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Doelstelling onderzoek

• Corona heeft een enorme impact op de zelfstandige ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en 
dienstverleners (“De ondernemers”)

• De impact van het Coronavirus zal nog lang relevant blijven

• Samenwerking lokale besturen en lokale ondernemers is cruciaal

• Focus LOKAAL

• Steden en gemeenten een tool aanbieden om impact Corona en maatregelen te meten en te beïnvloeden
- Hoe groot is de impact op de lokale ondernemers

• Hoe schatten zij het effect in op korte en lange termijn

- Hoe ervaarden zij de maatregelen en communicatie op lokaal niveau

- Hoe kunnen stad/gemeente en ondernemers zo goed/efficiënt mogelijk samenwerken, elkaar versterken
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Methode Onderzoek

• Online bevraging van de lokale ondernemers

- Via communicatiekanalen en contacten van de gemeente / UNIZO

- 2 waves

• Onderzoek in september/oktober 2020

• Evolutiemeting in februari/maart 2021

- Niet-deelnemende steden en gemeenten kunnen hieraan nog deelnemen!

• Thema’s
- Profiel onderneming (sector, personeel, type cliënteel, omzet, ...)

- Impact Corona voorbije maanden (omzet, personeelsbezetting, dienstverlening, operaties, ...)

- Verwachte impact Corona in de toekomst (tewerkstelling, leegstand, ...) / wat bij een 2e golf

- Feedback communicatie over Corona naar de lokale ondernemer

- Feedback lokale steunmaatregelen

- Feedback dienstverlening en ondersteuning gemeente

- Samenwerkingsmodel gemeente – ondernemer in de toekomst

- Open feedback en suggesties
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Methode Onderzoek

• Geoptimaliseerde individuele vragenlijst voor alle gemeenten

- Gepersonaliseerd o.b.v. de realiteit per stad / gemeente

- Dynamische vragenlijsten

- Mogelijkheid toevoegen eigen vragen

- Evolutie in vragenlijst wave 2 obv inzichten in wave 1

• Eindresultaat

- 2 individuele rapporten per stad, gemeente

- Praktisch inzetbare resultaten, inzichten en handvaten voor de toekomst

- (Anonieme) Benchmarking met vergelijkbare steden/gemeenten en Vlaamse 
resultaten

- Evolutie na 4 maanden (afhankelijk van evolutie pandemie)
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Partners
• Universiteit Antwerpen

- Prof. Dr. Patrick De Pelsmacker

- Lore Veelaert
• Faculteit Bedrijfswetenschappen & Economie

• Inhoudelijke & Methodologische expertise

• UNIZO
- Inhoudelijke expertise

- Belangenbehartiging ondernemers

• VVSG

- Inhoudelijke expertise

- Belangenbehartiging Vlaamse Steden en Gemeenten

• Local Market Research (LMR)
- Actief in kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek

- Ervaren in faciliteren van grootschalige onderzoeksprojecten in samenwerking met 
Universiteiten
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Resultaten

• 75 steden en gemeenten namen deel aan het onderzoek

• 75 gepersonaliseerde vragenlijsten

• Er werd massaal gecommuniceerd

- Door de Steden en Gemeenten
• Nieuwsbrieven

• Directe e-mails

• Fysieke brieven

• Sociale media

• Lokale netwerken en organisaties

• Lokale media

• …

- Door UNIZO : DANK!!!

• 5704 ondernemers werden bereikt (& counting)

• 58 + 17 individuele rapporten werden (worden) opgemaakt

• 1 groot Vlaams overkoepelend rapport

• 34 bijkomende rapporten ‘persoonlijke vragen’

• 31/10 en 1/11
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Vlaams Overkoepelend Rapport



IMPACT VAN CORONA EN APPRECIATIE 
VAN LOKALE BELEIDSMAATREGELEN IN 

VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN

Ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners

30/10/2020 Prof. Patrick De Pelsmacker & Lore Veelaert



BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN



PROFIEL ONDERNEMINGEN

• De meeste bedrijven in de bevraging werken uitsluitend of voornamelijk voor 

eindconsumenten, een kleinere groep is ‘business to business’

• Meer dan 60% van de ondernemingen in de steekproef bestaat langer dan 10 

jaar

• Ruim 40% van de ondernemingen heeft geen werknemers (eenmanszaken), 

meer dan 36% heeft 1 tot 4 medewerkers

• De meeste bedrijven in de bevraging hebben een jaarlijkse omzet (in normale 

omstandigheden) onder € 500.000



IMPACT CORONA OP DE 
ONDERNEMINGEN

• De overgrote meerderheid van de ondernemingen diende hun fysieke zaak te sluiten tijdens de lockdown periode. 

