
1 
 

 

  

Bloemendaals	
Ondernemen	
Behouden,	versterken	&	verbinden	
	
BIJLAGENBOEK	

November 2016 
Gemeente Bloemendaal 
Corsanummer: 2015157686 



2 
 

Inhoud 
 

 

Bijlage 1: Demografische analyse ......................................................................................... 3 

Bijlage 2: Verslag  groepsdiscussie ....................................................................................... 6 

Bijlage 3: Ondernemerspanel ............................................................................................... 9 

Bijlage 4: Bijeenkomsten inwoners en omwonenden winkelgebieden. ....................................... 12 

Bijlage 5: Ondernemersklimaat gemeente Bloemendaal (onderzoek Qi-iQ research) ................... 18 

 

 

  



3 
 

Bijlage	1:	Demografische	analyse	
 
De demografische structuur wordt beschreven aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek en ‘Waar staat je gemeente’ van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. 
Op sommige onderdelen is deze informatie vergeleken met de provincie Noord-Holland en de rest 
van Nederland om op die manier meer inzicht te krijgen.  
 
Bevolkingssamenstelling en -ontwikkeling 
De bevolking is redelijk verdeeld over de vijf Bloemendaalse kernen (figuur 2.1). Bloemendaal-
Dorp is de grootste kern van de gemeente, gevolgd door Bennebroek. Overveen en Aerdenhout 
(waaronder ook het Bloemendaalse deel van Bentveld is meegenomen) zijn vergelijkbaar qua 
aantal inwoners. De kleinste kern van de gemeente is Vogelenzang met 2186 inwoners. 
 
Figuur 2.1 Bevolking per kern in gemeente Bloemendaal op 1-1-2016 

 
Bron: CBS, 2016 
 
Op 1 januari 2016 telde de gemeente Bloemendaal 22.292 inwoners. De bevolking bestaat uit iets 
meer vrouwen dan mannen (52,5% om 47,5%). Figuur 2.2 laat zien dat er voornamelijk kinderen 
jonger dan 19 jaar en volwassenen ouder dan 45 jaar binnen de gemeentegrenzen woonachtig zijn. 
Deze oudere bewoners zijn in alle kernen aanwezig maar relatief nog wat meer in Vogelenzang en 
Bloemendaal-Dorp. De gezinnen met (jonge) kinderen zijn meer te vinden in Bennebroek, 
Aerdenhout en Overveen. 
 
Figuur 2.2 Bevolkingspiramide gemeente Bloemendaal op 1-1-2016 

 
Bron: CBS, 2016 
 
De groep inwoners tussen de 20 en 39 jaar is relatief klein. Veel inwoners uit deze leeftijdsgroep 
verlaten de gemeente om elders te studeren en de arbeidsmarkt te betreden. Het aantal inwoners 
wordt vanaf 40 jaar verhoudingsgewijs groter, wat er op duidt dat vanaf die leeftijd mensen zich 
(weer) in Bloemendaal vestigen. Hieruit kan ook geconcludeerd worden dat de woningmarkt voor 
starters niet aantrekkelijk is, dit heeft alles te maken met de hoge woningwaarde.  
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Door de lagere aantallen Bloemendalers in de leeftijdsgroepen tussen 20 en 39 jaar is zowel de 
‘groene druk’ als ‘grijze druk’ hoog in Bloemendaal vergeleken met Nederland als geheel (tabel 
2.1). Groene druk geeft de verhouding tussen het aantal personen onder de 20 jaar en de 
beroepsbevolking (20 tot 64 jaar). Bij grijze druk wordt het aantal personen boven de 64 jaar 
afgezet tegen de beroepsbevolking. De groep inwoners in de leeftijdscategorie 20-64 jaar, en 
daarmee de ‘productieve leeftijdsgroep’ is in gemeente Bloemendaal dus relatief 
ondervertegenwoordigd en de personen onder de 20 en boven de 64 oververtegenwoordigd. De 
demografische druk (som van de grijze- en groene druk) is in Bloemendaal, vergeleken met 
Nederland als geheel, hoog (tabel 2.1). De levensverwachting in Bloemendaal behoort tot de 
hoogste in Nederland. Hierdoor wordt verwacht dat de grijze druk de komende jaren verder 
toeneemt. Dit betekent dat op termijn de groep die lasten moeten dragen, de productieve 
leeftijdsgroep, in verhouding kleiner wordt. 
 
Tabel 2.1 Demografische, groene en grijze druk in Bloemendaal en Nederland 

 Bloemendaal Nederland 
Demografische druk 102,0 66,4 
Groene druk 49,7 38,4 
Grijze druk 52,3 28,0 
Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2013. 
 
