
 
 
 

Grootschalig Impactonderzoek Corona 

in Vlaamse Steden en Gemeenten 

- 

Overzicht Onderzoeksthema’s 

 

In dit document vindt u een overzicht van de thema’s en subthema’s die behandeld zullen worden in 

het onderzoek. De vragenlijst zal volledig gepersonaliseerd worden per gemeente/stad (bijvoorbeeld: 

lokale steunmaatregelen worden geïntegreerd). Tevens krijgt u de kans om eigen bijkomende vragen 

toe te laten voegen indien gewenst.  

De vragenlijst is dynamisch: enkel de relevante vragen worden aan de respondent gesteld, gebaseerd 

op hun eigen antwoorden en profiel. Elk thema bevat ook de nodigen open vragen zodat ondernemers 

voldoende concrete feedback kunnen geven. 

 

1) Profiel Onderneming 

Om de impact van Corona verfijnd te kunnen inschatten, worden een aantal profielvragen over de 

onderneming gesteld. 

- Locatie hoofdvestiging: postcode, type locatie (vb. hoofdwinkelstraat, bedrijvenzone, ...), 

gevestigd in welk commercieel centrum / bedrijvencentrum (gepersonaliseerd per 

gemeente/stad) 

- Type cliënteel (B2C vs B2B ; lokaal vs niet-lokaal – toeristisch of niet-toeristisch ; ...) 

- Sector & subsector 

- Leeftijd van de onderneming 

- Fysieke aanwezigheid en digitale activiteiten 

- Personeel: aantal, type, lokaal vs niet-lokaal 

- Omzet in niet-Corona tijden 

 

2) Impact Corona 

Hoe werd de onderneming getroffen door de Corona crisis, voor en tijdens de lockdown, tot de 

huidige situatie. 

- Tijdens lockdown: sluiten zaak of niet, onder welke vorm 

- Huidige situatie: zaak volledig terug actief, of niet? Bezorgdheden mbt open houden zaak 

- Impact op omzet tijdens lockdown periode, impact op omzet nu 

- Impact op personeelsbezetting tijdens lockdown periode, impact nu 

- Impact kostenstructuur - waar werden kosten bespaard – waar zal men blijven besparen? 

- Persoonlijke situatie ondernemer: eigen financiële impact, psychologische impact 

- Evolutie in digitale dienstverlening (pre Corona, nu, impact & ondervindingen) 

- Impact op de operaties van het bedrijf (vb. social distancing) – effect nu, wat blijft in de 

toekomst? 



 
 

3) Verwachtingen voor de toekomst 

 

- Welke aanpassingen / acties van de ondernemers zullen na Corona blijven? 

- Verwachte impact van Corona op...  

o Omzet 

o Operaties 

o Personeelsbezetting 

o Leegstand & faillissementen 

- Scenario’s 

o Wat als Corona voorbij is in september 2020? 

o Wat als een 2e wave zich aandient?  

o Wat als Corona langer aanblijft?  

- ... 

 

4) Ondersteuning i.k.v. Corona vanuit stad/gemeente 

 

- Hoe ervaarden ondernemers de communicatie vanuit de stad/gemeente? 

- Hoe ervaarden ondernemers de lokale steunmaatregelen? 

- Van welke maatregelen werd gebruik gemaakt? 

- Welke maatregelen zouden toekomstig best kunnen helpen, binnen budgetbeperkingen 

- Open feedback over de inspanningen van de stad/gemeente 

- (indien van toepassing) evaluatie bonnenactie 

- ... 

 

5) Samenwerking met stad/gemeente 

 

- Waardering van de ondersteuning in Corona door stad/gemeente 

- Feedback over de interactie met de gemeente/stad in deze tijden 

- Hoe zien ondernemers de ideale samenwerking met de eigen stad/gemeente? 

- Communicatiekanalen & communicatievormen 

- ... 

 

  

6) Persoonlijke vragen 

Elke deelnemende gemeente of stad heeft de kans om, indien gewenst, zelf nog bijkomende 

vragen toe te voegen aan het onderzoek. Deze worden door het onderzoeksteam 

geprogrammeerd in de persoonlijke enquête voor de gemeente, en de resultaten worden mee 

gerapporteerd in het persoonlijke onderzoeksrapport. 


