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Hoe is de burger- geraakt?

O. Nederlander maakt zich zorgen over de
financieel-economische crisis
De fìuancieel-economische crisis is één van de grootste zoi:gen vau

dc

Dtt zal voorlopiu zo blijvcn, r,r'ant cle burscr clenkt clat cle
ctisis twec tot vijf jaat aanhouclt.
Nederlancler,

)

O. cr¡sis is ontstaan door het bedrijfsleven en biedt
een kans voor bezinning
De

hr-riclise economische situatie

ìs rr>lgcns cle Neclerlancler r<rotal vet-

or:¡rz¡akt cloordat banken en bedrijven tevcei tisicr.r hebben genomen, Dc

ctisis u'r¡rdt cloor een grote grocp Nederlanders þok) als kans gczicn voor
bczinni ng en i nnovatic.

)

Oriefwert van de werkgevers neemt maatregelen
Bi)na cle helft van de oncÌernemets hceft tc m¿ken met omzetclalng. ZZPers hebben even l,aak omzetverlies geleclen als ondernemets met perso-

ncel. Wctkgevers nemen maattegelen. De belangtijkste maatregelen zijn
vírcâturestops en het uit- eu afstellen van investetinuen, gcvolgd cloor ontslagen en loonverlagingen.

)

eOn op de zes burgers is geraakt
1.5')/o

v¡n Nededand gecft aan ciirect geraakt te zijn door de ctisis ìn

cle

van baan of

\¡orm van verlies
salaris. Ruim een clerde van de burgers is nog
niet getaakt, maar maakt zich wel zotgen.

burger houdt de hand op de knip
) 0. helft
br"rtgets is
bezuinigen: dit ziin vooral de mensen die
De

ran alle

gaan

geraakt zijn cloor de crisis, maar o<¡kveel mensen clie zich zorgen maken

d^t

)

z.e get:^^kt gaan

wolcleu.

ttet ondernemerschap is afgenomen
De br-rrger kijkt voot

we

rk nog voornamelìjk naar cle eigen regio en sectot.

Tweederde van de r.verklc¡zen zou niet willen verhuizen \¡oor een nieuwe
baan. De bereiclheicl tot onclernemerscl.rap is afgenomen.

De editie 2009 van 2lminuten.nl heeft als hoofdthema's de financieeleconomische crisis, klimaat en Eutopa. Ook is er, net als in voorgaande
jaren, gevraagd naar het geluk en de zorgen van de Nedetlander. De hier
gepresenteerde tesultaten zìjn gebaseetd op cle \¡ragen ovet de 6nancieeleconomische crisis. De resultaten van cle overige thema's komen in andete
publicaties aan de orcie.
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De Nederlander maakt zich zorgen over de

financieel-economische crisis
.
.

)

De financìeel-economische crisis is één van cle grootste zorgen lan de Nededander
De btrrger denkt clat cìc crisis nvee tot vtjf jaar aanhoudr

wat de feiten zeggen
De lìnancieel-economische crisis staat brj bijna cle helft van

cle burgets

in de top-2

r,an

wereldproblelnen waaro\/er zij z,ich zorger. makcn voor Nededancl (na zorqen ovcr verval van normen en waarclen). C)ok ¿ls zot'g ten aanzien van de persoonìijke situatie, staat
verlies van financiële zekerhcicl relatief hoog. Een vijfde van Nededand maakt zich hierbij
rvel zc'rtgen over eigen Êlnanciële zekerheid, ma¡r rtiet over de Ênancieel-economische crisis als rverelclprobleem. Zorgen over lverk scoten lager: een vijfcle van cle Necledanders

geeft aan dat het behouden van eigen ba¿rn één van de drie belangdjkste zorgen
C)ver de economische situzrtie
43o/o vertv¡chr dat het

in

is.

in cle komencìe 12 rnaanclen is cle burger pessirnistiscl-r.

l-rer [<>mencl

jaar slechter z,aI gaa,n met de Necledanclse econo-

mie. Een kwart verwacht clat het beter zal gaan.

De meerderheid van Necledancl denkt clat

cle crisis nog twee

tot vìjf iaar zal cl-rren. De

verwachting.is d¿t cle rvel:kloosheicl en AEX zich eerst zullen herstellen, .qevolgd cloor cle

Waarover maakt u zich voor u persoonlijk
het meest zorgen?

