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UHasselt en Provincie Limburg werken samen in 
onderzoek over de Corona-impact  

Woensdag 28 oktober 2020 

 

Universiteit Hasselt is gestart met een groot Corona-onderzoek. Corona 

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? In het onderzoek van UHasselt wordt niet alleen 

geprobeerd meer inzicht te krijgen in de (tijdelijke) maatschappelijke 

veranderingen sinds het uitbreken van de pandemie. Maar ook de 

tevredenheid over het overheidsoptreden en vooral de verwachtingen tav de 

overheid in het post-Coronatijdperk worden onderzocht. Gedeputeerde van 

Economie Tom Vandeput: “Aan de deputatie doen wij het voorstel om dit 

onderzoek te ondersteunen met 50.000 euro omdat het op provinciaal en 

gemeentelijk niveau cruciale informatie oplevert over toekomstige  

beleidsacties waaraan de Limburgers behoefte hebben, o.m. op het vlak van 

economie, retail, toerisme en mobiliteit.” 

“Deelname aan de enquête duurt slechts een kwartier, in enkele dagen tijd 

namen al bijna 3.000 Limburgers deel,” aldus Wim Marneffe, prof. dr. 

Beleidsmanagement van de Faculteit Bedrijfeconomische Wetenschappen.  

 

De coronapandemie heeft een sterke impact op het dagelijks leven. De diverse veiligheidsmaatregelen 
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 
bestrijding 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 overheden en virologen te volgen, ook al zijn de adviezen niet verplicht en dwingend.  

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Onze veranderde gewoontes en gedrag doen ook nieuwe 
verwachtingen tav de overheid ontstaan. Het is cruciaal dat om een efficiënte acties voor te bereiden, de 
gemeenten, de provincie Limburg en de hogere overheden kennis hebben over de noden en verwachtingen 
van de bevolking. En dit geldt zowel voor acties op de korte termijn als op de middellange termijn.” 

Wim Marneffe, professor beleidsmanagement aan de Universiteit Hasselt. “Lokale besturen willen weten 
wat van hen precies verwacht wordt en zijn op zoek naar evidence-based antwoorden op hun vragen. 
Samen met het onderzoekscollectief van De Betrokken Partij zetten de Universiteit Hasselt en de provincie 
Limburg een onderzoek op waarbij we nagaan hoe Limburgers het leven in coronatijden ervaren, en waar 
de prioriteiten van de Limburgse steden en gemeenten moeten liggen om hun inwoners te ondersteunen. 
Op enkele dagen tijd namen al bijna 3000 Limburgers deel!” 

Het doel van het onderzoek is om een duidelijk beeld te krijgen van de impact van corona op het socio-
economisch weefsel en welke beleidsaanpassingen efficiënt en effectief kunnen zijn op zowel provinciaal 
als gemeentelijk vlak. Het is een concrete en wetenschappelijk onderbouwde bevraging, over zo’n tien 
beleidsgebieden met meer dan 100 indicatoren.  

http://www.limburg.be/


“Hierbij leggen de we focus op drie onderzoeksvragen. Ten eerste bekijken we de impact van corona op 
inwoners en sociaaleconomisch weefsel. Denk bijvoorbeeld aan hun netwerk, financiële gemoedsrust, 
cultuurbeleving en aankoopgedrag. Ten tweede zoomen we in op de tevredenheid van inwoners over het 
huidig draagvlak en de visie op hoe het beter kan. Dit toetsen we concreet af in een derde deel over welke 
lokale en provinciale maatregelen inwoners verkiezen tijdens- en post corona voor onder andere handel, 
toerisme en mobiliteit. De doelgroep van deze monitor zijn alle inwoners van de Limburgse steden en 
gemeenten. De mening van iedereen telt! Zo kunnen we een geïnformeerde basis vormen voor het 
afstemmen van lokale en provinciale beleidsplannen op de actuele noden van de bevolking met zicht op de 
komende beleidsjaren.” 

“De studie fungeert als een hefboom op bestuurlijk, sociaal en economisch vlak. De resultaten zullen ons 
inzicht verschaffen in de socio-economische impact en de prioriteiten voor het provinciaal en lokaal beleid 
helpen identificeren. Zo kunnen we ons beleid nog beter op maat van de Limburger afstemmen en de socio-
economische transities die nu ingezet worden verder verduurzamen,” aldus gedeputeerde van Economie 
Tom Vandeput. 

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/coronastudie of onderstaande QR code. 

 

 
 
Contact 
 
Gedeputeerde Tom Vandeput – 011 23 70 42 – tom.vandeput@limburg.be 
 
Prof. Dr. Wim Marneffe – Hoofd Onderzoeksgroep Economie en Beleidsmanagement UHasselt -  011 26 87 91 – 
wim.marneffe@uhasselt.be  
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