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Voorwoord
Hierbij presenteren we de rapportage van de vijfde afsluitende meting van het 
Gelderse corona ondernemerspanel. Een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-
Nederland Midden, Oost NL en de provincie Gelderland. Het panel is opgezet met als 
doel input op te halen bij ondernemers om (lokale) overheid te informeren over de 
behoefte en optimalisering van de hulpmaatregelen en daarmee de economie in 
Gelderland te ondersteunen. 

De afgelopen anderhalf jaar is voor iedereen zakelijk en privé een uitzonderlijke 
periode geweest. Vanaf april 2020 is daarom aan ondernemers in Gelderland 
periodiek gevraagd om met ons te delen hoe het bedrijfsmatig ging en welke hulp er 
nodig was in deze bijzondere periode. Deze resultaten zijn gebruikt om met de 
provincie en de gemeenten in gesprek te gaan over steun- & investeringsregelingen. 

Met deze vijfde meting willen we graag nog een laatste keer terugblikken op deze 
periode en hoewel de besmettingscijfers weer oplopen en ondernemers weer 
geconfronteerd worden met nieuwe maatregelen, willen we ook vooral vooruitkijken 
naar de toekomst en op het thema ‘brede welvaart’. 

Wij danken jullie allen van harte voor het (wederom) meedoen en roepen eenieder 
op om aan de slag te gaan met de aanbevelingen.
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Colofon
Het ondernemerspanel en de rapportage zijn opgesteld en 
uitgevoerd door Right Marktonderzoek.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze rapportage of wilt u meer 
informatie, dan kunt u contact opnemen met VNO-NCW Midden via info@vno-ncwmidden.nl of 
met Right Marktonderzoek via ghamstra@rightmarktonderzoek.nl. 
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1. Onderzoeksopzet



Aanleiding Omdat de coronacrisis veel impact op ondernemers had en in veel gevallen nog steeds heeft, is in april 2020 een ondernemerspanel opgezet om de gevolgen van de 

coronacrisis te monitoren. Inzicht in de ontwikkelingen en de stand van zaken bij het bedrijfsleven kan de lokale overheden helpen om gericht ondersteuning te bieden. De 

monitor biedt inzicht in de stand van zaken bij het bedrijfsleven, maar ook de behoefte aan hulpmaatregelen en de wijze waarop de geboden hulpmaatregelen worden 

ontvangen. De overheid heeft een pakket aan hulpmaatregelen opgesteld, maar de vraag is hoe deze hulpmaatregelen door ondernemers worden ervaren en in welke mate 

dit ze de hulp biedt die ze nodig hebben, maar ook welke andere ondersteuning ze eigenlijk nodig hebben. Door dit op een gestructureerde wijze onder een grote groep 

ondernemers te monitoren, kan inzichtelijk gemaakt worden met welke problemen het bedrijfsleven geconfronteerd wordt, maar ook welke kansen er gezien worden.

Doelgroep De doelgroep wordt gevormd door de ondernemers, gevestigd in de provincie Gelderland. Aan het onderzoek hebben zowel ondernemers met personeel als zzp’ers 

deelgenomen.

Methode Het onderzoek is uitgevoerd door middel van online onderzoek en deze vijfde meting heeft een totale respons van n=711 opgeleverd. De benadering van de ondernemers is 

via drie verschillende kanalen uitgevoerd:

 ad random telefonische benadering van ondernemers in Gelderland door Right Marktonderzoek, voor deelname aan een online onderzoek (n=243) 

 een oproep om deel te nemen aan het onderzoek via diverse kanalen van de opdrachtgevers (n=61)

 benadering van deelnemers aan de eerdere metingen van het ondernemerspanel (n=407).

Veldwerkperiode Het veldwerk voor deze vijfde meting vond plaats van 14 oktober tot en met 3 november 2021. Het veldwerk voor de eerdere metingen is uitgevoerd in de perioden:

 eerste meting: van 17 april tot en met 3 mei 2020 

 tweede meting: van 26 juni tot en met 10 juli 2020

 derde meting: van 9 november tot en met 27 november 2020.

 vierde meting: van 8 maart tot en met 24 maart 2021

Weging De opzet van de monitor is om een zo groot mogelijke groep ondernemers voor het onderzoek te bereiken; de wijze van benadering zorgt er mogelijk voor dat bepaalde 

groepen in de steekproef onder- of oververtegenwoordigd zijn. Om dit effect op te heffen zijn de resultaten gewogen op basis van sector.