Over welke wereldproblemon maakt u zlch
het meest zorgen voor Nederland?
Maxinraal twee keuzes
Normen-

Maximaal clrie keLrzes

560/0

en waarden crisis

Financieeleconomische crisis

4íYo

Klimaatverandering

200Ä

Verslechtering van
omgangsvormen
Financiële zekerheid

31%
31%

18o/o

Gezondheid

Terrorisme

17Vo

Gelukkig kunnen leven

Tekort aan voedsel
Geen

13Io
5o/o

30/

44o/o

Criminaliteit

Milieuproblemen

Tekort aan fossiele
brandstoffen en/of
grondstoffen

460/"

24%

Stress

21%

Werk

21Yo

RelatieJ
gezinsproblemen
Anders

'l4o/o

6%

2lminulen nl 2009: De crisis en de

burger

financieel+conomische crisis heeft onder andere invloed op de werkloosheid, de
beurskoersen en de huizenmarkt. Hoe lang denkt u dat het gaat duren voordat deze
zich weer herstellen?
Langer dan 5 jaariniveau
van 2007 komt nooit meer
terug
2tol5
Minder dan I
De

jaü

Jaar

AEX

1"*

Huizenmarkt

55%

],,*
Werkloosheid

68%

]'"^

//!,e r!2 q--e,r¡rrr,,,JI er,re,r;,,

19%

49o/o

20Yo

rl

huizenmarkt. Gemiddeld genomen zijn mensen over cle afgelopen

t'nvee

maanden niet op-

timistischer geworden over het herstel van de ÀEX, ondanks de stijgencìe beurskoersen.

Er is in dit opzicht geen groot verschil tLrssen ondernemers, leidinggevenden en mensen
in loondienst. \X/erklozen uit 2lminuten.nl zijn iets pessimistischer over economiscl-r
herstel dan niet-rverklozen.

De meerderheid denkt dat

cle

welvaart per hoofd van de bevolking o\¡et cle komencle 25

jaar langzamer zal groeien dan de afgelopen 25 jaar.

)

Waar dit op kan duiden
In de ogen van de Nededander is de financieel-economische crisis een recessie waarbij
de economische indicatoren langdurrig op een laag niveau zullen staan, maar zich uiteindelijk zullen herstellen. Een vijfde clenkt zelfs dat dat herstel langer dan 5 jaar zal
uitblijven. FIet perspectief van een lange recessie leeft breed; ook bij ondernemets en

i

4l

leidinggevenden. De omvang, duur en de invloecl op de persoonlijke situatie van

cle

burger, maken de financieel-economische cdsis tot een grote zorg.

Toch zorgt de economische recessie er niet voor dat de Nededander minder gelukkig

is.

tijd gelukkig tot zeer gelukkig. Dit percentage is
gelijk aan de meting 1n2007 en iets hoger dan in2006.IGnnelijk is geluk een intrinsiek
70o/o van de Nededanders is de laatste

gevoel dat weinig invloed ondervindt van de financieel-economische crisìs.

2lrninuten nl 2009: 0e crisis en de

2 De crisis is ontstaan door het bedrijfsleven

burger

en

biedt een kans voor bezinning
.

De huidìge economische situatie is volgens de Necletlander

vo<.>ral

verootzaakt doot-

dat banken en beclrijven teveel risico hebben genomen

.

De ctisis worclt cioor een grote groep Neclellanders (ook) als kans gezien voor bezinning en innor.'atie

)

Wat de feiten zeggen
Biina niemand, rraar 3o/o,van Necledand vinclt de crisis een normale schommeling in
het systeem.

De meerderheid van de Necledanders vindt dat banken en bedrijven teveel risico hebben genomen en c{at hiercloor cle crisis is veroorzaakt. \X/erknemers van fìnanciële instel-

lingen denken hier hetzelfde o\¡er als de rest van Neclerland. Twee op de vijf Necledanclers

vindt dat de crisis veroorzaakt is cloor problemen in Arnerika.

