
Voor ondernemers is mobiliteit van groot belang, niet alleen voor klanten maar ook voor 
werknemers. Voor de gemeente Enschede is het stimuleren van duurzame mobiliteit een 
belangrijk speerpunt. 

Factsheet 2e ondernemerspeiling 2020

 
84% van ondernemers zonder personeel (ZZP’ers) 

kan (deels) thuiswerken

150 ondernemers hebben meegepraat01-12-2020 t/m 23-12-2020

Thuiswerken en reisgedrag

In 2020 heeft de gemeente Enschede het OndernemersPanel opgestart. In de tweede peiling 
van het OndernemersPanel Enschede (december 2020) zijn twee thema’s aan bod gekomen 
(1) Duurzame mobiliteit (thuiswerken en reisgedrag, stimuleren duurzame mobiliteit) en (2) 
Meldingen openbare ruimte.

Tijdens coronacrisis (n=37)

Voor coronacrisis (n=38)
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35% 8% 19% 38%

11% 11% 76%

76-100% 51-75% 26-50% tot 25%

46% van de ondernemers met personeel geeft aan 
dat (deels) thuiswerken mogelijk is

Van de ZZP'ers zegt:

In welke mate faciliteren Enschedese ondernemers thuiswerken of werken zelf vanuit huis 
(ZZP’ers) momenteel ten tijde van de coronacrisis alsmede straks na de coronacrisis?

Hoeveel procent van uw werknemers / collega’s werkt (regelmatig) thuis?

3%

73% nu meer thuis te werken 
dan voor de coronacrisis

47% nu volledig thuis te werken



Van ondernemers met werknemers in dienst stimuleert 51 procent zijn 
werknemers om minder milieubelastend te reizen, terwijl 40 procent dit (nog) 
niet doet. Voor de gemeente Enschede is het stimuleren van duurzame 
mobiliteit een belangrijk speerpunt.
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Bent u voornemens om werknemers of zelf als ZZP'er ook na de coronacrisis vaker thuis te 
laten werken?

Wat zou u van het initiatief vinden om langs de invalswegen van de stad Park&Ride (met OV) 
en Park&Bike (met fiets) locaties te ontwikkelen?

Ja

Misschien

Nee

Weet niet
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Niet goed / niet slecht initiatief
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Stimuleren duurzame mobiliteit
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Een onderzoek door Kennispunt Twente

Adres: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede

Telefoon: 053 - 487 67 20

www.kennispunttwente.nl

Online meldingen openbare ruimte

Gebruik en tevredenheid digitale meld- en registratiemogelijkheid
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Ja, vaak Ja, weleens Nee Weet niet

2% 34% 61% 4%

Via enschede.slimmelden.nl kan direct een melding over de openbare ruimte worden ingediend 
bij de gemeente Enschede.

Mate waarin ondernemers gebruik maken van mogelijkheid om online melding in 
te dienen (n=142)

69% 21% 20% 38%

22% 23% 0% 22%
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2% 55% 80% 37%

100% 100% 100% 100%
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Neutraal

(Zeer) 
ontevreden

Weet 
niet

Totaal

 

69% Van de gebruikers is (zeer) tevreden over de digitale 
meld- en registratiemogelijkheid

36% van de ondernemers heeft weleens of vaak een online 
melding ingediend

https://enschede.slimmelden.nl/

