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1. Inleiding 

 

Bloemendaal is bezig met het ontwikkelen van een economisch beleid, o.a. gericht op de ondernemers in 

Bloemendaal. Eén van de eerste stappen in het beleid is geweest om een speciaal onderdeel van de 

website te ontwikkelen voor ondernemers: ondernemers.bloemendaal.nl.  

 

Momenteel wordt een ondernemerspanel gevormd. Dat heeft als doel om ondernemers op een gerichte 

manier digitaal te kunnen informeren en raadplegen. Ondernemers kunnen zich daarvoor aanmelden via 

de website. Op die manier kunnen ondernemers makkelijker en gerichter benaderd worden.  

 

Om inzicht te krijgen in de behoeften van ondernemers en hun verwachtingen ten aanzien van de 

gemeente, is een onderzoek gehouden onder de Bloemendaalse ondernemers. 

 

2. Methode van onderzoek 

 

De gemeente Bloemendaal heeft een KvK  bestand opgevraagd van ondernemers binnen haar gemeente. 

Deze  4500 adressen hebben een brief ontvangen waarin gevraagd werd naar een website te gaan om 

daar een online enquête in te vullen. Tevens werd de ondernemer in deze brief uitgenodigd voor een 

bijeenkomst voor ondernemers op 20 januari 2015 in het Dorpshuis in Vogelenzang. Ook is op de 

website van de gemeente Bloemendaal op diverse plaatsen een oproep gezet mee te doen aan het 

onderzoek met een directe link naar de vragenlijst.  

 

In totaal zijn 89 ondernemers begonnen met het invullen van de vragenlijst. Uiteindelijk hebben 70 

ondernemers de vragenlijst helemaal afgerond. Dit is  1,6%  van het totale bestand, waar echter ook 

een aantal postbussen- en brievenbusfirma’s in staat. 

 

Om de response te verhogen heeft een stagiaire van de gemeente Bloemendaal  in de eerste en tweede 

week van januari een groot aantal winkels, horeca en andere bedrijven bezocht met de vraag alsnog de 

enquête op papier in te vullen. Dit leidde wel tot toezeggingen maar niet tot het direct invullen van de 

papieren vragenlijst die hij bij zich had.  

 

 De brief aan de ondernemers en de vragenlijst van dit onderzoek zijn opgenomen in de bijlagen van dit 

rapport.  

 

3. Rapportage van het onderzoek 

 

Hoofdstuk 6 bevat de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Iedere vraag die gesteld is, wordt in 

een aparte paragraaf getoond en besproken. Het onderzoek bevatte een aantal open vragen. De 

antwoorden zijn samengevat in dit rapport bij de betreffende paragraaf. Een volledig overzicht van alle 

gegeven open antwoorden is op te vragen bij de beleidsambtenaar Economische Zaken van de gemeente 

Bloemendaal.  
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4. Samenvatting van de resultaten 

 
De vragen in dit onderzoek waren zeer divers van aard en dienden vooral om input te krijgen voor het 

economisch beleid van de gemeente Bloemendaal.  

 

De ondernemers die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben vooral groei ambities voor de komende 

jaren. Zij hebben een duidelijk behoefte aan het verstevigen van de relatie met de gemeente: meer  

door de gemeente gefaciliteerde netwerken, contact hebben met de gemeente en met andere 

ondernemers ter inspiratie maar ook voor het elkaar toe schuiven van werk en opdrachten en  

samenwerken. Zij hopen dat de gemeente een beleid gaat voeren waarbij in eerste instantie opdrachten 

en aanbestedingen binnen de lokale gemeenschap worden gegund.   

 

In de communicatie met de gemeente blijkt digitale informatie en met name de website een hele 

belangrijke rol te spelen voor de ondernemers. Zij geven een duidelijke voorkeur aan het zelf actief op 

zoek gaan naar informatie op een website. Qua actief versturen van informatie is een nieuwsbrief van 

de gemeente een gewild communicatiemiddel.  

 

Duurzaamheid en energieverbruik is een onderwerp dat bij veel ondernemers leeft.  

 

Ondernemers die personeel in dienst hebben, staan, indien mogelijk, open voor het bieden van kansen 

aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

5. Aanbevelingen op basis van de resultaten  
 

Op grond van de resultaten van het onderzoek zijn de belangrijkste aanbevelingen:  

o Het organiseren van netwerkbijeenkomsten met ondernemers door de gemeente is door 

ondernemers zeer gewenst. Het onderwerp ‘duurzaamheid’ zou een thema kunnen zijn voor een 

volgende netwerkavond van ondernemers.  