De invloed van de burger wordt een stuk beperktet gezien: een kwart vindt clat et teveel
geleencl is en een viifde vindt dat iedereen teveel naar de korte termijn heeft gekeken.

Als

anclere oorzaken noemt men

"te

l-roge bonussen \¡oor korre-termijn-winsten",

"slecht toezicht", "mediahype" en "rupsf e-nooit-genoeg".

Wat zlet u als aanleldlng(en) voor de huidige economische sltuatle in Nederland?
Maximaal h,vee antwoorden mogelijk
Banken en bedrijven, o.a. in Nederland, hebben
teveel risico genomen

64o/o

39%

De crisis ¡s veroozaakt door problemen in Amerika

Mensen (ook Nederlanders) hebben teveel
uitgegeven/geleend

260/o

Mensen hebben teveel naar de korte termijn
gekeken

'190/"

Globalisering heeft Nederland te afhankelijk
gemaakt van andere landen
Er zijn geen speciale aanleidingen, deze situatie is
een normale schommeling in ons systeem

Anders

'.¡r'ij1:

0l; !¡ i'il [

13o/o

3Vo

9Yo

nil]Ll

rì !i g,r1r)'lì,i

'r

U zlet de crlsls (ook) als kans voor
Nederland. Waar denkt u dan voo¡al aan?

Zlet u de crisis vooral als kans of als
bedrelglng voor Nederland?

Weet nieU
geen menrng

Veel genoemde open antwoorden

Vooral
kans

Bezinning op de (consumptie)maatschappij

12%

lnvesteringen in innovatie
Afname van prestatiebeloningen

Vooral als
bedreiging

260/o

Zwakke bedrijven vallen af
lnvesteringen in milieu en klimaat
Verb€teren toezicht financiéle markten

53'/"
Zowel als
kans als
bedreiging

Weet nieuþeen mening niet geloond

Floewel de rneeste mensen de crisis als een bedreiging zien, ziet de meerderheid van
Nederland ook positieve kanten. Ondernemeß enZZP-ers ziefl de crisis vaker als kans
dan mensen in loondienst. De huidige situatie kan zorgen voor bezinning en een zuiverende \¡/erkiflg hebben op het economische systeem: "weer op de nuchtere Nededandse

manier zaken doen en niet de 'Wall Street yuppie'¡villen uithangen" en "verbetering
van cle kwaLiteit van banken, verscherping van tegelgeving". Ook vindt driekwart van
Nederland dat de financieel-economische crisis door de overheicl moet worden
grepen om te investeren in een duurzame samenleving.

)

^arrge-

Waar dit op kan duiden
De financieel-ecc¡nomische crisis is in de ogen van Nededand vooral het gevolg varr onverantwoorcle genomen risico's, winstbelustheid en een focus op kortetermijngewin. De
Nederlander cluiclt de crisis wellicht als "boontje komt om zlin loontje", waar evenwel
veel meer mensen slachtoffer van zijn geworden.

De burtget vindt dat

cle crisis kan worden

gebruikt onì met beide benen op de grond te

komen: meer regels en toezicht, vooral in cìe financiële sector, meer bezinning en een
nieuwe koers, gericht op investeren in innovatie, kennis en duurzaamheid.

2lminuten nl 2009:0e crisis en de

burger

3 Driekwart van de werkgevers neemt maatregelen

.

Biina cle helft van cle ondernemers heeft te maken met omzetclaling. Het betreft met
name onclernemers in cle horeca, transport, bourwnijverheid, landbouw en visserij. De
meeste ondernemers clenken met kleine aanpassingen te kunnen ovedeven

.
.

ZZP-ers hebben even vaak omzervedies geleclen als ondernemers met personeel
Werkgevers nemen maatregelen.

De belangrijkste inmicldels genomen maatregelen

zljn vacatwestops en het uit- en afstellen van investeringen, gevolgd door ontslagen
en loonvedagingen

)

wat de feiten zeggen
47o/o van de ondernemers die langer dan een iaar acttef ziin, geeft aan dat hun omzet is
gedaald ten opzichte van vorig jaar; eer' kwart heeft meer dan 15o/o omzetdaling. Daar-

tegenover geeft een kwart van de ondernemers aan dat de omzet juist is gestegen in het
afgelopen iaar.

