
Ondernemersonderzoek

Behoefte in coronatijden fi":;; 1°°'; ge

De coronamaatregelen vragen veel van

ondernemers. Daar waar de ene ondernemer

juist drukker is dan ooit, geldt voor de ander

helaas dat men noodgedwongen de deuren

tijdelijk heeft moeten sluiten. Daarom vroegen

wij in voorjaar 2021 aan ondernemers in Hof

van Twente:
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Gemiddeld cijfer voor onze

dienstverlening aan

ondernemers rondom de

coronacrisis
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'Ik zie met mijn huidige

bedrijfsactiviteiten

voldoende

toekomstmogelijkheden

voor mijn onderneming'

 

 

 

 

‘Ik wil mijn bedrijf

voortzetten, maar mij

ook oriënteren op een

(bij)baan (parttime

baan)'

‘Ik moet iets veranderen

binnen mijn

onderneming'

 

‘Ik wil mijn bedrijf

beëindigen en zoek naar

nieuwe kansen op de

arbeidsmarkt als

werknemer'

 



Steun

maatregelen

gebruikt?

M Ja(79.91%)

 
M Nee (20.09%)

Gebruikte steunmaatregelen

 
M NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) (179%)

M TOGs (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19; zogenoemde €4000,- -regeling) (16%)

M 700 (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (30%)

E TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) (11%)

M Uitste! van betaling belastingen (niet zijnde gemeentelijke belastingen) (9%)

M Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen (5%)

Uitstel van betaling voor huurders gemeentelijke gebouwen (2%) _ I Anders (10%)



Hulp behoefte
Behoefte aan

hulp op dit

moment?

30%

 
| Gesprek met een ondernemersadviseur (18%)

E Gesprek met de accountmanager Bedrijven (13%)

B Lening bedrijfskapitaal (11%)

M Training voor het verbeteren van mijn ondernemersvaardigheden (13%)

B Kunnen klankborden met andere ondernemers (5%)

M Ja(33.08%) M Nee(66.92%) _ Hulpbijschulden (3%)

Gesprek met iemand om te praten over zaken die spelen in mijn leven (..

E Hulp bij het starten van een nieuw bedrijf (1%)

B Loopbaanoriëntatie (39%) Anders (30%)

 



Deelnemers enquête naar branche

Bouwrijverheid

Cultuur

Detailhandel

Eet- en drinkgelegenheden
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Gezondheids- en welzijnszorg

Groothandel en handelsbemiddeling

Industrie

Landbouw

Onderwijs

Overige dienstverlening

Sport

Toerisme en Recreatie

Zakelijke dienstverlening
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Deelnemers enquête naar bedrijfsomvang

  

Geen (zzp'er/zelf...

 

1 medewerker 2totenmet5 6tot en met 10 11toten met 25 25enmeer



Vestigingsplaats deelnemers enquête

38

34

32

 

 

 

 
 

Ambt Delden Bentelo Delden Diepenheim Goor Hengevelde Markelo Overig