 

o Een beleid, gericht op het stimuleren van onderlinge dienstverlening van ondernemers maar ook,  

waar mogelijk,  door de gemeente bij het uitsteden van werk, zal bijdragen aan de positieve 

beleving van de gemeente Bloemendaal.  

 

o Om tot een goed  digitaal panel van ondernemers te komen, lijkt het zinvol op de website 

standaard de vraag op te nemen of ze hun e-mail adres willen geven en in het 

ondernemerspanel of –bestand willen.  
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6. Resultaten 

 

6.1  Trends en ontwikkelingen   

 

Als u naar de komende vijf jaar kijkt, welke trends en ontwikkelingen ziet u dan als kansrijk voor uw 

eigen onderneming? U kunt een volgorde aangeven door de belangrijkste als eerste te noemen. 

 

89 ondernemers hebben antwoord gegeven op deze vraag.  

 

10% van de ondernemers is van plan hun onderneming binnen 5 jaar te beëindigen. 20% van de 

ondervraagde ondernemers kan geen ontwikkeling of trend noemen.  

 

70% van de ondernemers konden één belangrijke ontwikkeling noemen. Zij gaven vooral antwoord 

vanuit hun eigen branche waardoor de antwoorden zeer divers zijn. De belangrijkste ontwikkeling voor 

de komende 5 jaar is volgens hen, dat zij vertrouwen hebben in een continue of ook wel toenemende 

vraag naar hun product of dienst.  

 

Algemene ontwikkelingen die als eerste genoemd werden, hadden betrekking op: 

o de digitalisering van de samenleving en de kansen die dit biedt voor nieuwe producten en 

diensten; 

o  technologische ontwikkelingen waaronder het 3d printen; 

o verduurzaming; 

o het herstel van de economie 

o vergrijzing van de samenleving; 

 

56% van de ondernemers noemde nog een ontwikkeling voor de komende vijf jaar die voor hen op de 

tweede plaats kwam. Hier kwamen opnieuw de algemene ontwikkelingen naar voren die ook als eerste 

genoemd werden maar ook noemden een aantal ondernemers:  

o flexibilisering van de arbeid; 

o toenemende informatiebehoefte; 

o  veranderingen in de zorg samenleving/WMO 

o Juridisering en toenemende behoefte aan controle 

o Toename van psychologische problemen waaronder stress 

o Meer netwerk- en samenwerkbehoefte van ondernemers 
 

  

33% van de ondernemers heeft nog een derde ontwikkeling genoemd. Als derde noemden 

ondernemers vaak weer een toenemende vraag voor specifieke diensten.  

 

15% van de ondernemers ziet nog kansen in uitbreiding van hun diensten als reactie op de vragen die 

zij uit de markt zien komen.  
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6.2  Ambities voor de komende 5 jaar     

 

Welke ambities heeft u voor uw onderneming voor de komende vijf jaar? U kunt meerdere antwoorden 

geven. 

 

(Niet gesteld aan ondernemers die van plan zijn de onderneming binnen nu en 5 jaar te beëindigen) 

  

 

 

 

Uit bovenstaande antwoorden blijkt dat groei en meer winst de belangrijkste doelstellingen zijn van 

deze ondernemers. Zij willen dit onder andere doen door andere groeimarkten te vinden.  

 

6.3  Hulp gemeente bij realiseren ambities  

  

Hieronder staan de ambities voor uw onderneming. Bij welke ambitie(s) kan de gemeente Bloemendaal 

u faciliteren? Kunt u tevens aangeven op welke wijze de gemeente dit kan doen?  

NB: Het is niet verplicht om bij elke gekozen ambitie een toelichting te geven. 

 

(Niet gesteld aan ondernemers die van plan zijn de onderneming binnen nu en 5 jaar te beëindigen 

 Alleen de ambities die men bij de vorige vraag heeft aangevinkt, zijn getoond)  

 

31% van de ondernemers die de komende 5 jaar willen blijven bestaan denkt niet dat de gemeente een 

rol kan spelen bij het realiseren van hun groeiambities.  
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De andere ondernemers hebben per ambitie toegelicht hoe zij hopen dat de gemeente hen gaat 

faciliteren in hun ambities. Onderstaande tabel laat zien welk % van de ondernemers die een bepaalde 

ambitie hebben, een toelichting heeft gegeven bij de vraag hoe de gemeente hen kan faciliteren bij deze 

ambitie:  

 

 

 

 

Groeien in omzet  

 

(41% van de ondernemers die dit als ambitie heeft, heeft aangegeven hoe de gemeente hen kan 

faciliteren)  

 

Degenen die vinden dat de gemeente hen kan helpen te groeien in omzet noemen vaak ‘aanbesteden bij 

lokale ondernemers’ of doorverwijzen van de gemeente naar lokale ondernemers’.  Ook genoemd is 

meer promotie van de gemeente van de lokale ondernemers en meer netwerkmogelijkheden creëren.  