ZZP-ers hebben even vaak omzetvedies geleden als onclernemers met personeel, nØel
zijner verschillen per sector re vinclen. Zo tappotteertS2o/o van de ZZP-ers in de grooten tussenhandel een omzetdaling, tegenovet 59't/o van de ondernemers met personeel

in dezelfde sector. In de industrie is dit beelc{ anders. 38ol¡ van de ZZP-ers meldt een

ls de omzet van uw ondernemlng ten opzlchte van vorlg laar gedaald?

Gsstegon

Gelfk

Gedaald

Wat zijn de consequenties?

24o/o

Kan met kleine
aanpassingen overleven

Top netto
dalers

.

'
.
.

45Yo

Geen consequenties

Horeca

Moet ingrijpende aanpassingen
doen om te overleven

Transport en
opslag

Loop het risico failliet te gaan

Bouwntlver
he rd

Lanclbouw en
sserl]

vr

lk ben nog geen jaar als ondernemer acl¡el' en 'weel niei./geen nìen¡ng' niel meegerekend
Netto is h€t verschil von het aantal ondernem¡ngon mêl omzetst¡jging nrinus omzeldaling

I

rov"

-/

Heeft uw werkgever de afgelopen zes maanden maatregelen
aangekondigd of genomen in verband mêt de economische situatie?
Vacaturestop/minder vacatures ingevuld

4IYo

Minder geÏnvesteerd

360/o

Meer gedwongen ontslagen dan gewoonlijk

22Yo

Lonen verlaagd, bevroren of minder gestegen dan gewoonlijk

19Yo

Secundaire arbeidsvoonvaarden zijn versoberd

15o/o

Eindejaarsuitkering/bonus/vakantie-u¡tkering zijn verlaagd of afgêschaft
Delen van bedrijf verkochUafgestoten

12Vo

9o/o

Andere maatregelen

3\o/o

Geen maatregelen

)/r:.):

r,

25%

Lrl,,j'rn nì,Ir ¡r! rìfrl I )t,r)n(j

omzetstiiginÉI, tegenover 3001, van de oudernet¡efs rlret personeel.

In de horeca, transport en opslag, bouwnijverheid, Iandbouw en visserii zijn de meeste
ondernemers met omzetdaling te vinden, vergeleken met cle onclernenringen met omzetstiiging binnen die sectoten. Bij de financiële instelling

eî ziin veel dalers te zien (60V0

van de ondernemingen heeft omzetdâlinÐ , maar ook relatief veel stiigers Q3olt).
Een viifde van cle ondernemers met omzetvedies geeft aan ingrijpende a^npassingen te
doen om te ovetleven. Een tiende \¡ân cle ondernemers met een clalende omzet zegt het

risico te lopen failliet te gaan.

Driekwart van de mensen in loondienst geeft aan clât hun werkgever de afgelopen zes
rraânden maatregelen heeft aangekoncligcl of genomen om in te spelen op cle financieeleconomische crisis. De meest genoemde mâatregelen zijn vâcaturestops en het terugschroeven van investeringen, gevolgd door ontslagen en loonvedagingen. Als de werknemer echter gevraagd woldt te kiezen tussen ontslag voor 5o/o van cle werknemers

of

een

salarisvetmindering van 7 ,SYo voor alle werknemers, dan l<est 33o/,t voor cìe eerste optie en
47ol' voor de laatste. De rverknemer verkiest dus loonsvedagingen boven ontslagen.

2lminuten nl 2009: De crisis en de

In de categorie "andere

maatre€lelen" nc¡emt men v'¿ak aanpassingen

in

burger

cle inzet van

personeel ("werktijclverkortrng ingevoerd"), scherPer sturen op inkoop en inhuur ("alle

externen etuit") en versobering ("geen confeTenties in het buitenland"). Bij financiële
instellingen en in de industrie worden relatief de meeste maatregelen genoemcl, terwijl
bij landbouw, visserij en horeca cle r¡inste maatregelen worden genoemd. In de journalistiek, industrie en bij financiele instellingen worclt gedwongen ontslag het meest
genoemd.

