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Achtergrond

In opdracht van het ministerie van EZK heeft Motivaction International B.V. een flitspeiling uitgevoerd naar de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne 

voor Nederlandse ondernemers. 

Doelstelling

Inzicht krijgen in:

• In welke mate Nederlandse ondernemers geraakt worden door de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne, door de sancties of op een andere wijze.

• Wat de informatiebehoefte is van ondernemers die worden geraakt.

• In hoeverre ondernemers die worden geraakt bekend zijn met het Sanctieloket Rusland en hiervan gebruik maken.

Doelgroep en steekproef

Het onderzoek is online uitgevoerd onder een aselecte steekproef ondernemers. De steekproef bestaat uit 1.031 ondernemers uit het StemPunt-panel van 

Motivaction, met spreiding naar sector en bedrijfsomvang. Onder ondernemers vallen: bedrijfseigenaren, directeuren, managers, beslissingsbevoegden of 

functionarissen die invloed hebben op het beleid en/of de bedrijfsvoering. 

Veldwerkperiode

De data zijn verzameld van 23 t/m 25 juni 2022.
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Samenvattende conclusies

29% van de ondernemers wordt op enige wijze geraakt door gevolgen Russische 

inval Oekraïne; 10% wordt direct geraakt door de sancties

• 29% van de ondernemers geeft aan op enige wijze geraakt te worden door de 

gevolgen van de Russische inval in Oekraïne. Het gaat hierbij om gevolgen die 

direct of indirect door de sancties ontstaan zijn of door de algehele situatie in 

Oekraïne. 10% van de ondernemers wordt direct geraakt door de sancties tegen 

Rusland. Zij leveren direct of indirect diensten en/of producten aan Rusland in één 

van de sectoren die getroffen worden door de sancties

• De totale groep geraakte ondernemers is vaker werkzaam in de industrie (11% vs. 

6% van alle ondernemers) en werken vaker bij een grote organisatie met meer dan 

500 werknemers (28% vs. 17%). Direct geraakte ondernemers werken naast de 

industrie ook vaker in de financiële dienstverlening (13% vs. 6%) of landbouw, 

bosbouw en visserij (7% vs. 2%). Zij werken vaker bij middelgrote bedrijven (tussen 

de 50 en 499 werknemers (11%-16% vs. 5%-9%).

• Zowel geraakte als direct geraakte ondernemers noemen vaker dat hun organisatie 

in een groeiende fase is (37% en 38% vs. 28%).

Circa een kwart van de geraakte ondernemers ervaart grote of zeer grote 

gevolgen voor hun organisatie

• 25% van alle geraakte ondernemers en 28% van de direct geraakte ondernemers 

zegt grote of zeer grote gevolgen te ervaren. 41% tot 35% ervaart niet grote, maar 

ook niet kleine gevolgen.

Direct geraakte ondernemers zijn vaker op zoek gegaan naar informatie, hulp of 

advies dan ondernemers die op enige wijze worden geraakt

• 23% van alle geraakte ondernemers en 41% van de direct geraakte ondernemers 

heeft vanwege de situatie en/of sancties naar informatie, hulp of advies gezocht. 

Direct geraakte ondernemers lijken vaker het initiatief te nemen om op zoek te 

gaan hiernaar.

• Ondernemers die op zoek zijn gegaan naar informatie, noemen vooral ministeries 

en de Rijksoverheid als hulp- of informatiebron.

Circa een kwart van alle geraakte ondernemers en ruim de helft van de direct 

geraakte ondernemers zijn bekend met Sanctieloket Rusland

• 27% van alle geraakte ondernemers is bekend met het Sanctieloket Rusland. Van 

de direct geraakte ondernemers is dit 58%.

• 10% van de geraakte ondernemers en 29% van de direct geraakte ondernemers 

heeft het Sanctieloket Rusland wel eens bezocht. Ook hier lijken direct geraakte 

ondernemers vaker de stap te zetten om naar informatie, hulp of advies op zoek te 

gaan.

