
Resultaten peiling 7 (looptijd februari 2021)

FLITSPEILING ONDERNEMERS

Impactmeting
Effecten corona-virus op ondernemers Breda

Respons

• 134 deelnemers algemene flitspeiling
• 121 chats zijn volledig afgerond
• Alle antwoorden van de chatgesprekken zijn in de resultaten 
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Bezorgdheid

• 51% van de ondernemers is (heel erg) bezorgd over voortbestaan 
bedrijf ten gevolge van corona (vorige peiling: 49%)

Financiële impact corona Steunmaatregelen aangevraagd

• TVL 39%

• NOW 32%

• Uitstel van belastingen en heffingen 23%

• Tozo-regeling 20%

• Voorraadvergoeding detailhandel (VGD) 9%

• Enige vorm van kredietaanvraag 5%

• Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 3%

• GO-regeling 1%

• Geen 44%

Impact uitbreiding landelijke steunmaatregelen

Basis: alle ondernemers die van de betreffende regeling gebruik maken
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• % ondernemers 
dat het minder 
dan 3 maanden 
volhoudt sterk 
gestegen (32% in 
feb 2021 vs. 16% 
in okt 2020)
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Aanvulling voorraadvergoeding

• 78% ervaart een (sterk) negatieve financiële impact als gevolg van de 
coronacrisis (vorige peiling: 43%)

Bekendheid en gebruik 

gemeentelijke regelingen en 

lokale steunpakketten

• 6% … bekend en maakt er gebruik van

• 59% … bekend, maar maakt geen gebruik

• 35% … niet mee bekend

N.B. Deze vraagstelling had betrekking 
op de lockdownperiode tot 9 februari.
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FLITSPEILING ONDERNEMERS

Problemen aanvragen steun door verkeerde SBI-code Overige zaken/problemen door specifieke situatie
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Liquiditeitsproblemen

Ervaringen meedenken Gemeente Breda over situatie ondernemers

9% …ervaart nog steeds problemen

5% …heeft problemen ervaren, maar deze zijn 
inmiddels opgelost

“1e SBI code komt niet voor tegemoetkoming in aanmerking 
terwijl ons horecagedeelte al 8 maanden gesloten is (2e SBI 
code)”

“SBI code komt nog steeds niet in aanmerking voor steun” 

“Meerdere winkels onder 1 KVK ingeschreven staan” 

“Branchevereniging heeft voor uitbreiding SBI codes gezorgd” 

“KVK had ons onder een verkeerd SBI nr ingeschreven en de 
winkel als nevenactiviteit ingevoerd.” 

28%

…ervaart nog steeds problemen omdat men in 
hun specifieke situatie nét buiten de 
steunmaatregelen valt

5% …heeft problemen ervaren, maar deze zijn 
inmiddels opgelost

“Eind vorig jaar (2019) omzetdaling, dus nu nul steun” 

“Starters” 

“Door de kwartaal toetsing van de omzet vallen we 
buiten de maatregelen van NOW en TVL” 

“Met partnerinkomen geen recht op Tozo” 

• 46% … ervaart op dit moment liquiditeitsproblemen

Men gaat hier mee om/probeert dit op te lossen door: 
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Impact avondklok

Impact op persoonlijke situatie

• 33% … ervaart lichte mentale druk

• 43% … ervaart veel mentale druk

• 11% … ervaart zeer veel mentale druk

Deze drukt wordt veroorzaakt door: 
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Andere oorzaak

Ontslag medewerkers

Dreigend faillissement

Persoonlijke financiële problemen

Zakelijke financiële problemen

Het ontbreken van een stip aan de
horizon

Stelling: Ik werk in deze crisistijd meer & beter samen 

met collega-ondernemers of ondernemersvereniging
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Een indruk van de toelichtingen (open antwoorden)

• Nog geen schrijven van de Gemeente gehad
• Nimmer reactie op mail naar wethouder of business coach
• Rekeningen van precario en afvalbelasting gaan gewoon door
• Blijven vasthouden aan de regels, zwart/wit benadering
• Het duurt allemaal heel lang. Veel toezeggingen, weinig perspectief

• Goede informatiekanalen
• Goed ondernemersteam, veel informatie, wethouders

zoeken ondernemers op en denken mee
• Goed op weg geholpen door Business Coach Breda
• In het begin van de crisis snel en adequaat omgaan met hulpvragen
• Gemeente laat duidelijk zien dat ze ondernemers begrijpt en daarmee steunt
• Dankzij de Tozo-regeling alles weer op de rit
• Snelle reactie op ingediende plannen

N.B. 28% geen mening/niet van toepassing