)

Waar dit op kan duiden
Een zeet groot deel van de ondernemers is geraakt door de crisis, waarbii vooral zware
klappen zijn gevallen in de financiële sector. Ook buiten cìe financiële secror ziin de
gevolgen merkbaat: in alle sectoren geeft een groot deel van de ondernetners aan omzetclaling meegemaakt te hebben.

Dit wordt

bevestigd door cle Conjunctuurenqr-rête

Nederlancl (COEN, Q2 2009), clie concludeett dat per saldo 34'h van de ondernemers
een claìing van de omzet heeft. Het aantal geregistreerde faillissementen vertoont o\¡er

het afgelopen jaar een stijgencle lijn, en daarmee liikt

cle angst

voor faillissement voor

yeel ondernemers steeds reëler te worclen.

Hoewel minder dan de helft van cle ondernemers omzetdaling heeft gerapPorteercl,
heeft clriekwaft aJ maatregelen genomen in verbancl met de financieel-econotnische cri-

tot vijf jaar gaat duren, lìjkt dit verstandig. Tegelijkertijd gaat hiet een versterkend effect van uit: cloor al tnaatregelen te
nemen voordat een omzetdaling wordt gevoelcl, worclt immers het effect van cle crisis
sis. Gezien cle verwachting dat de crisis nog twee

versnelcl.

Dat de meeste ondernemers clenken met relatief beperkte maâtregelen te kunnen overleven is hoopgevend. Blijkbaar is het Nededandse bedrijfsleven in staat op veranderende omstandigheden in te spelen. Lanclbouw, vissedj en horeca echter ervâren telatief
veel omzetclaling en nemen relatief weinig maatregelen. Flier kunnen faillissementen
worden verwacht.

'l

4 Eén op de zes burgers is geraakt

.

geeft aan geraakt te zijn cloor de cdsis qua werk en inko-

15oA van de Necledanders

rnen. Onder hen bevinclen zich relatief veel ouderen en stedelingen

.

)

Ruim een derde is nog niet genakt, maar maakt zich wel zorgen

wat de feiten zeggen
1.50/o

van cle Nederlandse burgers geeft aan geraakt te zijn door cle crisis. Een deel heeft

te maken tnet baanvedies binnen het gezin, de overigen hebben een lager inkomen

of

hebben vermogen verloren. Or-rderen, steclelingen en lager opgeleiden zijn relatief vaker
geraakt door cle crisis.

Iets meer dan een clerde van cle burgers maakt zich zorgen dat ze genakt gaan worden
cloor cle crisis, maar is nog niet claadwerkelijk geraakr. Deze zorg kr¡mt in alle lagen van
cle bevolking r.oor, onafhankelijk van bijvoorbeelcl

43o/o van

inkor¡en of opleiciing,

Nededand is niet bezotgd clat cle huidige financieel-economische tegenwincl het

eigen huishouden gaat raken,

Dit zijn vooral

mensen voor wie cle crisis niet dichtbij is

gekomen. Deze groep heeft minder vaak maatregelen gezien bij de werkgever en kent ook
mincler mensen die hr-rn baan zijn kwiitgeraakt dan de mensen die zich wel zorgen maken.

Maakt u zich zorgen dat de huidige financleel+conomische tegenwind uw huishouden gaat raken?
Hoe is uw hulshouden geraakt?

Weet nieU
geen

Zorgen
37%

Lager inkomen, vermogen
verloren, pensioen lager

Huishouden in fìnancitile
problemen gekomen
Geraakt

lu,n
].,*

Eigen baan kwijtgeraakt

f,*o
43%
Geen
zorgen

Partner baan
kwijtgeraakt

1jYo

2lmÌnuten nl 2009: De crisis etr de

tJ

burger

n

Maakt zich geen zorgen
. Vaker hoger opgeleid
. Vaker hogere inkomens
. Relatief gelukkig
. Relatief veel CDA-stemmers

I

Maakt zich zorgen
. Gemiddeld profiel

door de crisis
I Geraakt
. Relatief meer ouderen

.
.

Don

Relatief meer lager opgeleiden
Relatief meer stedelingen

De onbezotgcl en zljn relatief hoger opgeleiden en hebben \¡aker een hoog hr-rishouclinkolrìen (rneer dan €3.000 netto per mâancl). Zij stemclen in 2006 relatief vaak op het CDA.