Na de lockdown, in september en oktober 2020, was er nog een minieme groep van bedrijven (verplicht) gesloten.

• De voornaamste bezorgdheden bij het heropenen of open houden van de zaak na de lockdown, zijn de veiligheid 

van de ondernemer en de medewerkers, de financiële haalbaarheid en de veiligheid van de klanten.

• Bijna een derde van de ondernemingen gaf aan geen omzet meer te hebben tijdens de lockdown, de meeste andere 

ondernemingen kenden een (grotere of kleinere) omzetdaling. Ook na de lockdown kenden bijna 60% van de 

ondernemingen nog omzetdalingen.

• Tijdens de lockdown waren financiële kosten, huurkosten en lopende contracten de zwaarste kosten om dragen. 

Momenteel wordt er nog steeds bespaard op voorraadkosten/grondstoffen en personeelskosten. Een belangrijk 

deel van de ondernemers geeft aan om ook na Corona te blijven besparen op deze kosten: bijna 26% gaf te zullen 

blijven besparen Corona.

• 30% van de ondernemers handelde al online (of vanop afstand) voor de Corona crisis. Van de ondernemingen die 

nog niet online actief waren, is meer dan 16% hiermee gestart door (dankzij) de crisis.

• Iets meer dan 19% gaf aan een tweede “Coronagolf” niet te overleven als bedrijf. Van de ondernemingen die een 2e

golf wel zouden overleven, gaf bijna 11% aan dat hun bedrijf het niet zou overleven als Corona ook 2021 verder 

impacteert.







MET WELKE INITIATIEVEN EN STEUNMAATREGELEN 
ZOU UW GEMEENTE U (VERDER) DOOR DE CORONA 
CRISIS KUNNEN HELPEN? DUID MAX 3 MAATREGELEN 

AAN DIE U HET BESTE ZOUDEN HELPEN.

Initiatief/steunmaatregel Aantal %

Geen 691 14,02%

Renteloze / interessante leningen voor ondernemingen in 

moeilijkheden

818
16,60%

Aankoopbonnen voor de bevolking (shop lokaal) 1392 28,25%

Meer informatie over Corona 340 6,90%

Ondersteuning in het voldoen aan de social distancing maatregelen 558 11,33%

Extra opleidingen 150 3,04%

Hulp in het uitbouwen van een online verkoop/dienstverlening 407 8,26%

Hulp in marketing en promotie (voorbeeld "shop lokaal") 959 19,46%

Gratis parkeren (waar nu betalend parkeren geldt) 970 19,69%

Belastingverminderingen 2305 46,78%

Uitstel van betalingen 423 8,59%

Faciliteren grotere terrassen voor horeca 383 7,77%

Overige 454 9,21%

Men heeft de voorkeur voor steunmaatregelen zoals belastingverminderingen en aankoopbonnen.



De uitgegeven cadeaubons werden door de helft van de ondernemers (heel) goed ervaren.

UW GEMEENTE HEEFT IN HET KADER VAN CORONA 
AAN HAAR BEVOLKING CADEAUBONS UITGEGEVEN 

OM LOKAAL TE WINKELEN. HOE ERVAARDE U DIT 
INITIATIEF?



Toch denkt de overgrote meerderheid geen effect op de omzet gegenereerd te hebben dankzij de 

cadeaubons.

DENKT U DAT U EXTRA OMZET HEEFT 
KUNNEN GENEREREN DANKZIJ DE CORONA 

CADEAUBONNEN?



WAAROM VOND U HET UITGEVEN VAN 
CADEAUBONNEN VOOR CORONA GEEN 

GOED INITIATIEF?

Positieve punten Aantal %

Klanten die een bon gebruiken, zouden ook zonder bon gekomen 

zijn
93 27,76%

Het is een budget dat op een andere manier efficiënter besteed 

kon worden
93 27,76%

Ik ben een onderneming die hier geen extra klanten door kan 

aantrekken
177 52,84%

De maatregel is te duur 31 9,25%

Het bedrag van de bons is niet aantrekkelijk genoeg 22 6,57%

Het gebruik van de bons is te complex 62 18,51%

Overige 81 24,18%

Men vond de cadeaubonnen geen goed initiatief indien men als onderneming geen extra klanten 

zou aantrekken hierdoor.



Bijna de helft ervaarde de interactie met de gemeente neutraal, bijna een kwart als goed.

HOE ERVAART U MOMENTEEL ALS 
ONDERNEMER DE SAMENWERKING EN 

INTERACTIE MET UW GEMEENTE?



LOKAAL BELEID

• 37% van de respondenten gaf aan dat de communicatie vanuit hun stad of gemeente ‘goed’ of ‘heel goed’ 

was, zo’n 41% is eerder neutraal.

