CORONAMONITOR V
Uitkomsten onderzoek hippische ondernemers
>> evaluatie

Met de Coronamonitor hebben de FNRS en KNHS de ontwikkelingen van de afgelopen periode gevolgd. De onderstaande
informatie is resultaat van een afsluitend onderzoek onder hippische ondernemers. We blikken terug op de afgelopen periode.
>> Respons: 24,4%

Terugblik

Vertrouwen
Hoe kijkt u, voor uw eigen bedrijf,
terug op de coronacrisis en de
gevolgen ervan?

Heeft u vertrouwen dat u met uw
bedrijf door deze coronacrisis
komt?

53,6 % Het is gegaan zoals ik het

77,3 % Heeft vertrouwen dat het

had verwacht
30,9 % Het viel achteraf meer mee
dan tegen
15,5 % Het viel achteraf meer tegen
dan mee

bedrijf door de crisis komt
20,0 % Is neutraal
2,7 % Heeft er geen vertrouwen in

Tevredenheid / diensten
In hoeverre bent u tevreden over onderstaande diensten die tijdens de corona zijn ontwikkeld?
De uitgebreidere telefonische bereikbaarheid van
de FNRS (ook avond en weekend)

De TV-commercial die te zien was op NPO 1, 2 en 3

De speciaal ingerichte corona themapagina op de
website van de FNRS

De radiocommercial die te horen was op NPO Radio
1, 2, 3, 4 en 5

De dagelijkse aanvullingen van nieuwsitems op de
website van de FNRS

De wekelijkse emailnieuwsbrief van de FNRS met
het belangrijkste nieuws van die week

De regionaal opgestelde WhatsAppgroepen

De wekelijke update op social media (Facebook)

De thematisch opgestelde WhatsAppgroepen
(zoals ruiterkampen)

De voorbeeld invulprotocollen voor het opstarten
van paardrijden en ruiterkampen

De digitaal georganiseerde Zoomvergaderingen

Communicatieposters voor hygiëneen
gedragsmaatregelingen

tevreden

neutraal

ontevreden

ken ik niet

Tevredenheid / activiteiten
In hoeverre bent u tevreden over onderstaande activiteiten van de FNRS tijdens coronacrisis?
De samenwerking met de KNHS

Het opstellen van landelijke sportprotocollen
namens het Platform Ondernemende Sportaanbieders
in samenwerking met NOC*NSF

De samenwerking met Sectorraad paarden (SRP)
De lobbygesprekken met het ministerie van LNV

De samenwerking met Platform Ondernemende
Sportaanbieders (POS)

tevreden

neutraal

De lobbygesprekken met het ministerie van VWS

ontevreden

ken ik niet

Rapportcijfer FNRS
Als u de activiteiten van FNRS tijdens de coronacrisis in een rapportcijfer zou uitdrukken.
Welk cijfer geeft u dan?

Heeft u nog vragen over deze coronamonitor of maatregelen rond de coronacrisis?
Kijk dan op www.fnrs.nl of neem contact op met de FNRS 088 - 022 4300.

7,62