 

 

Meer winst maken  

 

(15% van de ondernemers die dit als ambitie heeft, heeft aangegeven hoe de gemeente hen kan 

faciliteren) 

 

De gemeente zou iets kunnen doen aan het verlagen van de kosten zoals afvalstoffenheffing of WOZ.  

 

Meer personeel aannemen  

 

(8% van de ondernemers die dit als ambitie heeft, heeft aangegeven hoe de gemeente hen kan 

faciliteren) 

 

Netwerken om zo meer mensen te leren kennen is het belangrijkste antwoord dat hier gegeven is.  
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Technologisch veranderen  

 

(12% van de ondernemers die dit als ambitie heeft, heeft aangegeven hoe de gemeente hen kan 

faciliteren) 

 

Ondernemers noemen de aanleg van glasvezel en het faciliteren van een (digitale) ontmoetingsplek voor 

ondernemers.  
 

 

Andere groeimarkten vinden  

 

(18% van de ondernemers die dit als ambitie heeft, heeft aangegeven hoe de gemeente hen kan 

faciliteren)  

 

De gemeente kan hen vooral helpen door hen opdrachten te geven, in contact te brengen met klanten 

en met andere ondernemers. 

 

 

Stabiliseren van de groei 

 

(7% van de ondernemers die dit als ambitie heeft, heeft aangegeven hoe de gemeente hen kan 

faciliteren)  

 

Ondernemers hopen op betaalbare werkruimte via de gemeente en op opdrachten van de gemeente.  

 

Verduurzamen 

 

(18% van de ondernemers die dit als ambitie heeft, heeft aangegeven hoe de gemeente hen kan 

faciliteren)  

 

Ook bij het onderwerp verduurzamen noemt een aantal ondernemers dat zij graag door de gemeente 

met andere duurzame ondernemers in contact gebracht willen worden.  
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6.4  Aandachtsgebieden voor economisch beleid 

 

Welke aandachtsgebieden vindt u belangrijk in het economisch beleid van de gemeente Bloemendaal? 

Kunt u onderstaande aandachtsgebieden op volgorde zetten? Hierbij zet u hetgeen dat voor u als 

ondernemer het belangrijkst is op de eerste plaats. Wat daarna het belangrijkst is zet u op plek twee 

enzovoort.  

NB: Aandachtsgebieden die voor u niet van belang zijn, kunt u links laten staan. 

 

(De getoonde percentages betreffen de respons van ondernemers die één of meerdere 

aandachtsgebieden belangrijk vinden en deze konden slepen.) 

 

6 ondernemers (8%) vinden geen enkel aandachtsgebied belangrijk 

6 ondernemers (8%) konden de aandachtsgebieden niet slepen 

 1e keus    2e keus    3e keus    4e keus    5e keus    6e keus    7e keus    8e 

keus    Niet gekozen    

 

 

 

 

Het is duidelijk dat ondernemers graag willen dat de gemeente het netwerken met anderen ondernemers 

faciliteert en organiseert. Maar ook op het gebied van regelgeving vindt men een taak voor de gemeente 

weggelegd. Deze groep ondernemers vindt dat de gemeente niet direct een taak heeft bij het informatie 

verschaffen bij het starten van een onderneming, wellicht omdat zij zelf hun weg op een andere manier 

gevonden hebben.   
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6.5  Bevorderen van netwerken   

 

In hoeverre bent u geïnteresseerd in de onderstaande mogelijke initiatieven van de gemeente 

Bloemendaal om het onderling netwerken van ondernemers te bevorderen? 

 Helemaal geen interesse     Weinig interesse     Enigszins interesse     Interesse     Heel veel 

interesse     Weet niet/geen mening     

 

 

 

73 % van de ondernemers is geïnteresseerd in een door de gemeente georganiseerde 

netwerkbijeenkomst. Dit bleek ook wel uit de opkomst op de avond van 20 januari.  

