
De gevolgen van Corona zijn groot. Voor de economie, voor de 
arbeidsmarkt en voor de samenleving als geheel.  Veel is onduidelijk. Zo weten we niet hoe lang 
situaties gaan aanhouden. Wat we wel weten is dat we momenteel langzaam uit de fase van de 
intelligente lockdown gaan komen en toegaan naar een fase van herstel en uiteindelijk daarna 
weer naar een normale tijd van economische opbouw. 

  

Ondernemerspanel Flevoland
Om snel en adequaat te reageren op de gevolgen van de coronacrisis is goede input nodig 
van ondernemers, die direct getroffen zijn. Daarom hebben VNO-NCW Midden, MKB-Neder-
land Midden, Regionaal Werkbedrijf Flevoland/FlevolandWerkt!, de regionale ontwikkelings-
maatschappij Horizon, Win4All en de Provincie Flevoland het initiatief genomen voor het 
Corona Ondernemerspanel van ondernemers en werkgevers. Voor een ondersteuning tijdens 
de post-corona herstel- en opbouwfase is goede monitoring nodig van de gevolgen van deze 
crisis en de ervaring met het landelijke noodpakket.

methode - Het onderzoek wordt uitge-
voerd door middel van online onderzoek, 
waarbij een deel van de respondenten tele-
fonisch benaderd wordt door een professi-
oneel marktonderzoeksbureau. 

klankbord - Na elke meting nemen tien 
ondernemers deel aan een (video)klank-
bordgesprek met de gedeputeerde Jan 
Nico Appelman en de VNO-NCW regiovoor-
zitter Hajé de Jager. 

doelgroep - De doelgroep wordt ge-
vormd door ondernemers en werkgevers 
gevestigd in de provincie Flevoland. Aan 
het onderzoek zullen ook zzp’ers deelne-
men.

veldwerk - Op basis van  veldwerk en 
de ervaring en resultaten met het panel in 
andere regio’s kan de zogenaamde digitale 
‘0’-meting in Flevoland medio augustus 
van start, gevolgd door metingen na de 
zomervakantie en in het najaar. 
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De opzet van de vragen:
•  Achtergrondkenmerken onderneming
•  Impact op omzet en bedrijfsvoering
•  Impact op werkgelegenheid
 • Financiële positie
•  Algemene beoordeling en bekendheid en gebruik 
   van hulpmaatregelen
•  Behoefte aan andere hulpvormen
•  Verwachtingen gevolgen coronacrisis.

Verspreiding enquête
De enquête wordt via de volgende kanalen verspreid 
onder Flevolandse ondernemers:
•  Communicatiekanalen VNO-NCW Midden, RWF,
    MKB Midden, Horizon en de Provincie Flevoland
•  Ondernemersverenigingen
•  Flevolandse gemeenten.

Onderzoeksbureau en rapportage
De enquête wordt uitgezet i.s.m. Right Markt-
onderzoek. De resultaten worden gepresenteerd in 
een beknopt en helder visueel rapport met conclusies 
en aanbevelingen. 

Extra aanbod voor gemeenten
Flevolandse gemeenten kunnen tegen betaling de 
uitkomsten uit de enquête ontvangen:  concreet 
betekent dit:

•  Ontvangen van factsheets (3x) toegepitst op de 
   gemeentelijke situatie 
•  Deelname aan enkele (virtuele) keukentafelge-
   sprekken met ondernemers voor de verdieping
•  Meedoen met het verspreiden van de enquête en 
   het faciliteren van een gezamenlijk Flevolands eco-
   nomisch herstelpakket.

Resultaat
Het voorstel is om in het najaar in gezamenlijkheid 
met een herstelpakket naar buiten te komen dat ge-
baseerd is op de behoefte van bedrijven, bestaande 
uit bijvoorbeeld:
•  Investeringsregelingen Horizon en provincie
•  Ondernemers helpen ondernemers
•  Versnellingsimpuls voor stilgevallen investeringen.

Uit  rapportage ‘Gevolgen coronacrisis voor ondernemers in Gelderland”
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Om gericht ondersteuning te kunnen bieden aan be-
drijven is het voor de lokale overheid van belang om
inzicht te hebben in (de ontwikkeling) van de stand 
van zaken bij het bedrijfsleven, de behoefte aan hulp-
maatregelen en de wijze waarop de op dit moment 
geboden hulpmaatregelen worden ontvangen. 
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