
Factsheet 3e ondernemerspeiling 2021

187 ondernemers hebben meegepraat28-9-2021 t/m 26-10-2021

Personeelsbehoefte

nee, wil niet 
groeien

ja, wil groeien

Van ondernemers die op zoek zijn naar personeel

14%
heeft vacatures uitstaan ter 
vervanging van personeel

42%
heeft vacatures ter 
uitbreiding van personeel

43%
zowel ter vervanging als ter 
uitbreiding

In 2020 heeft de gemeente Enschede het OndernemersPanel opgestart. In de derde peiling van het 
OndernemersPanel Enschede (oktober 2021) zijn twee thema’s aan bod gekomen:
(1) de personeelsbehoefte,
(2) de huisvestingsbehoefte.

Totaal

1 werkzaam persoon

2-9 werkzame personen

10+ werkzame personen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

38% 62%

8% 92%

44% 56%

78% 22%

Vooral ondernemers met minimaal 10 werkzame personen zoeken momenteel personeel

Nee, niet opzoek

ja, op zoek 
naar personeel

Totaal

1 werkzaam persoon

2-9 werkzame personen

10+ werkzame personen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

45% 55%

14% 86%

65% 35%

71% 29%

Iets minder dan de helft van de ondernemers wil groeien in aantal arbeidsplaatsen
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Invloed van coronacrisis op personeelsbehoefte

Ik heb door de coronacrisis behoefte aan ...

10+ werkzame persoon

personeel 
met andere 
opleiding/
vaardigheden

1 werkzaam persoon

2-9 werkzame personen

Totaal

22%

minder personeelmeer personeel

13%

4%

18%

22%

15%

3%

24%

7%

7%

4%

10%

47%
zegt dat het (zeer) moeilijk 
is vacatures in te vullen

40%
zegt dat in toekomst vinden van 
personeel (nog) moeilijker wordt

Van alle ondernemers:

Wat te doen om toch personeel te vinden (Top 3)

27%

Meer stageplekken aanbieden

ToekomstNu

63% Zelf opleiden

31%

Concessies doen aan gevraagde 
ervaring/vaardigheden31% Meer stageplekken aanbieden

56% Zelf opleiden

42% Concessies doen aan gevraagde 
ervaring/vaardigheden



Factsheet 3e ondernemerspeiling 2021

Een onderzoek door Kennispunt Twente

Adres: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede

Telefoon: 053 - 487 67 20

www.kennispunttwente.nl

Huisvestingsbehoefte

Invloed van coronacrisis op huisvestingsbehoefte







Welke omgevingsfactoren zijn 
belangrijk voor ondernemers en hoe 
waardeert men deze op de huidige 
vestigingslocatie?

Bereikbaarheid en ontsluiting 
krijgt hoogste scores

Grootste verschil in belang en 
waardering bij aandacht voor 
duurzaamheid

Ondernemers op winkellocaties 
geven gemiddeld hogere cijfers, 
o.a. bij aanwezigheid 
branchegenoten, toeleveranciers 
en afnemers.

Waardering

Belang

een andere inrichting bedrijfspand

51%
Overweegt hiervoor te 
verhuizen

Ik heb door de coronacrisis behoefte aan ...

8%
minder oppervlakte

meer oppervlakte

12%

7%
een andere locatie 
bedrijfspand

13%

Bereikbaarheid en
ontsluiting

Uitstraling van het gebouw

Imago van de locatie

Aanwezigheid van groen

Aandacht voor
duurzaamheid

Innovatieve atmosfeer op
de locatie

Creatief klimaat in de wijk

Aanwezigheid van
voorzieningen

Aanwezigheid van
afnemers

Aanwezigheid van
branchegenoten

Aanwezigheid van
toeleveranciers
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