• Direct geraakte ondernemers zeggen vaker van RVO te hebben gehoord of bekend 

te zijn met hun ondernemershulp (74% vs. 63%).

• Uit de open antwoorden blijkt dat ondernemers over het algemeen een positieve 

eerste indruk hebben van de website van het Sanctieloket Rusland. Ook de 

informatie op de website wordt positief beoordeeld.
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Geraakte ondernemers



Aantal getroffen ondernemers: 29% wordt geraakt door gevolgen 
Russische inval Oekraïne, 10% wordt direct geraakt door sancties

Op het moment van onderzoek (juni 2022) geeft 29% van de ondernemers aan

direct of indirect geraakt te worden door de sancties of op een andere manier

geraakt te worden door de situatie in Oekraïne. 10% van de ondernemers wordt

direct geraakt doordat zij diensten/producten direct of indirect aan Rusland

leveren in één van de sectoren die getroffen worden door de sancties.

De totale groep geraakte ondernemers is vaker werkzaam in de industrie (11% vs.

6% van alle ondernemers) en werken vaker bij een organisatie met 500 of meer

werknemers (28% vs. 17%).

Zij geven vaker aan dat hun organisatie in een groeifase zit (uitbreiding van

activiteiten) (37% vs. 28%). Hun organisatie heeft vaker gezocht naar financiële

(33% vs. 24%) en andere regelingen van de overheid (22% vs. 14%) ter

ondersteuning in moeilijke tijden.

Direct geraakte ondernemers zijn vaker werkzaam in de industrie (13% vs. 6% van

alle ondernemers), financiële dienstverlening (13% vs. 6%) of landbouw, bosbouw

en visserij (7% vs. 2%). Hun bedrijf heeft vaker tussen de 50 en 99 (16% vs. 9%),

100 en 199 (11% vs. 5%) of 200 en 499 werknemers (13% vs. 8%).

Zij beoordelen de status van hun organisatie positiever dan gemiddeld (7,8 vs. 7,5)

en zijn vaker in de groeiende (38% vs. 28%) of herstellende fase (21% vs. 12%).

Hun organisatie heeft vaker gezocht naar financiële (37% vs. 24%) en andere

regelingen van de overheid (30% vs. 14%) ter ondersteuning in moeilijke tijden.
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10%

86%

4%

Ja

Nee

Dat weet ik niet /
wil ik niet zeggen

Verkoopt jouw bedrijf/organisatie diensten, producten of technologieën die 
direct of indirect aan Rusland geleverd worden in een van de sectoren die 

getroffen worden door de sancties?
(Basis – allen, n=1.031) 

Wordt jouw bedrijf/organisatie of de bedrijfsvoering direct of indirect geraakt 
door de sancties genomen tegen Rusland en Belarus (Wit-Rusland) of op een 

andere manier geraakt door de situatie in Oekraïne? 
(Basis – allen, n=1.031) 

29%

66%

5%

Ja

Nee

Weet niet



Mate van impact: Circa een kwart ervaart (zeer) grote gevolgen; 
type gevolgen varieert sterk

25% van alle geraakte ondernemers en 28% van de direct geraakte ondernemers

zegt grote of zeer grote gevolgen te ervaren. 41% tot 35% ervaart niet grote, maar

ook niet kleine gevolgen. Slechts een klein deel (circa 2%) weet niet wat de

gevolgen zijn.

De manier waarop ondernemers door de sancties of de situatie in Oekraïne geraakt

worden, varieert sterk. De volgende citaten dienen als voorbeeld:
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(Basis – direct geraakte ondernemers, n=80) 

Hoe groot zijn de gevolgen voor jouw bedrijf/organisatie?

(Basis – geraakte ondernemers, n=295) 

7%

24%

41%

22%

3% 2%

Zeer klein

Klein

Niet groot, niet klein

Groot

Zeer groot

Weet niet

13%

24%

35%

23%

5% 1%

Zeer klein

Klein

Niet groot, niet klein

Groot

Zeer groot

Weet niet

Actie is reactie, dus energieprijs is gestegen, 
dus consument gaat hand op de knip houden 
voor betere producten.