De afgelopen 25 jaar is de omvang van de bevolking in Bloemendaal met 2,4% gedaald. Echter, de 
bevolking neemt weer langzaam toe. Het is de verwachting is dat het aantal inwoners in 
Bloemendaal doorgroeit tot 24.100 inwoners in 2040, wat een groei van 8,1% betekent ten 
opzichte van 2015. Dit ligt wat hoger dan Nederland als geheel maar weer lager dan Haarlem. 
Deze verwachtte groei valt toe te schrijven aan het feit dat mensen steeds ouder worden. 
Bevolkingsprognoses tonen aan dat de groei de komende jaren zal zitten in de groepen van 
alleenstaanden tussen 55 en 84 jaar en 65 tot 74 jarigen zonder kinderen. De grootste krimpgroep 
bevat 35 tot 54 jarigen met kinderen1.  
 
De samenstelling van de Bloemendaalse bevolking op afkomst verschilt ook behoorlijk van 
regionale en landelijke gemiddelden. In de gemeente Bloemendaal wonen relatief weinig niet-
westerse allochtonen, slechts 4,1%. In de regio Kennemerland ligt dit percentage op 11,2% en in 
Nederland als geheel op 11,7%. De verklaring hiervoor zal onder andere in de relatief hoge 
huizenprijzen zitten, niet-westerse allochtonen zijn eerder aangewezen op goedkopere woningen. 
Ook het gebrek aan (laaggeschoolde) werkgelegenheid speelt hierbij een rol.  
 
Opvallend is dat er relatief meer westerse allochtonen binnen de gemeentegrenzen wonen, 
namelijk 13,0% van de bevolking. In de regio en landelijk ligt dit percentage lager, respectievelijk 
10,8% en 9,4%. Het merendeel van de Bloemendalers is autochtoon; 82,9%. Dit percentage is wel 
hoger dan de regio (78%) en Nederland als geheel (78,9%).  
 
Huishoudens 
In 2013 telde Bloemendaal 9.455 huishoudens. De gemiddelde grootte van deze huishoudens lag 
op 2,3 gezinsleden, dit is groter dan het gemiddelde in Nederland (2,2). Vergeleken met gemiddeld 
Nederland zijn er in Bloemendaal minder mensen alleenwonend (37% om 32,2%). In steden als 
Haarlem en Amsterdam is dit aandeel eenpersoonshuishoudens nog veel groter.  
 
Daarnaast woont circa twee-derde van de Bloemendalers met een partner samen en heeft de helft 
van deze groep thuiswonende kinderen. Binnen de gemeente Bloemendaal zijn relatief meer 
gezinnen vergeleken met Haarlem en andere steden. De statistieken komen redelijk overeen met 
bijvoorbeeld Heemstede en Haarlemmerliede & Spaarnwoude. De verwachting is dat de komende 
jaren het aantal huishoudens toeneemt. Dit komt doordat de huishoudens relatief gezien steeds 
kleiner worden.  
 
Migratie, geboorte en sterfte 
De gemeente Bloemendaal had een positief gemiddeld migratiesaldo (het verschil tussen 
verhuizingen Bloemendaal in en uit) van 149 in de periode tussen 2009 en 2013. Dit betekent dat 
er meer mensen in de gemeente zijn komen wonen dan hebben verlaten. Het hoogtepunt was in 
2012, toen was er een positief migratiesaldo van 325. Dit valt te verklaren door de oplevering van 
                                                            
1 Woonvisie Bloemendaal 2012‐2016. 
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een deel van Park Brederode, te Bloemendaal-Dorp. Daarnaast was het gemiddelde 
geboorteoverschot in dezelfde periode (2009-2013) -151. Er zijn in die periode dus meer personen 
overleden dan geboren. In deze periode was de bevolkingsgroei in Bloemendaal dan ook negatief. 
Tot en met 2020 wordt er echter een positieve groei van 2,1% verwacht. 
 
