis van de verzamelde data gedaan 

kunnen worden sterk afhankelijk zijn van welk beleidsdoel voor ogen staat. In die zin is het 

goed om bij vervolg van te voren vast te stellen wat het beleidsdoel daarbij is om zo meer te 

kunnen bereiken en meer te focussen. Dan hebben de cijfers nog meer toegevoegde waarde. 

Het is goed om zaken in perspectief te zetten, zoals bijvoorbeeld een vergelijking tussen het 

MKB en het grootbedrijf. Of eerst na te gaan wat het MKB uniek maakt. 

 

In relatie tot duurzaamheid is in de validatieworkshop aangegeven, dat om een goed beeld 

van de sociaal-maatschappelijke bijdragen van het MKB te krijgen, dat de (innovatieve) 

economische activiteit c.q. het product ook van belang is. 

 

Daarnaast was een aanbeveling van de validatieworkshop om als het gaat om het verwerven 

van aanvullende data dit niet uitsluitend via enquêtes te doen, maar daarnaast ook gebruik 

te maken van objectief vastgestelde data. Informatie kan bijvoorbeeld ook verzameld worden 

via webscraping of textmining. 


