
Resultaten peiling 8 (looptijd april-mei 2021)

FLITSPEILING ONDERNEMERS

Impactmeting
Effecten corona-virus op ondernemers Breda

Respons

• 97 deelnemers algemene flitspeiling
• 89 chats zijn volledig afgerond
• Alle antwoorden van de chatgesprekken zijn in de resultaten 
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• 30% van de ondernemers is (heel erg) bezorgd over voortbestaan 
bedrijf ten gevolge van corona (vorige peiling: 51%)

Financiële impact corona
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• % ondernemers dat 
geen risicio ziet 
voor voortbestaan 
onderneming is 
toegenomen (45% 
in apr-mei 2021 vs. 
32% in feb. 2021)

• 69% ervaart een (sterk) negatieve financiële impact als gevolg van de 
coronacrisis (vorige peiling: 78%)
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Huidige liquiditeitsproblemen

• 30% … ervaart op dit moment liquiditeitsproblemen

Men gaat hier mee om/probeert dit op te lossen door: 
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Toekomstige liquiditeitsproblemen

• 37% … voorziet liquiditeitsproblemen (ook) in de toekomst
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Liquiditeitsproblemen

Een indruk van andere  acties om dit op te lossen
(open antwoorden) 

“Uitstel huur.” 

“Verhoging voor de klant.” 

“Uitstel Belastingdienst.” 
“Zo min mogelijk uitgeven, 
besparen waar kan.” 

Een indruk van andere acties om dit op te lossen
(open antwoorden) 

“Crowd funding?” 

“Zakelijk auto verkopen/stoppen 
met ondernemen.” 

“Geld uit andere BV naar onze vestiging overzetten.” 

“Via de belastingdienst een 
uitgestelde en in delen betaling.” 
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• 48% ervaart geen liquiditeitsproblemen en voorziet deze ook niet in 
de nabije toekomst

“Minder voorraad ingekocht.” 

“Online shop geopend” 



Resultaten peiling 8 (looptijd april-mei 2021)

FLITSPEILING ONDERNEMERS

Stelling: Ik heb vertrouwen in het heropeningsbeleid 

van het kabinet

Stelling: Het heropeningsbeleid biedt een duidelijke 

houvast voor mij als ondernemer

Stelling: Als alles straks weer open is, zijn mijn 

grootste zorgen voorbij

Stelling: De effecten van de coronacrisis zullen ook na 

de coronacrisis nog voelbaar zijn in mijn organisatie

Een indruk van verwachte effecten
(open antwoorden) 

Hersteltijd van effecten coronacrisis na heropening
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Verwacht geen herstel

• 81% verwacht 6 maanden of langer aan hersteltijd nodig te hebben 
om volledig van de effecten van het coronavirus te herstellen

“Schulden opgebouwd, dit moet straks 
allemaal weer terugbetaald worden.” 

“Alle buffer welke de afgelopen 13 jaar werd opgebouwd werd compleet 
afgebroken en we beginnen nu weer helemaal van voor af aan.” 

“Is er voldoende personeel, zul je 
weer op max. capaciteit kunnen 
draaien nu men gewend is aan 
de 1,5 mtr.” 

“Het aflossen van de lening bij de gemeente en de 
belastingdienst zullen zwaar drukken op de balans.” 

“Onduidelijkheid maatschappelijke 
ontwikkelingen blijft.” 

“Wij verwachten niet dat de spontaniteit van de klant gelijk weer terug is 
en ze grote aankopen gaan doen.” 

Stelling: Als de steunmaatregelen straks wegvallen, 

komt mijn bedrijf naar verwachting alsnog/nog 

verder in de problemen

Een indruk van de verwachte problemen
(open antwoorden) 

“De markt voor 
thuiswerken is 
sterk veranderd.” 

“Financiën.” 

“Met de vaste lasten, en mijn voorraad aangevuld houden.” 

“Personeel en 
liquiditeit.” “Zolang omzet niet 

op peil is zal steun 
nodig blijven.” 