Maar ook een digitale community op Linkedin mag op zeker 43 deelnemers rekenen (57%). 

36 ondernemers (48%) die deze vragenlijst hebben ingevuld zijn geïnteresseerd in een 

bedrijfsverzamelgebouw dat door de gemeente gefaciliteerd wordt.   
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6.6  Communicatiekanalen 

 

De gemeente Bloemendaal wil graag zo goed mogelijk met u als ondernemer communiceren. Via welke 

kanalen verwacht u informatie te kunnen krijgen over de onderstaande onderwerpen?  

NB: U kunt meerdere kanalen per onderwerp kiezen. 

 

 

 

Via de 

telefoon 

Via de 

website van 

de gemeente 

Via  

Nieuws 

brief  

 gemeente 

Via  

brief 

Via 

email 

Via  

Twit 

ter 

Via  

Face-

book 

Via  

dagbladen/ 

weekbladen 

An-

ders 

Wn/ 

gm N 

Vergunningen 16,9 54,9 22,5 4,2 38,0 2,8 4,2 7,0 0,0 14,

1 

71 

Wetten 9,9 60,6 22,5 7,0 22,5 1,4 2,8 8,5 2,8 11,

3 

71 

Belastingen 7,0 54,9 23,9 7,0 31,0 2,8 2,8 7,0 2,8 8,5 71 

Aanpassingen 

infrastructuur 

8,5 46,5 32,4 8,5 29,6 4,2 8,5 9,9 0,0 12,

7 

71 

Duurzaam 

ondernemen 

5,6 47,9 25,4 7,0 29,6 1,4 7,0 9,9 0,0 15,

5 

71 

Veiligheid 4,2 49,3 25,4 5,6 28,2 2,8 5,6 9,9 1,4 15,

5 

71 

Huisvesting 9,9 50,7 21,1 5,6 39,4 2,8 8,5 14,1 1,4 9,9 71 

Bestemmingsplanne

n 

9,9 53,5 35,2 7,0 31,0 2,8 5,6 14,1 1,4 11,

3 

71 

Subsidies 7,0 50,7 28,2 7,0 40,8 4,2 8,5 8,5 0,0 8,5 71 

Nieuws van de 

gemeente 

1,4 47,9 42,3 7,0 43,7 8,5 11,3 16,9 1,4 7,0 71 

N = 71 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt wel dat digitale informatie een grote voorkeur heeft boven papieren 

communicatie. De website van de gemeente is een belangrijk medium voor de ondernemers.   
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6.7  Kanaal van voorkeur 

 

Geef alstublieft per onderwerp aan welk kanaal uw voorkeur heeft voor het verkrijgen van informatie? 

 Via de telefoon     Via de website van de gemeente     Via de nieuwsbrief van de gemeente    Via een 

brief     Via een email     Via Twitter     Via Facebook     Via dagbladen/<br>weekbladen     Op een 

andere manier     Weet niet/geen mening     

 

 

 

 

Het is opvallend dat 23% tot 40% van de ondernemers bij de vorige vraag aangaf per nieuwsbrief van 

de gemeente  geïnformeerd  te willen worden. Bij de specificatie van de onderwerpen daalt dit 

percentage voor zeven onderwerpen onder de 20%. Een nieuwsbrief moet vooral informatie geven over 

nieuws van de gemeente, vergunningen, bestemmingsplannen en infrastructuur.  

De website blijft echter het belangrijkste medium voor ondernemers, ook voor de hiervoor genoemde 

onderwerpen.  

 

Dat blijkt ook uit de bezoekcijfers die bij vraag 4.8 naar voren komen. 

 

6.8  Bezoek website gemeente Bloemendaal  

 

Heeft u de website van de gemeente Bloemendaal weleens bezocht? 
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6.9  Onderwerpen voor een nieuwe ondernemerswebsite 

 

De gemeente Bloemendaal ontwikkelt een nieuwe website voor ondernemers 

(ondernemers.bloemendaal.nl). Over welke onderwerpen verwacht u op deze website informatie te 

kunnen vinden? U kunt meerdere antwoorden geven. 

 

 

Ondernemers zijn vooral op zoek naar praktische informatie waar zij direct mee te maken hebben voor 

hun onderneming zoals  subsidies, wetten, belastingen en vergunningen. Daarnaast willen zij nieuws van 

de gemeente op de website lezen.  