Geen producten meer kunnen exporteren 
naar hun land. Duurdere export kosten 
omdat vliegtuigen moeten omvliegen.

Samenwerking met partnerinstellingen, 
uitwisseling personeel, studentmobiliteit.

We hebben er ineens veel leerlingen die 
alleen Oekraïens spreken bijgekregen 

Mensen zijn bang. Er wordt veel geld 
uitgegeven aan deze oorlog. Dus er is geen 
vertier. Geen optredens dus. 

Prijsverhogingen, schaarste in onderdelen, 
langere levertijden.

Minder opdrachten doordat opdrachtgevers 
wel te kampen hebben met problemen door 
die situatie.

De markt is onstabiel geworden en dat heeft 
impact op onze klanten en leveranciers.

Kostenstijging door het effect op de 
wereldmarkt en hogere energieprijzen.

Opvangen vluchtelingen vraagt ambtelijke 
capaciteit die anders voor andere zaken werd 
gebruikt.

Op welke manier wordt jouw bedrijf/organisatie geraakt door de sancties 
en/of situatie in Oekraïne? 

(Basis – geraakte ondernemers, n=295) 



Informatiebehoefte



Informatiebehoefte: Direct geraakte ondernemers zijn vaker op 
zoek gegaan naar informatie, hulp of advies

23% van alle geraakte ondernemers en 41% van de direct geraakte

ondernemers heeft vanwege de situatie en/of sancties naar informatie, hulp of

advies gezocht.

Uit de antwoorden op de open vraag blijkt dat zij vooral naar informatie zoeken

bij ministeries of de Rijksoverheid, maar er worden ook andere instanties en

organisaties genoemd. RVO of Sanctieloket Rusland worden niet expliciet

genoemd in de open antwoorden:
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(Basis – direct geraakte ondernemers, n=80) 

Is jouw bedrijf/organisatie op zoek gegaan naar informatie, hulp of advies 
vanwege de impact van de situatie in Oekraïne en/of de sancties? 

(Basis – geraakte ondernemers, n=295) 

Via de Rijksoverheid en het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en contact gezocht 
met lokale organisaties en de 
ambassades. 

Overheidswebsite.

Ministerie, Rode Kruis.

Bij de EU.

Collega-organisaties, ter plaatse in 
Oekraïne, en bijv. Pplen, Moldavië, 
bestaande contacten.

Ministerie, koepelorganisatie, 
IND, Gemeente.

Via Taskforce.

Ministerie Economische Zaken.VMRG, Metaalunie.

23%

58%

20%

Ja

Nee

Weet ik niet

41%

44%

15%

Ja

Nee

Weet ik niet

Waar heb je naar informatie, hulp en/of advies gezocht? 
(Basis – geraakte ondernemers die naar informatie, hulp of advies hebben 

gezocht, n=68) 



Bekendheid en gebruik 
Sanctieloket



29%

29%

29%

13%Ja, wel eens bezocht

Ja, wel eens over gehoord en/of
gelezen maar niet bezocht

Nee, nooit van gehoord

Weet ik niet

10%

17%

59%

14%Ja, wel eens bezocht

Ja, wel eens over gehoord en/of
gelezen maar niet bezocht

Nee, nooit van gehoord

Weet ik niet

Gebruik: Sanctieloket Rusland is beter bekend en wordt vaker 
gebruikt door direct geraakte ondernemers

27% van de geraakte ondernemers is bekend met het Sanctieloket Rusland en

10% heeft het ook eens bezocht. Van de direct geraakte ondernemers is 58%

bekend met het Sanctieloket Rusland en heeft 29% het ook eens bezocht.

Ondernemers die het bezocht hebben, zochten o.a. naar de volgende informatie:

Geraakte ondernemers zijn niet vaker of minder vaak bekend met de regelingen

voor ondernemers van RVO. Zij gaan wel vaker op zoek naar informatie over

regelingen bij brancheorganisaties of belangenverenigingen (20% vs. 15%) of

het Ministerie van Financiën (14% vs. 8%).