)

Waar dit op kan duiden
Het lijkt erop dat de kwetsbare groepen in de Necletlanclse satnenleving harclet worden
geraakt door de financieel-economische crisis. De mensen clie geraakt zlio, z\jn ongelukkiger dan de gemidclelcle Nededancler en komen ook vaker maancleliiks gelcl tekott. Ook
hebben zij een relatief lager inkomen in vergelijking tot cle mensen die niet geraakt zijn.

Het is echter niet lrìet zekedreid te zeggen of
gen bij mensen met lâ€lere inkon-rens

of

cle crisis inderdaad h¿rder heeft toegesla-

clat bovenstaancle het effect is van verlaging van

her inkomen bij mensen die geraakt zijn.

Àan de anclere kant is \¡oor een groot cleel van Nededancl de crìsis toch nog eerì "ver van
eigen becl show". 43o/o van Nederland is niet bezorgd dat de huiclige financieel-economische tegenwind het eigen huishouden gaat raken, hoewel regelijkertiicl het merendeel
van het bedrijfsleven maatregelen neerrìt en de algemene vetwachtinÉî van de burgets is
clat cle crisis nog rwee

tot viif jaar sâât cluren.

I

l

l,t

I

5 De burger houdt de hand op de knip

.
.

De helft van alle burgers is gaan bezuinigen
De mensen dre zijn gaan bezuinigen zijn vooral

zijn door de

cle mensen die geraakt

crisis, maar ook veel mensen die zich zorgefl rnaken dat ze geraakt gaan v'orden

)

Wat de feiten zeggen
Zoalsin het vorige hoc¡fclstuk is beschreven, is één op de zes burgers getaakt cloor cle
crisis. Zii hebben vaak een netto huishouclinkomen tussen de €2.000 en €,2.500. 400/,
van cleze groep geeft aan dat ze maandeltiks gelcl tekort komen, een

klart

heeft slecl-rts

trvee maandsalarissen spaargeld achter cle hand. De helft verwacht dat zii de komencle
zes maanden znllen moeten lenen om roncl te komen. De mensen die zich zor.qen ma-

ken maar nog niet zelf gera.tkt zijn, staan er niet veel beter vr¡or. Meer clan een clercle
voorziet de komende maanden problemen om roncl te komen. Daarnaast geeft23o/o van
mensen die bezorgd ziin aan minder te ziin €laan spareû over cle laatste zes tnaanclen,
tegenover 9"/u die rnccr is grìan sparen.

De mensen clie zich geen zorgen maken hebben een relatief hoger inkomen en meer
eigen vermo¡¡en.

Netto
maandinkomen
huishouden
Hoov€ol geld houdt

uw hulshouden
maandelijks
over/komt u tekort?

Totaal spaargeld
en beleggingen
voor het
huishouden

Geen zorgen

Zorgen

Goraakt

43o/o

37o/o

15%

€2.500 -

Lest gerd

€3.000

opzij

€2.000 -

€2.500

lkf"l

€2.000 - €2.500

a-m--1

Komt geld tekort

Geen spaargeld
€0 - € 5.000

1|Vo

290/

22Yo

Meer dan €5.000

Denkt dat h[/zlj ln de
komonde zes maanden
spaargeld moet
aanbreken / lenen om
rond te komen
Weet nievgegn msning n¡st gotoond. d€ze ætêgorio is onggveer evên

28%

19o/o

27o/o

33Yo

30o/o

52o/o

36%

13%

g@t v@rdo

dr¡g groep€n

2lminulen nl 2009: De crisis elr de burger

I

Bent u de laatsto zes maanden gaan bezu¡nigen vanwege het ultbreken
van de f¡nancieel+conomische crisis?

Nee

51o/o

Ja, ik ben meer gaan letten op luxe uitgaven
(uit eten, drankjes op het terras)

30%

Ja, ik bezuinig op alle dagelijkse uitgaven
(eten, kleding)

2OYo

Ja, ik heb grote uitgaven uitgesteld
(bv. aanschaf nieuwe auto, TV of koelkast)
Ja, ik heb m¡jn leefstijl d¡astisch veranderd
(bv. auto weggedaan, vakantie afgelast)

14o/o

3o/o

M66rdere antwærden nogolijk, behalve'Nee'

De helft van Necledancl is gaan bezuinigen vanwege het uitbreken \¡an

m

cle crisis.