 

Uit zichzelf (antwoorden bij ‘iets anders,  namelijk’) noemen zij onderwerpen die betrekking hebben op 

door de gemeente georganiseerde activiteiten in het algemeen en netwerkactiviteiten voor ondernemers 

in het bijzonder.  

 

6.10  Personeel in dienst 

 

Heeft u personeel in dienst? 
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6.11  Bereidheid kwetsbaren in dienst te nemen 

 

In hoeverre bent u bereid om kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te 

nemen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

(Alleen gesteld aan 24 ondernemers met personeel.) 

 

 

Ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen, geven als reden 

dat zij dat tot hun sociale verantwoordelijkheid vinden behoren.  

 

Ondernemers die het niet willen, geven als argument dat het in hun bedrijf niet kan of past qua 

werkzaamheden, bedrijfsgrootte of doelgroep die zij zelf bedienen.  

 

 

6.12  Verwachte ondersteuning van de gemeente  

 

Wat verwacht u in dit geval van de gemeente met betrekking tot ondersteuning? U kunt op deze vraag 

meerdere antwoorden geven. 

 

(Alleen gesteld aan ondernemers die bij de vorige vraag hebben aangegeven misschien, waarschijnlijk of 

zeker wel bereid te zijn kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, in 

totaal 10 ondernemers) 
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6.13  Bewust energieverbruik 

 

In hoeverre bent u bewust bezig met het energieverbruik van uw onderneming? 

 

 

 

Een opvallend groot deel van de ondervraagden zegt wel enigszins tot zeer bewust bezig te zijn met 

energieverbruik.  

 

 

6.14  Interesse in verduurzamen 

 

In hoeverre bent u geïnteresseerd in de onderstaande mogelijkheden om te verduurzamen of het 

energieverbruik van uw onderneming (verder) omlaag te brengen? 

 

 Helemaal <u>niet</u> geïnteresseerd     <u>Niet</u> geïnteresseerd     Enigszins geïnteresseerd 

    Geïnteresseerd    Zeer geïnteresseerd     Weet niet/geen mening    

 
 
 
 

De interesse in verduurzamen ligt vooral op het gebied van de aanschaf van nieuwe producten dan wel 

het inkopen van zonne-energie om het energieverbruik omlaag te brengen.   
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6.15  Ondersteuning door gemeente bij verduurzaming 

 

Bij welke mogelijkheden kan de gemeente Bloemendaal u helpen? Kunt u tevens aangeven op welke 

wijze de gemeente dit kan doen?  

NB: Het is niet verplicht om bij elke gekozen mogelijkheid een toelichting te geven. 

 

(Hier komen alleen de mogelijkheden terug waar men (enigszins) in geïnteresseerd is.) 

 

Opwekmogelijkheden inzetten bij mijn eigen bedrijf: 

 

Het enige inhoudelijke antwoord dat hier als toelichting is gegeven is ‘participatie in een palletkachel 

en in windenergie’.De andere ondernemers hebben hier ik weet het niet ingevuld.  

 

  

 

Producten die het energieverbruik omlaag brengen: 

 

Bij de toelichting noemde men dat de gemeente zou moeten meebetalen aan nieuwe installaties.  

 

Advies op het gebied van energiebesparing: 

 

Hierbij denken ondernemers aan voorlichting en tips en trucs in een nieuwsbrief 

 

Door het inkopen van zonne-energie van een collectief uit de buurt: 

 

Enkele ondernemers denken aan een collectief door de gemeente gefaciliteerd voor het opwekken van 

zonne-energie.   
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6.16  Branche van de ondernemer 

 

Binnen welke branche valt uw bedrijf? 

 

6.17  Aantal werkzame personen 

 

Hoeveel mensen zijn er werkzaam in uw onderneming uzelf meegerekend? 

(Alleen gesteld aan de 24 ondernemers met personeel) 

 

6.18  Klantenkring 

Waar komt het grootste deel van uw klanten vandaan? 
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Bijlagen 

 
- Brief aan de ondernemers 

- vragenlijst 
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Bouwen en Wonen 
Datum : 8 december 2014  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 2014071803  
Behandeld door : Mw. drs. A. Brandenburg  
Doorkiesnummer : 023-5225742  
Onderwerp : Uitnodiging Bloemendaal in Business  
Verzonden :  
Bijlage(n) : - 
 
Beste ondernemer,  
 
Het college van de gemeente Bloemendaal hecht veel waarde aan het ondernemerschap van onze  
inwoners. We willen dan ook graag nader met u kennismaken. In eerste instantie hebben we een  
aantal vragen voor u, over hoe u als ondernemer goed ondersteund kunt worden door de  
gemeente. Daarnaast zouden we u graag ontmoeten op onze eerste ondernemersavond  
Bloemendaal in Business, op dinsdag 20 januari 2015. Save the date!  
 