• Een gelijkaardig beeld zien we over de lokale steunmaatregelen: een groot deel van de ondernemers gaf aan 

‘neutraal’ te staan tegenover de maatregelen. Er zijn echter belangrijke lokale verschillen, die in de 

gemeentelijke rapporten teruggevonden kunnen worden.

• Ondernemers verkiezen belastingverminderingen, aankoopbonnen, hulp in marketing en gratis parkeren als 

meest doeltreffende steunmaatregelen

• Toch werden Coronabons niet overal als heel positief ervaren. De meeste ondernemers staan ‘neutraal’ tot 

‘goed’ tegenover de bonnen, maar geven aan dat ze nauwelijks impact op hun omzet zagen. Ook hier 

verschillen de resultaten sterk tussen verschillende gemeenten en steden.

• We zien een gelijkaardig beeld als bij ‘communicatie’ over de ‘samenwerking en interactie’ met de gemeente: 

het grootste deel van de ondernemers staat ‘neutraal’ tegenover de interactie en samenwerking met het 

lokale bestuur.



INTERESSANTE VERBANDEN EN 
VERSCHILLEN

• In de centrumsteden is men het meest negatief over de verwachtingen bij een tweede Corona golf, in 

tegenstelling tot minder bevolkte gemeenten. Dit is mogelijks te wijten aan het hogere aantal horeca 

ondernemingen in grotere steden en gemeenten.

• In kleinere en middelgrote gemeenten en steden is men over het algemeen meer tevreden over de 

communicatie en interactie met de gemeente dan in de centrumsteden.

• Ook de steunmaatregelen worden het positiefst ervaren in de middelgrote en kleine gemeenten en steden.

• Heel wat gemeenten en steden gaven cadeaubons / coronabons uit, in verschillende vormen en systemen. 

Ook hier scoren vooral de kleinere en middelgrote steden en gemeenten het meest positief met deze bons. 

Toch geven de meeste ondernemers aan dat er geen of zeer weinig positief effect was van de bons op hun 

omzet.

• De horeca en retail groepen werden het vaakst gedwongen om te sluiten tijdens de lockdown en 

ondervonden dan ook de grootste dalingen in omzet. Ook na de lockdown kent vooral de horeca nog sterke 

dalingen in omzet. Meer dan 30% va de horeca ondernemers gaven aan een tweede coronagolf niet te 

overleven.



INTERESSANTE VERBANDEN EN 
VERSCHILLEN

• Meer dan 70% van de ‘B2C’ bedrijven was verplicht te sluiten tijdens de lockdown, een enorm verschil met 

minder dan 10% bij de ‘B2B’ bedrijven.

• Vooral bedrijven in de categorie ‘jonger dan 6 jaar’ hebben angst voor een tweede coronagolf: meer dan 30% 

vreest een nieuwe golf niet te overleven. Bij bedrijven die meer dan 20 jaar bestaan, is dit minder dan 20%.

• We merken op dat vooral bij jonge ondernemers (onder 35 jaar) de interactie met het lokaal beleid in de 

toekomst nog belangrijker wordt. 

• Kleinere ondernemingen (omzet minder dan 100K per jaar) ondervonden de grootste impact op hun omzet, 

ook na de lockdown periode. Zij zien de toekomst het somberst in: bijna 30% geeft aan een tweede Corona 

golf niet te overleven. (nota: ook belangrijke delen van de middelgrote en grote ondernemingen geven aan in 

de problemen te komen bij een tweede golf)



ENKELE OPMERKELIJKE CONCLUSIES

• Talloze bezorgdheden, vooral veiligheid medewerkers en klanten, verlies klanten, maar ook: verwarring over regels en 

richtlijnen.

• Ook na de strenge lockdown ervoeren nog bijna 60% van de ondernemingen een omzetdaling

• 30% van de ondernemingen bespaarde op voorraad/grondstoffen en op loonkosten. Na de lockdown is dat nog steeds 

meer dan 20%. Een kwart van de ondernemingen zal dat blijven doen.

• Bij een tweede golf in 2020 geeft 20% van de ondernemingen aan die niet te zullen overleven; bij een blijvende coronacrisis 

in 2021 komt daar nog eens 10% van de overblijvende ondernemingen bij,

• Ongeveer 40% van de ondernemingen vindt het gemeentelijk coronabeleid goed, 40% is neutraal, en 20% negatief.

• Oudere en grotere ondernemingen zijn tevredener over het gemeentelijk beleid en lijken zekerder over de toekomst.

• De ondernemingen in de centrumsteden ondervonden meer hinder wat betreft het aantal verplichte sluitingen, 

omzetdaling en impact tweede golf. De centrumsteden zelf scoren iets minder op communicatie en interactie lokaal beleid, 

steunmaatregelen, cadeaubons etc.

