VESTIGINGENONDERZOEK 2021 gemeente Groningen, peildatum 1 april 2021
Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen, Vestigingenregister
Bezoekadres

: Trompsingel 29

9724 DA Groningen

Postadres

: Antwoordnummer 1007

9700 VC Groningen

Telefoon

: (050) 367 5418 en 367 5630

E-mail

: vestigingenregister@groningen.nl

@basisvoorbeleid
Internet : oisgroningen.nl

U kunt deze enquête ook via het internet invullen op vestigingenregister.nl

Inlogcode:

Wachtwoord:

1. Wilt u onderstaande gegevens controleren en zo nodig corrigeren?
Correspondentieadres

Correcties correspondentiegegevens

Vestigingsadres c.q. standplaats

Correcties vestigingsgegevens

Dossiernummer (KvK):
Vestigingsnummer (KvK):
Telefoon:
Website:
E-mail:
De volgende vragen hebben alleen betrekking op dit (eventueel gecorrigeerde) voorbedrukte vestigingsadres c.q. standplaats

2.

Als de voorbedrukte vestigingsgegevens niet (meer) correct zijn, wat is dan de reden van de wijziging?
 De naam van de vestiging is gewijzigd
 De vestiging is verhuisd naar het gecorrigeerde adres
 De vestiging is overgedragen of verkocht

*)

 De vestiging heeft haar activiteiten beëindigd
*)

3.

3a.

*)

per:

__ __ ____

Reden:

_________________________________

per:

__ __ ____

Reden:

_________________________________

per:

__ __ ____

Aan:

_________________________________

per:

__ __ ____

Reden:

_________________________________

Bij beëindiging van de activiteiten of overdracht kunt u na het invullen van deze vraag het formulier terugsturen

De omvang van het personeelsbestand op 1 april 2021:
Hieronder vallen alle arbeidskrachten die beroepsmatig (een) betaalde activiteit(en) verrichten op of vanuit het (gecorrigeerde) vestigingsadres.
Meetellen

Werknemers in loondienst (ook oproepkrachten en bezorgers), meewerkende ondernemer/vennoot/eigenaar (directeur,
bedrijfshoofd), meewerkend gezinslid. Het personeel onderverdelen in eigen personeel, ingeleend en uitgeleend personeel.

Niet meetellen

Vrijwilligers, stagiaires, ingehuurde WSW’-ers.

Bent u de enige persoon die werkzaam is voor deze vestiging?


nee, ga door naar vraag 3b



ja, wilt u dan in het schema invullen wat van toepassing
is:

Indien ja, beschouwt u zich als ZZP’er?

3b.

Eigen personeel (uzelf niet vergeten)

man



nee

vrouw



ja

mannen

12 uur of meer per week
man

vrouw

ga door naar vraag 4

minder dan 12 uur per week

Medewerkers waarvoor loonsubsidie wordt ontvangen en
thuiswerkers ook meetellen s.v.p.
Aantal personen werkzaam bij deze vestiging

3c.

minder dan 12 uur per week

vrouwen

12 uur of meer per week
mannen

vrouwen

Als u personeel inleent wilt u dan de aantallen hier invullen
op uitzendbasis
op detacheringbasis
op payrollbasis
ZZP’er(s)/ Freelancer(s)

3d.

Als u personeel uitleent wilt u dan de aantallen hier invullen
op uitzendbasis
op detacheringbasis
op payrollbasis
Vervolgvragen Z.O.Z.

4.

Vacatures

5.

Hoeveel vacatures had deze vestiging openstaan op 1 april 2021?

______ vacatures

Hoeveel van deze vacatures stonden langer dan 3 maanden open?

______ vacatures

Toekomstverwachting ten aanzien van het aantal personeelsleden van deze vestiging
Wilt u bij toe- of afname aangeven om hoeveel personen u verwacht dat het zal gaan?
Het eigen personeel zal komend jaar:

6.



toenemen



gelijk blijven



afnemen

met

____

personen

Het in te lenen personeel zal komend jaar: 

toenemen



gelijk blijven



afnemen

met

____

personen

Bestaan er voor deze vestiging verhuisplannen?


nee



ja, namelijk in de maand _____ van het jaar 20__

ja, maar nog niet bekend wanneer



Indien ja, waar zoekt u een nieuwe vestigingsplaats?


in de gemeente Groningen



elders, namelijk ____________________

Mag de gemeente Groningen (Economische Zaken) contact met u opnemen over uw plannen?

ja





nee

7.

Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen raken veel ondernemers.

7a.

Als u als enige werkzaam bent, kunt u aangeven of u meer of minder uren per week bent gaan werken als gevolg van de crisis?
ik ben



meer uren gaan werken

evenveel uren blijven werken





minder uren gaan werken

Anders:
Kunt u aangeven wat het effect van de coronacrisis is op de omvang van het personeelsbestand van deze vestiging ten
opzichte van het begin van de crisis?
de omvang van het personeelsbestand is:



toegenomen



gelijk gebleven



afgenomen

Kunt u aangeven wat het effect van de coronacrisis is op het aantal contracten en het aantal ingeleende uitzendkrachten?
Wilt u bij toe- of afname aangeven om hoeveel contracten het gaat?

7b.

contracten met bepaalde tijd zijn:



toegenomen



gelijk gebleven



afgenomen

met

____ contracten

contracten met onbepaalde tijd zijn:



toegenomen



gelijk gebleven



afgenomen

met

____ contracten

het aantal ingeleende uitzendkrachten is:



toegenomen



gelijk gebleven



afgenomen

met

____ contracten

Ruimte voor aanvullende opmerkingen inzake de bovenstaande vragen.

In verband met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vragen wij uw expliciete toestemming om
onderstaande gegevens van de contactpersonen op te nemen in het kernregister bedrijven en instellingen van de gemeente Groningen
(zie bijlage voor de privacyverklaring vestigingenregister gemeente Groningen).
A. De verantwoordelijke persoon voor deze vestiging is:
Naam
Functie

:
:

Bezoekadres
Postadres
Telefoon
E-mail

:
:
:
:

Correcties

Mobiel

Mobiel

Bovengenoemd persoon gaat akkoord met de opname van bovenstaande, ingevulde of gecorrigeerde, gegevens
in het kernregister van de gemeente Groningen

Datum:

:
:
:
:
:
:



nee



nee

Correcties

Mobiel

Bovengenoemd persoon gaat akkoord met de opname van bovenstaande, ingevulde of gecorrigeerde, gegevens

in het kernregister van de gemeente Groningen

Datum:

ja

Handtekening:

B. De contactpersoon voor de invulling van dit formulier is:
Naam
Functie
Bezoekadres
Postadres
Telefoon
E-mail



Handtekening

Mobiel

ja