Op de website ondernemers.bloemendaal.nl kunt u meedoen aan een kort onderzoek. Er zijn  
vragen over uw visie op de toekomst als ondernemer, verbeterpunten voor de samenwerking met  
de gemeente en uw ideeën voor de ondersteuning die Bloemendaal u zou kunnen bieden.  
De resultaten van dit onderzoek dienen als input voor het nieuwe economische beleid van de  
gemeente, dus uw inbreng is voor ons zeer waardevol.  
 
Op ondernemers.bloemendaal.nl kunt u zich ook alvast aanmelden voor Bloemendaal in Business  
op 20 januari 2015. Het belooft een inspirerende avond te worden met ervaren sprekers,  
boeiende groepsdiscussies, een speeddate en uiteraard voldoende mogelijkheid om te netwerken.  
Ook presenteren we u die avond de resultaten van het onderzoek. Bloemendaal in Business wordt  
georganiseerd in het Dorpshuis te Vogelenzang.  
 
 
Tijdens Bloemendaal in Business kunt u zich aanmelden voor een nieuw te vormen  
Ondernemerspanel. We zullen dan in het vervolgtraject uw reactie vragen op de voorgenomen  
plannen op economisch gebied. Ik hoop op uw medewerking aan het onderzoek op  
ondernemers.bloemendaal.nl en kijk er naar uit u op 20 januari te ontmoeten.  
 
 
Jur Botter,  
Wethouder Economische Zaken  
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Vragenlijst ondernemersklimaat gemeente Bloemendaal  
 

Doelgroep: ondernemers  in gemeente Bloemendaal (Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bennebroek 

en Vogelenzang)  

 

De gemeente Bloemendaal vindt het belangrijk om ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren. Om een 

beter beeld te krijgen van u als ondernemer en de wijze waarop wij u kunnen ondersteunen, voeren wij 

een onderzoek uit. We stellen het bijzonder op prijs dat u deelneemt aan dit onderzoek.  

 

1. Als u naar de komende vijf jaar kijkt, welke trends en ontwikkelingen ziet u dan als 

kansrijk voor uw eigen onderneming? U kunt een volgorde aangeven door de belangrijkste 

als eerste te noemen. 

Als eerste: <open invoer> 

Als tweede: <open invoer> 

Als derde: <open invoer> 

Verder zie ik nog kansen in: <open invoer> 

O Weet ik niet (excl.) 

O Niet van toepassing, ik ben van plan mijn onderneming binnen nu en 5 jaar te beëindigen (excl.) 

--> volgende 2 vragen overslaan 

 

2. Welke ambities heeft u voor uw onderneming voor de komende vijf jaar? U kunt meerdere 

antwoorden geven. 

□ Groeien in omzet 

□ Meer winst maken 

□ Meer personeel aannemen 

□ Technologisch veranderen 

□ Andere groeimarkten vinden 

□ Stabiliseren van de groei 

□ Verduurzamen 

□ Iets anders, namelijk: <open invoer> 

O Weet ik niet (excl.) --> naar vraag 4 
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Hier komen alleen de ambities terug die men bij vraag 2 heeft aangevinkt. 

3. Hieronder staan de ambities voor uw onderneming. Bij welke ambitie(s) kan de gemeente 

Bloemendaal u faciliteren? Kunt u tevens aangeven op welke wijze de gemeente dit kan 

doen? NB: Het is niet verplicht om bij elke gekozen ambitie een toelichting te geven.  

□ Groeien in omzet: <open invoer> 

□ Meer winst maken: <open invoer> 

□ Meer personeel aannemen: <open invoer> 

□ Technologisch veranderen: <open invoer> 

□ Andere groeimarkten vinden: <open invoer> 

□ Stabiliseren van de groei: <open invoer> 

□ Verduurzamen: <open invoer> 

□ [open invoer vorige vraag]: <open invoer> 

O Geen van bovenstaande 

 

4. Welke aandachtsgebieden vindt u belangrijk in het economisch beleid van de gemeente 

Bloemendaal? Kunt u onderstaande aandachtsgebieden op volgorde zetten? Hierbij zet u 

hetgene dat voor u als ondernemer het belangrijkst is op de eerste plaats. Wat daarna het 

belangrijkst is zet u op plek twee enzovoort.  