Rapportage In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek op totaalniveau weergegeven en voorzien van de belangrijkste conclusies. Daarnaast worden opmerkelijke 

verschillen op basis van bedrijfsomvang, branche of regio tekstueel in de rapportage benoemd. Om de ontwikkelingen door de tijd te monitoren, wordt op verschillende 

plaatsen in het rapport een vergelijking gemaakt met de resultaten van de eerdere metingen.

1. Onderzoeksopzet
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2. Monitor economische situatie



2.1 Impact coronacrisis op omzet en bedrijfsvoering
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 Bij de helft van de ondernemingen in Gelderland is de omzet nog niet weer op het 

niveau van voor de coronacrisis

Hoewel steeds meer ondernemingen duidelijk de weg omhoog weer hebben 

gevonden en inmiddels weer een omzet realiseren die op een niveau ligt van voor de 

coronacrisis of hoger, geeft nog steeds de helft van de ondernemingen in Gelderland 

aan dat de omzet ten opzicht van de pre-corona periode gedaald is. Bij 17% van de 

ondernemingen is deze daling 40% of meer. Hier staat tegenover dat de groep 

ondernemingen met een omzet die hoger ligt dan voor de pandemie gegroeid is naar 

24%. 

 De sectoren die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis zijn de horeca (94% 

met een gedaalde omzet), sport en recreatie (80%), cultuur (78%) en vervoer en 

opslag (78%). Binnen de groothandels- (46%) en detailhandelsbedrijven (32%) en de 

zakelijke dienstverlening (32%) komt het relatief vaak voor dat er een gestegen 

omzet wordt genoteerd. 

 Het zijn de grotere ondernemingen met meer dan 50 medewerkers die relatief vaak 

(40%) te maken hebben met een omzetstijging. 

Welk effect heeft de coronacrisis tot nu toe op uw omzet ten opzichte van 11 maart 2020?
(basis: alle ondervraagden; n=711)
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2.1 Impact coronacrisis op omzet en bedrijfsvoering

Op welke termijn verwacht u dat de onderstaande factoren invloed gaan hebben op uw bedrijfsvoering?
(basis: alle ondervraagden; n=711)

 De factoren die door de coronacrisis van invloed zijn op de 

bedrijfsvoering van de Gelderse ondernemers zijn de afgelopen 

anderhalf jaar duidelijk verschoven. Waar in de eerste periode het 

wegvallen van orders en het personeelsoverschot belangrijke 

problemen waren, zijn er nauwelijks nog ondernemingen met een 

personeelsoverschot en ook het percentage ondernemers dat 

problemen met het wegvallen van orders heeft of verwacht, 

neemt steeds verder af in. In maart 2021 noemde nog 47% van de 

ondernemers dit als een belangrijke factor terwijl dat nu in oktober 

2021 nog bij 33% van de ondernemingen het geval is.

 De grootst problemen op dit moment zijn het (dreigende) 

personeelstekort (51%, was 34% in maart 2021) en het wegvallen 

van aanvoer (39%, was 28% in maart 2021). Dit laatste is met 

name een probleem voor de groothandel (73%), industrie (68%), 

detailhandel (63%) en de bouw- en installatietechniek (61%).

 Het percentage ondernemingen in de horeca dat gebruik heeft 

gemaakt van steunmaatregelen, is hoog (92%). Dit is ook de sector 

waarbij het vaakst problemen worden verwacht met het 

terugbetalen ervan, 56% van de horecaondernemers verwacht dat 

dit problemen gaat opleveren.
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2.1 Impact coronacrisis op omzet en bedrijfsvoering

Wat heeft u tijdens de coronacrisis als grootste probleem ervaren?
(basis: alle ondervraagden; n=711 – open vraag gecodeerd naar overeenkomstige 
categorieën)

problemen kansen

 Ruim driekwart van de ondernemers heeft tijdens de coronacrisis te maken gehad met problemen. De grootste problemen werden volgens de ondernemers veroorzaakt door de 

covidmaatregelen waardoor bedrijfsvoering steeds weer aangepast moest worden, maar ook de beperkingen in de contactmogelijkheden waardoor het bijvoorbeeld niet mogelijk was om 

(potentiële) klanten te bezoeken of te netwerken.