Een kwatt

zelf geraakt te worden cloor de crisis is clesonclanks gaan bezuinigen. Een klein cleel van de Nededanclers heeft zi)n/haar leefstijl
van cle mensen die zich geen zorgen

^kt

veranderd. De meest genoemde leefstiilaanpassing is het afgelasten vân cle vakantie.

)

Waar dit op kan duiden
Op indiviclureel niveau lijkt het psychologische effect van de crisis even groot als het reële
effect: zowel de mensen clie zich zotgen maken als de mensen die daaclwerkeliik geraakt
ztjn door cle economische sitr-ratie, nemen maâtregelen om hun r,ritgaven terug te brengen.
Het terugbrengen van de uitgaven leidt echter niet tot een directe toename van het sPaatgelcl. Beide groepen geven aan nu minder te spâren clan zes maânclen geleden.

Daarnaast is het opmerkelijk clat o<¡k veel mensen die zich geen zorgen maken, toch
maatregelen nemen. Bereiden deze mensen, net als het Necledanclse bedrijfsle\¡en, zich

voor op verslechtering?

Of

is het ten tijde van een crisis mincler sociaal geaccePteerd

om cloor te gaan met luxe uitgaven en griipt men de crisis aan voor een versobering van
het bestedingspatroon?

ì

,r

6 Het ondernemerschap is afgenomen

.

De burger kijkt voor rverk voornan-relijk naar cle eigen regio en sectol': tweeclerde van
de 'nverklozen zou niet rvillen verhuizen vc¡or een nieuwe baan

.

)

De bereidheicl tot onclernemerschap is afgenomen

Wat de feiten zeggen
Tweedercle van cle rverklozen rvil ruet verhr-rizen \/oor een nieurve baan, een krvart rvil

niet buiten hun eìgen sector een baan zoeken. N{ensen clie een baan hebben in de hanclel

zljnhet meest flexibel, ger.olgd door rnensen in

cle

detailhanclel en in cle diensrvedening.

De meest populaire sectoren om naar te sv'itchen zijn dienswedening, gezonclheidszorg
en onclerwijs.

De Necledander is de afgelopen jaren minder ondernemend geworden. ln 2005 overwoog nog 27o/o van cle onderr.raagden ondernemer te worden. Nu zegt 24o/n in de
kornende 5 jaar zelfstandig ondernemer te willen worden. Onder cie toekomstige onclernemers bevinden zich relaaef veel hoger: opgeleicle jongeren. C)ok niet-\ü/esterse

allochtonen zijn meer c¡ndernemend dan gemidcleld. \ùØerknemers in cle horeca,

IT /

automatisering en bij fìnanciële instellingen zljnhet meest onclernernend, v'erknemers

in de gezondheidszorg het minst.

Ovenreegt u te gaan werken in een andere sector?
lk denk er
wel eens aan

Nee
Handel

55Yo

Horeca

51Yo

Ja

33o/"

12Yo

38o/o

1'lYo

10%

Dienstverlening

59%

31o/o

Anders

60%

32%

!r*

38%

7rn

32o/o

]un

34io

]un

31o/o

lun

Financiële instellingen
Landbouw/visserij/
bouwnijverheid
lndustrie/transport/
opslag
Overheid

55o/o
620/0

60%
630/0

Onderwijs

67Yo

28/o

]un

Gezondheidszorg

690/

260/

]un

2l.rnînuten nl 2009: De crisìs en de

burqer

Zou u in de komende vijf jaar zelfstandig
ondernemer wlllen worden?

Wat weerhoudt u eruan zelfstandig ondernemer

Ja, misschien/ja, lk heb al plannen

Mensen die geen ondernemer willen worden

te worden?

ln mìjn huidige baan
heb ik het naar mijn zin

38%

Financieel durf ik het
niet aan

24%

30%

lk heb geen goed idee
voor een eigen bedrijf

21o/o

lk mis de kwaliteiten
om een goede
ondernemer te zijn

21Yo

Er zljn teveel regels
voor ondernemers

2005

180/o

lk ben daar lichamelijk
niet (meer) toe in staat

2009

I

'l4o/o

Anders

17o/o

Max¡maal 2 ¿ntw@rd€n mogel¡jk, weet nioug€en m€ning n¡€t get@nd

De voornaanste redefl wâârom mensen zeggen geen ondernemer te willen worden,
is dat ze het in hun huictige baan naar hun zin hebben. Daarna is de rneest genoemde
reclen de financiële onzekerheicl.