NB: Aandachtsgebieden die voor u niet van belang zijn, kunt u links laten staan. 

a) Informatie verschaffen bij het starten en vestigen van een onderneming  

b) Regelgeving binnen de gemeente 

c) Voorzieningen voor ondernemers binnen de gemeente. 

d) Netwerken met andere ondernemers 

e) Duurzaam ondernemen 

f) Veilig ondernemen 

g) Huisvesting 

h) Infrastructuur 

O Ik vind geen van de aandachtsgebieden belangrijk 

O Ik vind wel aandachtsgebieden belangrijk, maar kan niet slepen 

 

5. In hoeverre bent u geïnteresseerd in de onderstaande mogelijke initiatieven van de 

gemeente Bloemendaal om het onderling netwerken van ondernemers te bevorderen? 

Helemaal 

geen 

interesse (1) 

Weinig 

interesse (2) 

Enigszins 

interesse (3) Interesse (4) 

Heel veel 

interesse (5) 

Weet 

niet/geen 

mening (998) 

a) Het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor ondernemers 

b) Het opzetten van een digitale ondernemerscommunity op LinkedIn 

c) Het faciliteren van ondernemers door middel van een bedrijfsverzamelgebouw  
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6. De gemeente Bloemendaal wil graag zo goed mogelijk met u als ondernemer 

communiceren. Via welke kanalen verwacht u informatie te kunnen krijgen over de 

onderstaande onderwerpen? NB: U kunt meerdere kanalen per onderwerp kiezen. 

Via de telefoon, Via de website van de gemeente, Via de nieuwsbrief van de gemeente, Via een brief, Via een 

email, Via Twitter, Via Facebook, Via dagbladen/weekbladen, Op een andere manier, Weet niet/geen mening 

a) Vergunningen 

b) Wetten 

c) Belastingen 

d) Aanpassingen infrastructuur 

e) Duurzaam ondernemen 

f) Veiligheid 

g) Huisvesting 

h) Bestemmingsplannen 

i) Subsidies 

j) Nieuwsbrief van de gemeente 

 

7. Geef alstublieft per onderwerp aan welk kanaal uw voorkeur heeft voor het verkrijgen van 

informatie? 

Via de telefoon (1), Via de website van de gemeente (2), Via de nieuwsbrief van de gemeente (3), Via een brief 

(4), Via een email (5), Via Twitter (6), Via Facebook (7), Via dagbladen/weekbladen (8), Op een andere manier 

(9), Weet niet/geen mening (998) 

a) Vergunningen 

b) Wetten 

c) Belastingen 

d) Aanpassingen infrastructuur 

e) Duurzaam beleid 

f) Veiligheid 

g) Huisvesting 

h) Bestemmingsplannen 

i) Subsidies 

j) Nieuwsbrief van de gemeente 

 

8. Heeft u de website van de gemeente Bloemendaal weleens bezocht? 

O Ja 

O Nee --> naar vraag 10 

 
  



                                  Ondernemersklimaat gemeente Bloemendaal – januari 2015  - pagina 23 

9. De gemeente Bloemendaal ontwikkelt een nieuwe website voor ondernemers 

(ondernemers.bloemendaal.nl). Over welke onderwerpen verwacht u op deze website 

informatie te kunnen vinden? U kunt meerdere antwoorden geven. 

□ Vergunningen voor ondernemers 

□ Wetten voor ondernemers 

□ Belastingen voor ondernemers 

□ Aanpassingen infrastructuur 

□ Duurzaam beleid voor ondernemers 

□ Subsidies voor ondernemers 

□ Veiligheid voor ondernemers 

□ Huisvesting voor ondernemers 

□ Bestemmingsplannen 

□ Nieuws van de gemeente voor ondernemers 

□ Iets anders, namelijk: <open invoer> 

10.  Heeft u personeel in dienst? 

O Ja 

O Nee --> naar vraag 14 

 

11. In hoeverre bent u bereid om kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 

dienst te nemen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

O Zeker wel, omdat: <open invoer> 

O Waarschijnlijk wel, omdat: <open invoer> 

O Misschien, omdat: <open invoer> 

O Waarschijnlijk niet, omdat: <open invoer> ga door naar vraag 14 

O Zeker niet, omdat: <open invoer>  ga door naar vraag 14 

O Dit is niet van toepassing voor mijn onderneming  ga door naar vraag 14 

 

12. Wat verwacht u in dit geval van de gemeente met betrekking tot ondersteuning? U kunt 

op deze vraag meerdere antwoorden geven. 