Direct geraakte ondernemers zeggen vaker van RVO te hebben gehoord of

bekend te zijn met hun regelingen (74% vs. 63%). Daarnaast gaan zij vaker op

zoek naar informatie over regelingen bij het Ministerie van Economische Zaken

en Klimaat (19% vs. 12%), de bank (18% vs. 10%), het Ondernemersplein (16%

vs. 9%) of het Ministerie van Financiën (16% vs. 8%).
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(Basis – direct geraakte ondernemers, n=100) 

Is jouw bedrijf/organisatie bekend met het Sanctieloket Rusland van RVO? 

(Basis – geraakte ondernemers, n=295) 

Wetten en plichten. Mogelijkheden om de Rusland sancties te 
omzeilen via andere landen.

Financiële bijdrage.
Hoeveel het zou kosten om te herstellen.

Wat wel en niet mag.

Naar welke informatie was jouw bedrijf/organisatie op zoek?
(Basis – geraakte ondernemers die Sanctieloket Rusland hebben bezocht, n=41) 

Welke bedrijven erop staan.



Tevredenheid: Ondernemers zijn over het algemeen positief over 
de uitstraling van en de informatie op het Sanctieloket van RVO
Alle ondernemers werden gevraagd de website van het Sanctieloket Rusland te bezoeken. Uit de open antwoorden blijkt dat zij over het algemeen een positieve

eerste indruk hebben van de website. Ook de informatie wordt meestal positief beoordeeld. Hieronder volgen enkele citaten als voorbeeld:
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Wat is je eerste indruk? 
(Basis – allen, n=1.031) 

Wat vind je van de informatie? 
(Basis – allen, n=1.031) 

Tot slot willen we je vragen om het Sanctieloket Rusland van RVO te bezoeken. Link naar website.

Overzichtelijke site, met op het eerste 
gezicht alle informatie die je nodig hebt.

Overzichtelijk en duidelijk.

Interessant voor belanghebbenden. Kost 
wel tijd je er in te verdiepen.

Geeft veel praktische informatie 
voor de ondernemer.

Duidelijk van opzet, goede informatie te 
vinden.

Ziet er zeer zakelijk en ook 
afstandelijk uit.

Lijkt voldoende informatie te 
bevatten, goed ingedeeld.

Bureaucratisch en niet erg duidelijk.

Het is getikt in eenvoudige taal en de sub 
onderwerpen haken aan wat iemand 
moet weten of kan doen die zaken doet 
met Rusland.

Netjes, strak en to de point.

Redelijk overzichtelijk in ordening van 
onderwerpen. Zoeken gaat gemakkelijk.

De informatie is goed. Kort en helder 
geformuleerd.

Veel informatie, maar duidelijk en 
overzichtelijk. 

Globaal gezien: Goed dat de informatie er 
is! Maar gaat het nu om de oorlog, of om 
de sanctieregelingen? Voor wie is de 
informatie bedoeld?

Is helpend door de uitgebreide info. 

Er staat wel erg veel op. Sommige 
bezoekers kunnen de weg kwijt raken.

Het stappenplan is volgens mij het 
beste deel.

Inhoudelijk pittig en wel 
gecompliceerd.

Lijkt mij volledig en nuttig.

Volledig, compact, overzichtelijk en 
relevant.

De informatie zelf lijkt me nog teveel 
gepresenteerd vanuit de regelgeving en 
de organisatie van de overheid, terwijl 
vragen van ondernemers zich niet op die 
manier aandienen.



Bijlagen



Wij verminderen onze footprint

Motivaction 
is ISO 14001-

gecertificeerd 

Motivaction 
gebruikt 

energiezuinige 
auto’s 

Motivaction 
gebruikt groene 

stroom 

Motivaction 
gebruikt uitsluitend 
papier met een FSC-

label 
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.