)

Waar dit op kan duiden
Is er iets op de arbeidsmentaliteit van werklozen in Nededand ¡f te dingen, of denken
zij buiten eigen sector of regi<t toch geen kans te maken? Zos de overheid hier kunnen
faciliteren door mogelijke barrières te slechten, ranclvoorwaarden in te vullen, otnscholing te verzorgen
!Øerknemers

of op een anclere manier prikkels

te geven

^

n

deze groeP?

in de sectoren met de meeste omzerclaling zijn ntet mobieler op de âr-

beidsmarkt dan mensen uit anclere sectoren. De huidige financieel-econornische situatie
draagt dus niet bif aan de arbeiclsmob.iliteit van de Necledancler in loondienst; men kiest

ervoor te blijven zittenwa

of

r

men zit, ook als men ontevreden is over het huiclige werk

als het risico op vedies van eigen baan toeneemt.

De interesse in Nededand om onclernemer te worclen was altijcl al relatief laag. De crisis
verlaagt de interesse nog vercler.

i

il

De stem van de Nederlander
Bij het schrijven van deze publicatie hebben ruim 80.000 Nededanders cle online vragen-lijst ingevuld en daarmee hun stem laten horen.

Orndat cleelname aan2l.minuten.nl vrijwillig is, zijn oncler

cìe

deelne-

mers bepaalde groepen oververtegenwoorcligcÌ ten opzichte van de
Nededandse bevolking.

Zo is bijvoorbeeld het aandeel hoog opgeleiden en politiek geinteresseerden iets hoger dan gemiclcleld. Om toch uitspraken te kurnnen
doen die representatief zijn voor Nededand, ziin de tesultaten gewogen. Elke responclent krijgt een weegfactor zodanig dat de vercleling
van bepaalde persoonskenmerken gelijk wordt aan clie van de Nederlanclse bevolking volgens externe bronnenl. Fliervoor zijn de volgen-

de clemografische en psychografische dimensies gebruikt: geslacht,
leeftiid, opleiding, huishoudinkomen, geografre, huishoudsamenstel-

ling, stemgedrag 2006, etniciteit, kerkelijkheid, een combinatie van
etniciteit en opleiding, buurt naar aandeel van allochtonen, politieke
interesse en opinieleiderschap. Na herweging kunnen de in dit rapport gepresenteerde uitkomsten worden beschouwd als een goede
afspiegeling van cle meningen van de leeftiiclsgroep van 15- tot en
met 69-jarigen in Nededand.
Vergelijkbare wegingen worden veelvuldig toegepast bij online markt-

of

opinieonderzoeken, zowel door cotnmerciële als cloor ovetheids-

organisaties. De onzeketheidsmarges op de gepresenteercle resultaten

variëren tussen de 3 en 6 procençunttenzij anders aangegeven. Na

weging blìikt ook de verdeling op andere demografische kenmerken

þijvoorbeeld arbeidsparticipatie) in lijn rnet populatiegegevens. ToevoeÉlen van extrâ psychografische kenmerken (zoals motivatieniveau

en sociale betrokkenheid) zou slechts leiden tot kleine verschillen in
de resultaten die in dit rapport worclen besproken.

De in deze publicatie gepresenteercle resultaten zijn gebaseerd op

de

vragen over de financieel-economische crisis. De vragen over de ove-

rige onderwerpen worclen behandeld in andere publicaties.

I l)emogralische ìjkge.gevens zijn afkomstigvan het Centranl Bureau voor de Statistiek, psychogtalìsclre gegevens van het Soci¿al Cultureel Plarrbuteau (Continue Onde¡zoek Burgetpetspectieven, 2008 en Culnrrele \/etanclerìngen, 2006)
en de lìutopese Comt¡issie @utobarometer, 2008

