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Ondernemersklimaat

Aantal deelnemers aan het onderzoek: 113

Gemeente Lochem als vestigingsplaats

Beoordeling onderdelen ondernemersklimaat

Lochemse Zaken Panel

Top 3 redenen

1. Ik ben inwoner

2. Bestaand pand 
overgenomen

3. Zakelijke
redenen

65%

20%

20%€

Top 3 aanbevelingen

1. Fijne omgeving

2. Goede ligging/ 
bereikbaarheid

28%

26%

24%
3. Betrokken gemeente

en inwoners

65%

Vindt 
de bereikbaarheid 

het belangrijkste onderdeel 

51%

Vindt
de groene omgeving

het belangrijkste onderdeel

36%

Vindt 
het imago van

de vestigingsplaats 
het belangrijkste onderdeel

Gemiddeld rapportcijfer
Groene omgeving 8,4

Bereikbaarheid 7,6

Imago van de vestigingsplaats 7,5

Ondernemersklimaat in het algemeen 6,7

Uitstraling en kwaliteit bedrijfsomgeving 6,5

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het Lochemse 
Zaken Panel en in september/oktober 2020 een onderzoek is 
gedaan naar het ondernemersklimaat in de gemeente Lochem. 
Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele 
belangrijke resultaten met u en informeren we u over het vervolg.

“Dicht bij de A1!”
“Ondernemen gaat prima in deze

gemeente, maar ondernemers
kunnen samen veel meer doen”
“Toeristisch, mooie omgeving”
“Moelijk om goede vakmensen 

te vinden”



Plannen voor de komende 2 jaar

21%

Wil investeren in
optimalisatie van 
bedrijfsprocessen 

18%

Wil investeren in
productontwikkeling 

17%

Heeft plannen voor
uitbreiden pand 
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Top 3 gewijzigde plannen door de coronacrisis

Mist u iets in het ondernemersklimaat in de gemeente Lochem?
JA 43% NEE 57%

“Samenwerking en collegialiteit”
“Betrokkenheid en saamhorigheid”

22% heeft de plannen voor de komende 2 jaar gewijzigd 
ten opzichte van voor de coronacrisis.

36%

Uitbreiding 
arbeidsplaatsen

Plannen uitstellen
Minder investeren

28%

Uitbreidingsplannen
m.b.t. pand

28%

Investering in
productontwikkeling

➜➜

€

Plannen uitstellen
Minder investeren

➜➜

€

Versneld uitvoeren
Meer investeren

➜ ➜€
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Personeel

16%
slaagt er

altijd in om
nieuw personeel

te vinden

30%
slaagt er

meestal in om
nieuw personeel

te vinden

27%
kan soms

nieuw personeel
vinden en soms

niet

2%
kan nooit

nieuw personeel
vinden

25%
heeft

(bijna) nooit
vacatures

?

Wat gebeurt er met de resultaten?

Wilt u contact of meer informatie?

Kwaliteit van de bedrijfsomgeving
We hebben en houden aandacht voor de uitstraling 
en kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Bijvoorbeeld op
verschillende bedrijventerreinen. Volgend jaar gaan we
aan de slag met een visie voor Scheggertdijk. En voor
Aalsvoort kijken we hoe we de samenwerking tussen 
de ondernemers hier kunnen vergroten. Zodat zij als 
gezamenlijke gebruikers zich verbonden (blijven) voelen
met elkaar en de locatie waar zij iedere dag werken.

Bereikbaarheid
Aan bereikbaarheid werken we samen met de andere
wegbeheerders (zoals de provincie en buurgemeenten).
We ondersteunen bijvoorbeeld de komst van snelfiets-
routes en andere fietsvoorzieningen. Met steun van de
regio en LochemEnergie bekijken we waar we het aantal
laadplekken voor auto’s gaan uitbreiden. We zetten in
op multimodaliteit. Dat betekent dat we gebruik van

verschillende vormen van vervoer (OV, fiets, duurzaam
transport) binnen één reis faciliteren.  We plaatsten bij-
voorbeeld fietskluizen bij het station in Lochem. Ook
zijn er diensten van (nieuwe) deelmobiliteit in onze 
gemeente te vinden. Bijvoorbeeld de elektrische ver-
voersservice E-trip. Ook bedrijven kunnen hier een rit
afnemen met chauffeur. Daarnaast verbeteren we de
bereikbaarheid binnen onze landelijke gemeente met
de komst van glasvezel.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een thema dat ondernemers vaak 
noemen. We gaan aan de slag met een speciale web-
pagina met informatie over en inspiratie voor verduur-
zamen als ondernemer. We berichten hierover ook in
onze digitale nieuwsbrief. Ontvangt u deze al? Meld 
u hiervoor aan. Daarmee hopen we op deze behoefte
in te spelen.

Uit de resultaten blijkt dat ondernemers bereikbaarheid en de (groene) omgeving belangrijk 
vinden. Beide thema’s krijgen een plek in de omgevingsvisie. De gemeente ontwikkelt deze 
visie in najaar/winter van dit jaar.  We vragen ondernemers en ondernemersverenigingen om
hun inbreng. Naast inwoners uit de gemeente. 

Heeft u vragen, opmerkingen of wil u meer weten over wat de gemeente voor u kan betekenen? 
MKB-manager Hans Wennekes (06 13 33 28 53) en  bedrijfscontactfunctionaris Cor Bernard (06 83 25 82 01) 
staan voor u klaar.
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