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Aanpak enquête

• Kopie van initiatief Alphen aan de Rijn

• 8 vragen via Survey Monkey, volledig anoniem

• Verstuurd naar 118  ontvangers/leden
6 hebben standaard geweigerd omdat ze geen surveys willen ontvangen

• 49 respondenten in 1 week

• Detailantwoorden kunnen (anoniem) worden geanalyseerd, bijv. sector/corona-impact

• Variatie in sectoren en type antwoorden, er is niet één oplossing voor iedereen

N.B. Horeca Wassenaar en CentrumManagement zijn niet specifiek betrokken in deze snelle enquête, 
tenzij de ondernemer lid is van OW

N.B.2 Details/doorsnedes van de antwoorden zijn beschikbaar op verzoek



49 respondenten

- 29% bouw, installatie en infratechniek
- Overig verdeeld over alle sectoren
- 78% beschikt over pand in eigendom



Afhankelijkheid van aardgas voor verwarming?

Verwarming blijkt het grootste probleem voor ondernemers in Wassenaar

• 4 respondenten gebruiken geen aardgas, 
• 5 (10%) voor productiedoeleinden (douches, machines, vervoer, etc.) en 
• 40 (82%) voor verwarming werkruimtes en kantoor



Hoeveel last van de energiecrisis?

Gemiddeld geeft men aan voor 86% last te
hebben van de hogere energieprijzen

6 respondenten zeggen geen last te hebben

De helft heeft 50-100% impact en 
4 zitten zelfs op 100% impact

66% denkt hiermee (enigszins) 
om te kunnen gaan

34% kan dit niet (goed) opvangen
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0 100



Impact energiecrisis op eigen winstgevendheid

Gemiddeld kan de gestegen energieprijs voor 65% worden doorberekend

MAAR: 43% van de respondenten kan dit niet of slechts ten dele doorbelasten
met (groot) effect op eigen Verlies & Winstrekening



Combinatie-effect corona/energiecrisis

Van de 10 respondenten voor wie dit relevant is, 
is de gemiddelde impact groot (score 75 van 100)

(o.a. onderwijs, horeca, cultuur, media)

schaal

0 100



Conclusie

• Een respons van bijna 50% in 1 week geeft aan dat het onderwerp leeft

• Respondenten uit alle sectoren, waarvan bijna 80% een eigen pand heeft

1. 82% is afhankelijk van aardgas voor verwarming ruimtes, 
10% voor productiedoeleinden

2. De helft geeft aan grote impact op kosten te verwachten van energiecrisis

3. Gemiddeld kunnen respondenten 65% van de kosten doorberekenen aan klanten

4. Echter: 43% van de respondenten kan de hogere kosten niet of slechts zeer ten 
dele doorbelasten

5. Ondernemers die ook nog coronaschulden hebben, geven aan dat ze veel moeite
(zullen) hebben met terugbetalen als gevolg van hogere kosten.



Vragen aan de wethouder

• Hoe gaat de gemeente Wassenaar om met de energietransitie?

• Wat gaat de gemeente Wassenaar doen voor ondernemers die echt in de 
problemen komen?



Bijlage:

Kunt u het alleen aan of zou advies nuttig zijn?

4% van respondenten zou advies op prijs stellen
Aangezien de enquête anoniem is, kan OW hier niet specifiek op ingaan.