 Waar het merendeel van de ondernemers problemen heeft ervaren, heeft het bij ruim de helft ook kansen opgeleverd. Belangrijkste kansen zijn op het gebied van meer digitaal werken of online 

vermarkten van de producten of diensten. Ook geeft 16% aan dat de markt waarin ze actief zijn, groter geworden is doordat bijvoorbeeld de consument meer in hun huis investeerden, er meer 

maaltijden thuis werden bezorgd of doordat de consument bewust meer lokaal ging besteden.
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2.1 Impact coronacrisis op omzet en bedrijfsvoering

Bent u van plan om het komende jaar investeringen te doen om sterker uit deze crisis te komen? 
(basis: alle ondervraagden; n=711 – meerdere antwoorden mogelijk)

 De bereidheid om in het komende jaar te investeren om sterker uit de coronacrisis te komen, is vergelijkbaar met de situatie in maart 2021. Ook toen was circa 60% van de ondernemers 

van plan om te gaan investeren om sterker uit de crisis te komen. Aansluitend op eerder gesignaleerde personeelstekort is er vooral veel bereidheid om te investeren in nieuw 

personeel, maar ook in het opleiden en trainen van het huidige personeel. Hiernaast verwacht circa een kwart meer te gaan investeren in digitalisering en duurzaamheid.

 Bij ruim een derde van de ondernemingen met investeringsplannen, gaat het om een bedrag van maximaal € 50.000,-. Een klein deel (5%) van de ondernemingen heeft 

investeringsplannen van een miljoen euro of meer.

Welk bedrag verwacht u dat er met deze investering gemoeid is?
(basis: alle ondervraagden die een investering willen doen; n=417)

1%

19%

36%

16%

9%

14%

3%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

wil ik niet zeggen

weet ik (nog) niet

tot € 50.000,-

€ 50.000,- tot € 100.000,-

€ 100.000,- tot € 250.000,-

€ 250.000,- tot € 1.000.000,-

€ 1.000.000,- tot € 5.000.000,-

€ 5.000.000,- tot € 10.000.000,-

€ 10.000.000,- of meer

7%

34%

6%

8%

16%

20%

22%

24%

25%

31%

31%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

investeringsplannen zijn door de coronacrisis uitgesteld

vooralsnog geen plannen voor exra investeringen

anders

investeringen in productiecapaciteit

uitbreiding pand / verbouwing

investeringen in marketing

investeringen in automatisering

investeringen in duurzaamheid

investeringen in digitalisering

investeringen in nieuw personeel

investeringen in opleiding en training van personeel



10

2.2 Beoordeling hulpmaatregelen

De overheid heeft hulpmaatregelen ingesteld om ondernemers steun te bieden tijdens de coronacrisis. 
Met welk rapportcijfer beoordeelt u deze hulpmaatregelen in het algemeen?
(basis: alle ondervraagden; n=711)

 Iets minder dan de helft van de ondernemingen in Gelderland heeft tijdens de coronacrisis aanspraak gemaakt op de door de overheid beschikbaar gestelde hulpmaatregelen. In het merendeel van de 

gevallen zijn de hulpmaatregelen ook daadwerkelijk toegekend. Ondernemers in de horeca (92%), cultuur (89%) en sport- en recreatie (80%) maakten relatief het meest gebruik van de hulpmaatregelen.

 De door de overheid beschikbaar gestelde hulpmaatregelen worden redelijk gewaardeerd. Overall geven Gelderse ondernemers een gemiddeld rapportcijfer van een 6,9, waarbij ook een redelijk groot 

deel (22%) geen mening heeft. Ondernemers die wel hulp hebben aangevraagd, maar het niet hebben ontvangen waarderen de hulpmaatregelen logischerwijs lager (4,0) dan zij die het wel hebben 

ontvangen (7,0), maar ook de groep die er geen gebruik van heeft gemaakt (7,0).
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2.3 Verwachte gevolgen coronacrisis

Ik verwacht dat de coronacrisis …
(basis: alle ondervraagden; n=711)

 Zes op de tien ondernemers verwachten richting de toekomst geen negatieve 

gevolgen van de coronacrisis te ondervinden.

