Eerste onderzoek Bronckhorster bedrijvenpanel
In mei en juni 2021 heeft u meegedaan aan het eerste onderzoek van het Bronckhorster
bedrijvenpanel. In het onderzoek kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
• Informatievoorziening en dienstverlening van de gemeente tijdens de Coronacrisis
• Uw plannen voor de toekomst
• Leegstand in het buitengebied
Hartelijk dank daarvoor! In totaal hebben 218 ondernemers de vragenlijst ingevuld. Met dit aantal
respondenten kunnen er betrouwbare en nauwkeurige uitspraken worden gedaan over de populatie.
Hieronder ziet u de belangrijkste resultaten en leest u wat we daarmee willen doen.

Informatievoorziening
De invloed van de Coronacrisis op mijn onderneming is tot nu toe/ al met al:
(Heel) negatief 29%
Niet negatief/ niet positief 53%
(Heel) positief 17%
Ik weet het (nog) niet 0%

Heeft u tijdens de Coronacrisis op de website van de gemeente Bronckhorst gekeken voor
informatie, hulp en financiële steun?
Ja 22%
Nee 78%
Hoe beoordeelt u de informatievoorziening op de website van de gemeente Bronckhorst met
betrekking tot de Coronacrisis? Geef a.u.b. een rapportcijfer voor de volgende onderdelen.hulp en
financiële steun?
Gemak van het vinden
van de benodigde
informatie: 7,0

Bruikbaarheid van de
informatie: 6,8

Dienstverlening
Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) geeft u de dienstverlening van de gemeente
Bronckhorst richting ondernemers rondom de Coronacrisis?
Gemiddeld: 6,3

Duidelijk van de
informatie: 6,8

Toekomstplannen
Welke van de volgende plannen heeft u (op dit moment) voor de komende 2 jaar?
Top 3
Ik heb geen plannen
voor de komende 2 jaar
33%

Investeren in
optimalisatie
bedrijfsprocessen 23%

Investeren in
productontwikkeling
17%

Uitbreidingsplannen
m.b.t. pand 17%

Leegstand in het buitengebied
In het buitengebied in de gemeente Bronckhorst zijn steeds vaker leegstaande gebouwen,
zoals schuren, omdat bijvoorbeeld boeren stoppen met de bedrijfsvoering. De gemeente is
aan het onderzoeken of het mogelijk is om de vestiging van bedrijven in het buitengebied mogelijk te
maken. Het doel is om de ruimte die er is en zal ontstaan in het buitengebied te gaan gebruiken voor
bedrijven die daar passend zijn.
Bent u geïnteresseerd in dit idee?
Heel geïnteresseerd 20%
Geïnteresseerd 26%
Niet geïnteresseerd 39%
Ik weet het (nog) niet/ geen mening 16%

Wat gebeurt er met de resultaten?
In zijn algemeenheid gaan we kijken of we onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. Met name gaan
we dan naar onze communicatie kijken; worden de zaken goed uitgelegd en is de informatie makkelijk te vinden?
Daarnaast is de respons op de vraag of men geïnteresseerd is in de ontwikkelingen om als bedrijf in het
buitengebied te vestigen erg interessant, waarbij behoorlijk wat respondenten hebben aangegeven dat ze hier
best met de gemeente nader over in gesprek willen.
We gaan kijken hoe we dit op een handige manier kunnen oppakken. Een mogelijkheid is om groepsgesprekken
te gaan organiseren. Deze vervolg gesprekken kunnen voor ons waardevolle inzichten opleveren.