• Belastingverminderingen zijn voor alle categorieën van ondernemingen de belangrijkste steunmaatregel. Gratis parkeren 

wordt vooral gevraagd in grote steden en door de retail.  Aankoopbonnen zijn vooral populair in middelgrote gemeenten 

en in de retail. Jonge ondernemingen vragen ook hulp bij marketing en promotie.



Bevindingen, boodschap 
en aanbod UNIZO



Samen met de onderzoekers constateren we dat vele ondernemers het moeilijk hebben, 

met een significant aantal dat vreest 2021 niet te overleven.

We zijn daarom die gemeenten en steden dankbaar die actie hebben ondernomen.

Dit is een ongeziene crisis, en we leren allemaal met vallen en opstaan. Uit elke actie 

kan geleerd worden om het in de toekomst nog beter te doen.

We waarderen het daarom ook dat de gemeenten en steden die participeren aan dit 

onderzoek, de moed hebben zichzelf een spiegel voor te houden.

UNIZO houdt zich graag klaar om constructief te bekijken hoe we samen met de 

gemeenten en steden kunnen werken aan de uitdagingen die voorliggen.

UNIZO, november 2020



Aanbevelingen op de korte termijn

• Op de korte termijn is het voor vele ondernemers zaak om te overleven. Financiële ademruimte 
is dus een eerste insteek. We noteren dat vooral jonge bedrijven hier baat bij hebben.

• Bekijken of voor de belastingen 2020-2021 er een automatisch, collectieve en lange spreiding van de 
betalingstermijn kan voorzien worden

• Volhouden van de bestaande inspanningen zoals opschorting van belastingen, best met een 
perspectief tot juni 2021

• Snelle uitbetaling van lokale cadeaucheques

• Facturen aan ondernemers vanuit de gemeente snel betalen.

• We kunnen ons ook verwachten aan een opstoot van problemen bij vele ondernemers, mensen 
die mogelijks zullen aankloppen bij het OCMW.

• Hier verwijzen we graag door naar een gespecialiseerde dienst zoals Dyzo die ondernemers op een 
kruispunt kan bijstaan



Aanbevelingen op de korte termijn

• Ook de inspanningen om de consumenten te helpen te WinkelHieren, worden gewaardeerd en 
worden best verder gezet:

• Oproepen om lokaal te consumeren

• Lokaal aankoopbeleid: denk ook aan de lokale ondernemers bij diensten/werken/…

• Promo voor take away, 

• Illustratie van innovatieve aankoop- en afhaalsystemen van lokaal verankerde ondernemers via de 
kanalen waarover de gemeente of stad beschikt

• Blijven investeren in sfeer en gezelligheid (kerstverlichting…)



Een robuust lokaal economisch netwerk

• Op de langere termijn zouden vele ondernemers ook baat hebben bij een ondersteuning voor 
het futureproof maken van hun onderneming

• Faciliteren van opleiding en begeleiding is dus slim. UNIZO kan hierin een partner zijn om 
ondernemers future proof te maken.

• Denk ook aan de toekomst. Heb aandacht voor startende ondernemers, stimuleer starters bijvoorbeeld 
door terugbetaling van inschrijving in de KBO. Trek starters aan door locaties aan te bieden.



Onderbouw

• We merken ook dat, zodra er een ambtenaar economie is aangesteld, de appreciatie van 
gemeentelijke communicatie en maatregelen sterk verhoogt

• Deze ambtenaar/dienst is ook belangrijk als contactpunt voor de ondernemer als mens: we merken 
immers dat vele ondernemers worstelen met mentale weerbaarheid

• Daarom roepen wij de gemeenten die nog geen ambtenaar hebben aangesteld, op een ambtenaar aan 
te stellen zodat er een duidelijk contactpunt ontstaat voor de ondernemers

• Een uitdaging blijft communicatie: 40% van de ondernemers die de communicatie als neutraal 
beoordelen, is echt niet goed genoeg en zorgt er ook voor dat de gemeentelijke maatregelen 
ondergewaardeerd worden, omdat ze niet bij de ondernemers geraken. Dit is zeker van belang 
wanneer we samen constateren dat voor vele ondernemers er verwarring blijft rond de regels en 
richtlijnen.



De centrumsteden hebben specifieke uitdagingen

• Waar de centrumfunctie voor steden een belangrijke troef is, lijkt het wel dat dit in de huidige 
omstandigheden in hun nadeel speelt. Specifiek voor de centrumsteden zal het dus een 
uitdaging zijn om een context te blijven creëren waarin bezoekers en toeristen zich veilig en 
welkom voelen. We constateren immers dat een grote groep handelaars en horeca-
ondernemers in centrumsteden om diverse redenen nog zwaarder worden getroffen dan in de 
andere gemeenten en steden.