Het percentage ondernemingen dat negatieve gevolgen van de coronacrisis 

verwacht te ondervinden, is ook bij deze vijfde meting verder gedaald. In totaal 

40% van de ondernemingen verwacht dat de coronacrisis negatieve gevolgen 

gaat hebben, waarbij het merendeel matig negatieve gevolgen verwacht. Ruim 

een tiende van de ondernemingen verwacht nog sterk negatieve gevolgen te 

ondervinden of geeft aan dat het voorzetten van de onderneming wordt 

bedreigt.

 Net als bij voorgaande metingen zijn er verschillen tussen sectoren te zien, maar 

deze zijn niet meer zo groot als bij eerdere metingen: in de tabel op de volgende 

pagina blijkt dat het nog steeds de ondernemers in de horeca (16%) en de sport-

en recreatie (10%) zijn, die aangeven dat het voortzetten van de onderneming 

bedreigd wordt. Bij de vorige meting was dit nog respectievelijk 31% en 21%.
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2.3 Verwachte gevolgen coronacrisis

Percentage ondernemers dat verwacht dat de coronacrisis de voortzetting bedreigt – naar branche
(in onderstaande tabellen zijn alle branches opgenomen waarvan er minimaal 20 ondernemingen aan het onderzoek hebben deelgenomen)

branche n %

industrie (SBI 10 tot 33) 60 5%

bouw en installatietechniek (SBI 41 tot 43) 61 0%

handel in en reparatie van auto’s 26 0%

groothandel (SBI 46) 37 5%

detailhandel (SBI 47) 147 5%

logies, maaltijd- en drankverstrekking (SBI 55 
tot 56)

106 16%

informatie en communicatie (SBI 58 tot 63) 23 4%

branche n %

zakelijke dienstverlening (SBI 69 tot 82) 87 5%

zorg (SBI 86 tot 88) 43 5%

sport en recreatie (SBI 93) 20 10%

overige dienstverlening (SBI 94 tot 96) 48 4%
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3. Brede welvaart
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3.1 Brede welvaart

Het thema brede welvaart

Het lijkt erop dat de Nederlandse economie zich dit jaar in economische zin in relatief korte tijd weer volledig herstelt van de coronacrisis. Brede welvaart is veel meer dan dat. Want al 
voor de coronacrisis waren er zorgen over de toekomst die zich vertaalden in polarisatie en spanningen tussen de politiek, het bedrijfsleven en de samenleving. Nederland staat voor 
de uitdaging om goede leefbare- en arbeidsomstandigheden te blijven nastreven met kansen en profijt voor iedereen. Ook ondernemingen, hoe klein of groot ze ook zijn, hebben 
hierin een belangrijke en verantwoordelijke rol, want zij ondernemen in het hart van de samenleving. 

Hieronder staan een 11-tal aspecten die een rol spelen bij de ervaren brede welvaart: 
 inkomen

 baanzekerheid

 persoonlijke ontwikkeling

 gezondheid

 werk-privébalans

 sociale contacten

 maatschappelijke betrokkenheid

 subjectief welzijn

 huisvesting

 veiligheid

 milieu
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3.1 Brede welvaart

Waar liggen volgen u de grootste uitdagingen voor het vergroten van de brede welvaart voor de samenleving?
(basis: alle ondervraagden; n=711 – open vraag gecodeerd naar overeenkomstige categorieën)
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(betaalbare) huisvesting
 De grootste uitdaging volgens de Gelderse ondernemers ligt op het gebied van 

de woningmarkt. Ruim een kwart van de ondernemers geeft aan dat de 

beschikbaarheid van huisvesting en de betaalbaarheid van huisvesting de 

komende periode de grootste uitdaging vormt om brede welvaart te realiseren.

 Naast betaalbare huisvesting noemen de ondernemers het milieu en 

verduurzaming. Sommige ondernemers geven aan dat er geen brede welvaart 

komt als er geen toekomstperspectief is op het gebied van milieu door de 

problematiek van het veranderende klimaat, maar ook de kosten die hiermee 

gepaard (zullen) gaan. Van de toenemende kosten voor verduurzaming wordt 

verwacht dat deze de welvaart zoals we die kennen op zijn kop kan gaan zetten.

 De top 3 van belangrijke uitdagingen wordt gecompleteerd door gezondheid. 

Hierbij wordt enerzijds gedoeld op de verwachting dat de coronapandemie nog 

een langere tijd druk zal leggen op de factor gezondheid en de gezondheidszorg, 

maar ook dat er meer aandacht moet komen voor de psychische gezondheid van 

mensen.