□ Subsidie 

□ Opleiding en training voor mijzelf of anderen om de kwetsbare mensen aan te sturen 

□ Training voor de kwetsbare groep om te functioneren in mijn onderneming 

□ Iets anders namelijk: <open invoer> 

O Weet ik niet (excl.) 

 

13. In hoeverre bent u bewust bezig met het energieverbruik van uw onderneming? 

O Zeer bewust 

O Bewust 

O Enigszins bewust 

O Niet bewust 

O Helemaal niet bewust  
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14. In hoeverre bent u geïnteresseerd in de onderstaande mogelijkheden om te verduurzamen 

of het energieverbruik van uw onderneming (verder) omlaag te brengen? 

Helemaal niet 

geïnteresseerd 

(1) 

Niet 

geïnteresseerd 

(2) 

Enigszins 

geïnteresseerd 

(3) 

Geïnteresseerd 

(4) 

Zeer 

geïnteresseerd 

(5) 

Weet 

niet/geen 

mening (998) 

a) Opwekmogelijkheden inzetten bij mijn eigen bedrijf 

b) Aanschaffen van producten die het energieverbruik omlaag brengen 

c) Advies krijgen op het gebied van energiebesparing 

d) Inkopen van zonne-energie (bijv. van een collectief uit de buurt) 

 

Hier komen alleen de mogelijkheden terug waar men (enigszins) in geïnteresseerd is (vraag 15 antwoord 

3, 4 of 5). 

15. Bij welke mogelijkheden kan de gemeente Bloemendaal u helpen? Kunt u tevens aangeven 

op welke wijze de gemeente dit kan doen? NB: Het is niet verplicht om bij elke gekozen 

mogelijkheid een toelichting te geven. 

□ Opwekmogelijkheden inzetten bij mijn eigen bedrijf: <open invoer> 

□ Producten die het energieverbruik omlaag brengen: <open invoer> 

□ Advies op het gebied van energiebesparing: <open invoer> 

□ Door het inkopen van zonne-energie van een collectief uit de buurt: <open invoer> 

O Geen van bovenstaande (excl.) 

 

16. Binnen welke branche valt uw bedrijf? 

O Adviesdiensten 

O Detailhandel 

O Horeca en recreatie 

O Bouw en industrie 

O Overig 

 

[alleen stelen als men personeel heeft, obv vraag 11]  

17. Hoeveel mensen zijn er werkzaam in uw onderneming uzelf meegerekend? 

O 1 

O 2-4 

O 5-9 

O 10-19 

O 20-49 

O 50-99 

O 100-199 

O 200-499 

O 500 of meer 

O Weet niet/ wil ik niet zeggen 
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18. Waar komt het grootste deel van uw klanten vandaan? 

O Uit gemeente Bloemendaal 

O Uit de regio Kennermerland (Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Santpoort, Velsen) 

O Amsterdam en omstreken 

O Provincie Noord-Holland 

O Heel Nederland 

O Buitenland 

O Ergens anders, namelijk: <open invoer> 

O Weet niet/ wil ik niet zeggen 

 

Om regelmatig te kunnen sparren met ondernemers wil de gemeente Bloemendaal een 

ondernemerspanel opzetten. Leden van dit panel worden maximaal twee keer per jaar via de e-mail 

uitgenodigd voor een korte vragenlijst.  

 

19. Wilt u deelnemen aan het ondernemerspanel van de gemeente Bloemendaal?  

O Ja, mijn e-mailadres is: <open invoer> 

O Nee 

 

20. Dit was de laatste vraag. Mocht u nog opmerkingen hebben over dit onderzoek, dan kunt u 

die hieronder kwijt. 

<open invoer> 

O Ik heb geen opmerkingen 

 

Eindtekst 

Dit waren al onze vragen, heel hartelijk dank voor het invullen. 

 

Op 20 januari is er een avond voor ondernemers, Bloemendaal in Business. Tijdens de avond worden 

de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Graag nodigen wij u uit om bij deze avond aanwezig te 

zijn. 

 

De avond vindt plaats in Dorpshuis Vogelenzang (Henk Lensenlaan 2a, 2114 ER Vogelenzang) en begint 

om 19:30 uur. De inloop is vanaf 19:00 uur.  

 

Wilt u terug naar de website ondernemers.bloemendaal.nl? Klik dan hier 