“Opnieuw connecties maken, nieuwe mensen op de plaatsen waar je de connectie al 
mee had. Proces van opnieuw opbouwen zal niet binnen een jaar lukken.” 

…van de ondernemers ziet mogelijkheden 
voor de Gemeente Breda om hen verdere 
ondersteuning te bieden richting de 
toekomst bij het wegvallen van de 
steunmaatregelen

70%

Een indruk van de gewenste ondersteuning

(open antwoorden) 

Gewenste extra ondersteuning bij wegvallen 

steunmaatregelen

“Precario, kosten terrasvergunning en andere belastingen schrappen tot 2023 en 
extra terras tot minimaal 2024 vast zetten voor extra omzet.” 

“Lokale belastingen opschorten.” 
“Door duidelijkheid te geven over 
bepaalde regelingen.” 

“Gemeentelijke belastingen verlagen. Wanneer we geen gebruik maken van 
onze stoepborden ed kan hier ook belasting verlaging voor komen.” 

“Gemeente Breda kan helpen door tijdelijke omscholing te helpen 
financieren.” 

20% 31% 31% 15% 3%

• Een kwart van de ondernemers verwacht alsnog problemen als 
steunmaatregelen straks wegvallen. 

“Als het in juli stopt dan zijn de corona maatregelen nog niet voorbij. Dan 
draaien we nog niet op 100% omzet dus dan draaien we verlies en kunnen we 
niks opbouwen” 

21% 31% 36% 9% 3%

10% 45% 16% 19% 9% 2% 18% 10% 38% 32%

22% 23% 30% 15% 10%



Resultaten peiling 8 (looptijd april-mei 2021)

FLITSPEILING ONDERNEMERS

Stelling: Na heropening zal alles binnen mijn 

organisatie (b.v. mate van thuiswerken, processen, 

werkwijzen) weer snel terugkeren naar de oude 

situatie voor corona

Een indruk van de toelichtingen (open antwoorden) 

“De oude situatie 
qua bezetting zal 
wellicht nog een 
tijd in beslag gaan 
nemen.” 

“Mix van thuiswerken en op kantoor en ook 
een verschuiving in klant contact.” 

“Ik hoop dat de 
gasten dan weer 
"gewoon" 
opkomen dagen.” 

“Er zal veel veranderen, werktijden, afspraken, 
en werkwijzen.” 

“Minder mensen in de stad, webshops gegroeid, minder personeel 
nodig.” 

(Helemaal) mee oneens

(Helemaal) mee eens

“Omdat we dan weer gewone openingsuren gaan draaien, thuiswerken is 
sowieso niet aan de orde, personeel kan ik weer aannemen (waren 
ontslagen).” 

“Als alles weer open gaat normaal zal de 
horeca op volle toeren draaien in de 
binnenstad.” 

Corona gerelateerde zaken waar Gemeente Breda 

ondernemers mee kan helpen

Een indruk van de toelichtingen (open antwoorden)

…van de ondernemers kan extra 
ondersteuning van de Gemeente Breda 
gebruiken bij zaken gerelateerd aan corona 

24%

“Informatie en debat avonden met de horecasector.” 

“Het terras vergroten of een deel van 
de straat weer mogen gebruiken.” 

“Meer betaalbare flexwerklocaties voor mkb 
stimuleren in de stad.” 

“Hier en daar maatwerk i.p.v. generieke besluiten. Bijv. aangaande het 
verbod op bakken en braden in de stad, wij zitten net buiten het centrum 
met een hele brede stoep en voor ons zou dit een uitkomst zijn.” 

“De City app doorzetten en 
verbeteren. Communicatie over 
koop lokaal.” 

“Wat is er straks mogelijk voor dagjes uit. Kunnen we in Breda voorloper 
worden met snel testen? Bijvoorbeeld met EK mensen toelaten en op groot 
scherm kijken?” 

5% 33% 27% 26% 9%


