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Hoe ervaart u het ondernemen sinds de uitbraak van de stikstofcrisis, coronapandemie en brexit?
Niet anders dan anders 41,1%

Makkelijker 1,4%

Moeilijker  57,5%

Heeft corona invloed op u als ondernemer en uw bedrijfsvoering?
Nee, ik merk geen verschil 37,5%

Ja, ik vind het ondernemen lastiger 60,1%

Ja, ik vind het ondernemen 2,5%

Heeft de stikstofcrisis invloed op u als ondernemer?
Nee, ik merk geen verschil 21,6%

Ja, ik vind het ondernemen lastiger 77,5%

Ja, ik vind het ondernemen makkelijker 0,9%

Heeft de brexit invloed op u als ondernemer?
Nee, ik merk geen verschil 85,1%

Ja, ik vind het ondernemen lastiger 14%

Ja, ik vind het ondernemen makkelijker 0,9%

Hoe merkt u dat de belasting van het ondernemen is toegenomen?
Ik heb vaker last van lichamelijke klachten 20%

Meer stress 60%

Gevoelens van somberheid 42,5%

Slaap minder goed 22,1%

Meer conflicten/ruzie 14,5%

Vaker moe 27,7%

Anders, namelijk 18,2%
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Hebt u een duidelijk beeld van de toekomst voor uw bedrijf en voor u als ondernemer?
Ja 53,6%

Nee 30,8%

Soms 15,6%

Welke uitspraak is het meest van toepassing als het over de toekomst van uw bedrijf gaat?
Ik laat de kwestie van bedrijfsopvolging en de 
toekomst van bedrijfsopvolging en de toekomst 
van het bedrijf liever nog even onbesproken, 
gezien de huidige onzekere situatie

9,9%

Ik raad mijn kinderen aan een ander beroep 
te kiezen

9%

Ik maak samen met mijn partner en/of kinderen 
een plan van aanpak voor de toekomst van mijn
bedrijf en benoem de bedreigingen en kansen

28,2%

Ik laat het aan mijn partner en/of kinderen over 
of zij zich (meer)  voor het bedrijf willen inzetten

5,9%

Ik zet het bedrijf zelf door en er zijn
nog geen plannen voor opvolging

26,1

Ik ga het bedrijf beëindigen  12%

Anders, namelijk 8,9%

Hoeveel invloed hebben onderstaande zaken op u als ondernemer?
1 2 3 4

Regelgeving 2.8% 6.8% 29.4% 61.0%

Kritiek uit samenleving 12.0% 29.4% 37.0% 21.7%

Negatief bedrijfsrendement 16.1% 23.9% 30.0% 30.0%

Gevoel vast te zitten in 'het systeem' 19.6% 30.1% 28.7% 21.7%

(Te) hoge financieringslast 30.5%  32.5% 23.8% 13.1%

Stikstof 17.0%  23.5% 29.1% 30.5%

Corona 39.0%  32.8% 18.7% 9.5%

Brexit 59.1% 30.2% 8.3% 2.3%

Anders 64.5% 13.4% 10.5% 11.6%
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Wie is volgens u vooral verantwoordelijk voor de toegenomen druk op het agrarisch ondernemen?
1 2 3 4

De ondernemer zelf 42.3% 39.1% 14.2% 4.4%

De politiek en/of overheid 0.7% 1.7%  11.4%  86.1%

De banken en afzetcoöperaties 8.0% 25.9% 36.0% 30.1%

Het economisch krachtenveld op de wereldmarkt
 voor land- en tuinbouwproducten

8.6% 29.3% 37.0% 25.1%

Iets/iemand anders 52.2% 15.6% 12.7% 19.5%

Hebt u een duidelijk beeld van de toekomst voor uw bedrijf en voor u als ondernemer?
Ja 69,2%

Nee 30,8%

Praat u daarover met anderen?
Ja 73,1%

Nee 26,9%

Met wie praat u daar hoofdzakelijk over?
Mensen in mijn directe omgeving 93,4%

De huisarts of GGZ-praktijkondersteuner 4,8%

Een erfbetreder 35,3%

Een (anonieme)  hulplijn 0,5%

Anders, namelijk 7,8%

Voelt u zich gesteund als ondernemer in het zoeken naar een toekomst voor uw bedrijf?
Ja 23%

Nee 45,9%

Niet van toepassing 31%
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Moet er volgens u iets gebeuren om het boeren en tuinders wat makkelijker te maken om te 
ondernemen?

Ja 93,3%

Nee 6,1%

Wat is uw geslacht?*
Man 86,1%

Vrouw 11,7%

Zeg ik liever niet 2,2%

Wat is uw leeftijd
<20 0,1%

21-30 1,1%

31-40 6,8%

41-50 20,4%

51-60 43,9%

61> 27,8%

In welke deelsector werkt u hoofdzakelijk?
Akkerbouw 16,4%

Bloembollenteelt 2,5%

Bomen- en vaste plantenteelt 3,9%

Fruitteelt 4,3%

Geitenhouderij 1,3%

Glastuinbouw 5%

Melkveehouderij 51,4%

Pluimveehouderij 6,5%

Varkenshouderij 6,9%

Vollegrondsgroenteteelt 2,4%

Anders, namelijk 18,2%
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In welke provincie woont u?
Drenthe 4,7%

Flevoland 3,1%

Friesland 9,2%

Gelderland 19,1%

Groningen 4,6%

Limburg 6,4%

Noord-Brabant 14,6%

Noord-Holland 6,8%

Overijssel 14,1%

Utrecht 5,3%

Zeeland 3,9%

Zuid-Holland 8,2%