 Als andere belangrijke uitdaging word genoemd ‘inkomen’ (14%) waarop 

aansluitend ook specifiek de betere verdeling van inkomen (5%) wordt genoemd 

wat de kansen voor iedereen moet vergroten.
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3.1 Brede welvaart
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Hieronder staat een aantal stellingen met betrekking tot brede welvaart. Kunt u bij iedere stelling aangeven in welke mate u het hiermee eens bent?
(basis: alle ondervraagden die de stelling inhoudelijk beantwoord hebben)

 Ruim 60% van de ondernemers is van mening dat er een actieve rol is weggelegd voor ondernemers bij het realiseren van groei op het gebied van brede welvaart. Tevens hebben zij (92%) er vertrouwen 

in dat er onder ondernemers voldoende ondernemerschap, innovatiekracht en samenwerking mogelijk is om hierin stappen te maken. 

 Hoewel ondernemers dus aangeven hierin zelf een belangrijke bijdrage te kunnen leveren, is ruim 80% van de ondernemers wel van mening er in Nederland geïnvesteerd moet worden in een sterke 

overheid die duidelijke keuze kan maken voor de langere termijn. Of de overheid voldoende ondersteuning biedt aan ondernemers om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen, is maar de vraag. 

Waar 33% van de ondernemers aangeeft er vertrouwen in te hebben dat de overheid dit kan, geeft een even grote groep aan hierin (helemaal) geen vertrouwen te hebben.
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3.2 Belangrijke ambities brede welvaart

Aan welke van deze ambities zouden de overheid en het bedrijfsleven in Gelderland de meeste aandacht moeten besteden?
(basis: alle ondervraagden; n=711 – maximaal 3 antwoorden)

9%

2%

6%

7%

7%

8%

11%

17%

23%

27%

30%

35%

47%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

iets anders

internationalisering

digitalisering

werkzekerheid voor werknemers door een ´van-werk-naar-werk
infrastructuur´ te stimuleren

scholing van werknemers tot een basisniveau van digivaardigheden

stageplaatsen voor iedereen die dat nodig heeft

aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om meer
mensen uit deze groep werk te bieden

verbeteren gezondheidzorg

meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven

investeren in kennis en innovatie

verhogen kwaliteit van het onderwijs

investeren in duurzaamheid / circulariteit

oplossen woningmarktcrisis

vereenvoudigen regelgeving bedrijfsleven  De ambities om brede welvaart te realiseren die de meeste aandacht zouden 

moeten krijgen, zijn volgens de Gelderse ondernemers het vereenvoudigen van 

de regelgeving voor het bedrijfsleven en het oplossen van de woningmarktcrisis. 

Bijna de helft van de ondernemers is van mening dat hier de meeste aandacht 

aan zou moeten worden besteed. Aansluitende op het vereenvoudigen van de 

regelgeving voor het bedrijfsleven is bijna een kwart van de ondernemers van 

mening dat overheid en bedrijfsleven meer samen zouden moeten werken.

 Ruim een derde van de ondernemers is van mening dat investeringen in 

duurzaamheid en circulariteit hoog op de agenda zou moeten staan.

 Een ander thema dat redelijk hoog scoort is het verhogen van de kwaliteit van 

onderwijs (30%), waarop ook de ambitie ‘investeren in kennis en innovatie’ 

(27%) goed aansluit.
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3.3 Stimulering brede welvaart binnen de eigen onderneming

Een groot aantal ondernemingen heeft aangegeven dat er momenteel al verschillende initiatieven worden ontplooid om brede welvaart te stimuleren. Veelal noemt men voorbeelden 
op het gebied van duurzaamheid, maar ook het bieden van werkgelegenheid aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Op het gebied van personeel wordt geïnvesteerd in 
opleidingen. Hiernaast probeert men veel samen te werken met andere lokale ondernemers en ook het ‘lokaal kopen’ te stimuleren.

Hieronder staan een aantal letterlijke kenmerkende voorbeelden van gegeven antwoorden op de vraag welke initiatieven er ontplooid (gaan) worden binnen de onderneming op het 
gebied van brede welvaart:

‘Verduurzaming en 
verankeren van 

verblijfsmogelijkheden in de 
natuur om te onthaasten 

(geen massa/eenheidsworst 
zoals gebeurt met het 

opkopen van campings door 
grote spelers in de markt).’

