
Onderwerp: FW: Ondernemerspeiling situa�e op de arbeidsmarkt
Van: "Mugge, Gert Jan" <G.Mugge@bronckhorst.nl>
Datum: 11-10-2021 11:13
Aan: 'BKB' <info@bkbronckhorst.nl>, "'info@ikzelhem.nl'" <info@ikzelhem.nl>, SOV <info@de-
sov.nl>, "'info@hov-hengelo.nl'" <info@hov-hengelo.nl>, "'info@ov-hkd.nl'" <info@ov-hkd.nl>,
"'vov@vorden.nl'" <vov@vorden.nl>

Beste bestuursleden,

Graag breng ik de onderstaande ondernemerspeiling van VNO-NCW Midden onder uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Gert Jan Mugge
cluster Wonen en werken
Aanwezig op, maandag tm vrijdag                TWITTER   @BedrijvigBhorst

Elderinkweg 2 T (0575) 75 02 50
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld) W www.bronckhorst.nl

Van: VNO-NCW Midden <onlineonderzoek@rightmarktonderzoek.nl>
Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 11:25
Aan: Mugge, Gert Jan <G.Mugge@bronckhorst.nl>
Onderwerp: Ondernemerspeiling situa�e op de arbeidsmarkt

Geachte heer Mugge,
Zoals net telefonisch besproken, stuur ik u hierbij de mail die u kunt doorsturen aan uw rela�es, met daarin een link
naar de ondernemerspeiling over de situa�e op de arbeidsmarkt van VNO-NCW Midden. Deze peiling is een vervolg
op de eerder uitgevoerde corona ondernemerspanels waarmee we de economische situa�e �jdens de
coronapandemie hebben gemonitord.

Als u hierover nog vragen hee�, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!

Namens VNO-NCW Midden

Geert Hamstra, Right Markonderzoek
ghamstra@rightmarktonderzoek.nl / 038-4212185

>door te sturen bericht

Geachte rela�e,

De arbeidsmarkt staat onder druk en op veel plaatsen zijn vacatures die moeilijk ingevuld kunnen worden. Om een
goed beeld te krijgen van de huidige situa�e voert VNO-NCW Midden een ondernemerspeiling uit over de
arbeidsmarkt op dit moment.
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Wat biedt dit onderzoek u?
Met deze peiling wil VNO-NCW Midden graag het beeld van ondernemers op de huidige situa�e op de arbeidsmarkt in
kaart brengen. De resultaten zijn bedoeld om in gesprek met gemeenten en andere overheids- en
onderwijsinstellingen te zoeken naar passende oplossingen voor de problemen op de arbeidsmarkt te bespreken.
Goede input hiervoor ophalen is essen�eel.

Hiervoor vragen we 10 minuten van uw �jd, voor het invullen van de ondernemerspeiling.

De vragenlijst vindt u op: www.right.nl/ondernemerspanel

We hopen dat u hiervoor even �jd wilt vrijmaken, bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

VNO-NCW Midden

>bericht te gebruiken op bijvoorbeeld LinkedIn
Voor het in kaart brengen van de situa�e op de arbeidsmarkt, voert VNO-NCW Midden een ondernemerspeiling uit.
Deel ook uw ervaringen, zodat er op basis van feitelijke gegeven gezocht kan worden naar oplossingen! Deel uw
mening via: www.right.nl/ondernemerspanel
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