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HASSELT - Universiteit Hasselt is gestart met een groot 
coronaonderzoek. Corona heeft ontegensprekelijk, al 
dan niet gedwongen, geleid tot een wijziging van onze 
gewoontes op het vlak van mobiliteit, winkelen, werken, 
vrijetijdsbesteding, sociale contacten,…? Op het eerste 
zicht zijn de veranderingen bijzonder groot. Maar de 
vraag is: hoe duurzaam zijn die veranderingen of zullen 
ze terug verdwijnen zodra de pandemie terug onder 
controle is? 
Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “In het on-
derzoek van UHasselt wordt in een eerste luik gepeild 
naar de sociaal-economische impact van de coronapan-
demie. Dit onderzoek moet ons een beter zicht geven op 
het corona-effect op de huidige tewerkstellingssituatie 
van de gemiddelde Limburger en op de kansen op de ar-
beidsmarkt bij eventueel jobverlies. Ook wordt onder-
zocht of de Limburger mee is in de digitale transforma-
tie. Het onderzoek peilt verder naar de veranderingen in 
het koop-, reis- en verplaatsingsgedrag. Dit onderzoek 
levert dus objectieve inzichten op voor diverse beleids-
velden. Daarom doen wij aan de deputatie het voorstel 
om dit onderzoek te ondersteunen met 50.000 euro.”
“In een tweede luik wordt ook de tevredenheid over het 
lokaal beleid en de dienstverlening onderzocht. Ook 
kunnen de respondenten zich uitspreken over nieuwe 
lokale beleidsacties die ze van steden en gemeenten 
verwachten. De vragenlijst is in nauw overleg met de 
deelnemende Limburgse gemeenten opgesteld,” aldus 
Wim Marneffe, prof. dr. Beleidsmanagement van de Fa-
culteit Bedrijfeconomische Wetenschappen.
Deelname aan de enquête duurt slechts een kwartier. In 
enkele dagen tijd namen al bijna 3.000 Limburgers deel. 

De coronapandemie heeft een sterke impact op het 

dagelijks leven. De pandemie en de diverse veiligheids-

maatregelen hebben een direct effect op onze sociale 

contacten, op de economie, op de gezondheidszorg, het 

onderwijs, de vrijetijdsbesteding in sport en cultuur,…. De 

maatregelen van de diverse overheden voor de bestrij-

ding van de Covid-19-pandemie hebben ook een 

indirect effect. Ze zorgen voor een grote bewustmaking 

bij de bevolking om de nodige voorzichtigheid aan de 

dag te leggen en dus de aanbevelingen van de overhe-

den en virologen te volgen, ook al zijn de adviezen niet 

verplicht en dwingend. 

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Het is 

evident dat de pandemie zelf en de genomen veilig-

heidsmaatregelen door de diverse overheden een grote 

impact hebben op het Limburgs sociaal-economisch 

weefsel. Die impact kunnen we nu alleen meten door de 

cijfermatige evolutie van diverse economische parame-

ters. Een cijfermatige analyse is een analyse van feiten en 

evoluties die zich al hebben voorgedaan. Met dit 

onderzoek wordt gepeild naar de verwachtingen en 

vooral of de Limburgers de wijzigingen in aankoop-, 

reis- en mobiliteitsgedrag gaan verderzetten nadat het 

sociaal-economisch leven terug is genormaliseerd. Ook 

nieuwe inzichten en kennis over de perceptie van de 

Limburgers over de eigen tewerkstellingssituatie, 

jobzekerheid, inkomen, thuiswerk, digitale geletterdheid 

wordt met het onderzoek beoogd.” 

Wim Marneffe, professor beleidsmanagement aan de 

Universiteit Hasselt. “Lokale besturen willen ook weten 

wat hun inwoners precies verwachten in de strijd tegen 

het coronavirus. Ze zijn op zoek naar evidence-based 

antwoorden op hun vraag op welke prioriteiten de 

gemeentelijke dienstverlening en het lokaal beleid de 

komende maanden moeten inzetten. Samen met de 

gemeenten hebben we een vragenlijst opgesteld die peilt 

naar de tevredenheid over het lokaal beleid en vooral 

naar de beleidsmaatregelen waaraan de bevolking 

behoefte heeft. Dit vormt het tweede luik van het 

onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met 

het onderzoekscollectief van De Betrokken Partij. Op 

enkele dagen tijd namen al bijna 3000 Limburgers deel! 

De gemeenten, die op het onderzoek hebben ingeschre-

ven, ontvangen hun eigen onderzoeksrapport met een 

analyse van de resultaten van hun inwoners die aan het 

onderzoek hebben deelgenomen.”

100 indicatoren onderzocht
Het doel van het onderzoek is dus om een duidelijk beeld 

te krijgen van de impact van corona op het socio-eco-

nomisch weefsel en welke beleidsaanpassingen efficiënt 

en effectief kunnen zijn. Het is een concrete en weten-

schappelijk onderbouwde bevraging, over zo’n tien 

beleidsgebieden met meer dan 100 indicatoren. “De 

studie levert zo essentiële info op en zal inzicht verschaf-

fen in de socio-economische impact van de coronapan-

demie maar ook in de verwachtingen van de Limburgers 

en vooral in de duurzaamheid of tijdelijkheid van ons 

gewijzigd gedrag. De onderzoeksresultaten zijn een 

goede aanvulling op de input die we reeds kregen via de 

werktafels en de bevraging van de Limburgse stakehol-

ders in het kader van SALKturbo.” 

Dit onderzoek duurt een kwartiertje en peilt naar de 

mening van inwoners over wat de coronapandemie voor 

hun leven betekent. Uiteraard is dit volledig anoniem. Wie 

interesse heeft, kan deelnemen via uhasselt.be/corona- 

studie of onderstaande QR-code.
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