‘Wij zijn al jaren leerbedrijf en doen mee in ontwikkelen 
van onderwijs (klankbordgroep, examinator). Wij doen 

duurzaam door lokale producten te gebruiken en werken 
'nose-to-tail'. Hebben actief waterbeheer en werken aan 
isolatie, zonnepanelen etc. Hebben regelmatig stagiaires 
met een afstand tot de arbeidsmarkt en steunen lokale 

verenigingen.’

‘Wij stellen veel mensen 
met afstand tot 

arbeidsmarkt te werk. Wij 
werken aan de circulaire 

economie en wij investeren 
in de ontwikkeling van 

medewerkers..’

‘Inzetten van mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

Inkopen bij de lokale 
ondernemers en meer 

streekgebonden werken.’

‘In het kader van sociaal werkgeverschap zijn wij een 
Academy aan het implementeren. Hierdoor krijgen 

mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt de 
mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen in een 

commerciële organisatie. Daarnaast stimuleren en 
helpen wij ons personeel doormiddel van job-

coaching. Hierbij worden ook problemen in het privé 
leven van onze collega's besproken en wordt er 

gekeken naar hoe dit opgelost kan worden.  
Daarnaast investeren wij in het reduceren van plastic 

op onze locatie en scheiden wij ons afval.’

‘Zorgen voor continuïteit en 
daarmee behoud van werk, 

inkomen en alles wat daaruit 
volgt. Mensen van werk naar 

werk begeleiden en geïnvesteerd 
in opleidingen.’

‘Verdere verduurzaming door 
zonnepanelen en laadpalen. Educatieve 
rol innemen in natuurbehoud, duurzaam 

ambassadeurschap. Behouden en 
uitbreiden werkgelegenheid. Deelname 

Unieke Achterhoekers, verder 
voortzetten van totale inclusiviteit.’

‘Vooral op het gebied van 
scholing en milieu: veel aandacht 
en mogelijkheden tot scholing, en 
projecten om de impact van ons 

bedrijf op het milieu te 
verminderen (zonnepanelen, CO2 

neutraliteit).’



19

4. Achtergrondkenmerken
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4. Achtergrondkenmerken

aantal medewerkers n %

geen (zzp’er / zelfstandige) 137 19%

1 medewerker 52 7%

2 t/m 5 medewerkers 171 24%

6 t/m 10 medewerkers 93 13%

11 t/m 25 medewerkers 92 13%

26 t/m 50 medewerkers 77 11%

51 t/m 250 medewerkers 76 11%

meer dan 250 medewerkers 13 2%

totaal 711 100%

regio n %

Stedendriehoek 81 11%

Achterhoek 157 22%

Arnhem-Nijmegen 207 29%

Rivierenland 87 12%

Noord-Veluwe en Valleiregio 89 13%

Foodvalley 90 13%

totaal 711 100%

Aan het ondernemerspanel hebben de volgende ondernemers deelgenomen.
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4. Achtergrondkenmerken

Aan het ondernemerspanel hebben de volgende ondernemers deelgenomen.

branche n %

landbouw, bosbouw en visserij (SBI 1 tot 3) 7 1%

delfstoffen, nutsbedrijven (SBI 6 tot 9) 0 -

industrie (SBI 10 tot 33) 60 8%

bouw en installatietechniek (SBI 41 tot 43) 61 9%

handel in en reparatie van auto’s (SBI 45) 26 4%

groothandel (SBI 46) 37 5%

detailhandel (SBI 47) 147 21%

vervoer en opslag (SBI 49 tot 53) 9 1%

logies, maaltijd- en drankverstrekking (SBI 
55 tot 56)

106 15%

informatie en communicatie (SBI 58 tot 63) 23 3%

branche n %

financiële instellingen (SBI 64 tot 66) 8 1%

onroerend goed (SBI 68) 5 1%

zakelijke dienstverlening (SBI 69 tot 82) 87 12%

onderwijs, openbaar bestuur en overheid 
(SBI 84 tot 85)

7 1%

zorg (SBI 86 tot 88) 43 6%

cultuur (SBI 91) 9 1%

sport en recreatie (SBI 93) 20 3%

overige dienstverlening (SBI 94 tot 96) 48 7%

anders 8 1%

totaal 711 100%
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Emmawijk 55 
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