Opleiding & Inkomen 
De beroepsbevolking van de gemeente Bloemendaal bestond in 2013 uit 12.468 mensen. Dit is 
56,2% van de Bloemendaalse bevolking en daarmee lager vergeleken met Nederland als geheel 
(66%). Daarentegen is de beroepsbevolking in Bloemendaal over het algemeen hoogopgeleid. Uit 
de cijfers van het CBS blijkt dat 20% van de beroepsopleiding laag opgeleid is en 50% 
hoogopgeleid. De overige 30% valt in midden categorie qua opleiding. Deze ontwikkeling is al 
zichtbaar wanneer wordt gekeken naar de basisscholen. Maar liefst 81,9% van de Bloemendaalse 
scholieren krijgen een HAVO of VWO advies wanneer zij naar het Voortgezet Onderwijs gaan. In 
Nederland als geheel krijgt 45,3% van de leerlingen een dergelijk advies.  
Het relatief hoge opleidingsniveau is ook terug te zien in een hoog gemiddeld inkomen voor veel 
Bloemendalers; het gemiddeld besteedbaar inkomen voor een Bloemendaals huishouden ligt op 
€55.600,-. Het Nederlands gemiddeld besteedbaar inkomen voor een huishouden ligt op €34.500,-. 
Omgerekend naar persoon is dit besteedbaar inkomen in Bloemendaal €33.100,- en voor de 
gemiddelde Nederlander €20.600,-. Vanwege dit relatief hoge inkomen valt 30,4% van de 
Bloemendaalse huishoudens in de inkomensklasse ‘hoog’ en slechts 7,6% in de inkomensklasse 
‘laag’. Ook ZZP’ers lijken het goed te doen in onze gemeente; het gemiddelde besteedbaar 
inkomen per zelfstandige is €44.200,- in Bloemendaal tegenover gemiddeld €28.800,- in 
Nederland. Daarnaast maakt slechts 1,8% van de huishoudens in Bloemendaal gebruik van een 
bijstandsuitkering, landelijk gezien ligt dit percentage op 5,6%.  
 
Werk, werkloosheid & werkzoekenden 
De participatiegraad is in Bloemendaal lager vergeleken met Nederland. Deze graad geeft het 
aandeel van de bevolking weer dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Het feit dat deze in 
Bloemendaal lager ligt heeft waarschijnlijk te maken met de leeftijdsopbouw. De grijze druk is in 
Bloemendaal immers ook hoger.  
 
Uit gegevens van het CBS blijkt dat in 2015 5,3% van de beroepsbevolking van Bloemendaal 
werkloos was. Landelijk lag dat percentage in 2015 op 6,9%. Deze werkloosheid kwam vooral tot 
uiting onder jongeren onder de 25 jaar en laagopgeleiden. Van de beroepsbevolking bleek 3,6% 
werkzoekende; zij staan ingeschreven bij een re-integratiebureau of het UWV. Dit betekent dus 
ook dat een deel van de werkloze beroepsbevolking niet actief op zoek is naar een baan. De 
prognose voor 2016 laat een lichte daling van de werkloosheid zien. Gezien het relatief lage aantal 
werklozen in Bloemendaal lijkt de bescheiden werkgelegenheid geen probleem.  
 
Als kanttekening dient vermeld te worden dat in de statistieken ZZP’ers zonder opdrachten niet 
zichtbaar zijn. Maar ook parttime uitzendkrachten, WAJONGERS met arbeidsvermogen of jongeren 
die blijven studeren vanwege de krappe arbeidsmarkt zijn voorbeelden van verborgen 
werkloosheid. Hierdoor kan er dus sprake zijn van een hogere werkloosheid dan bekend is. 
 
Wonen & woningwaarde 
Veruit de meeste woningen binnen gemeente Bloemendaal zijn een koopwoning; namelijk ca. 74%. 
Daartegenover is ongeveer 17% sociale huur en 9% vrije sector huur. In verhouding zijn er dus 
relatief weinig sociale huurwoningen in Bloemendaal, zeker wanneer dit vergeleken wordt met 
omliggende gemeenten als Heemstede (ca. 22%) en Haarlem (ca. 36%). Tevens is het aandeel 
vrije sectorwoningen lager dan in omliggende gemeenten. 
 
Volgens het CBS was in 2016 de gemiddelde WOZ- waarde in Bloemendaal de hoogste van 
Nederland met €554.000,-. Voorheen lag de WOZ-waarde gemiddeld hoger, echter sinds 2008 
(WOZ-waarde €702.000,-) daalde de WOZ-waarde jaarlijks. De verwachting is dat de WOZ-
waarde, aangezien de woningmarkt weer aantrekt, de komende jaren weer stijgt. De regio kent 
hierdoor een gespannen woningmarkt, waardoor koopwoningen duur zijn en de wachttijden voor 
een sociale huurwoning lang. Het ontbreken van goedkope koopwoningen is voor starters een 
probleem, een koopwoning is hierdoor voor veel starters binnen Bloemendaal zo goed als 
onbereikbaar. Mensen die in een goedkope huurwoning wonen, blijven ondanks een eventuele 
inkomensgroei in hun woning wonen en stromen niet door naar een duurdere (grotere) 
koopwoning2. 

                                                            
2 Woonvisie Bloemendaal, 2013 
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Bijlage	2:	Verslag		groepsdiscussie	
 
Avond voor ondernemers 20 januari 2015 
 
Op 20 januari 2015 heeft Bloemendaal in Business plaatsgevonden, de eerste avond voor 
ondernemers. Een onderdeel van deze avond waren de groepsdiscussies met ondernemers. De 
ondernemers hebben in groepen van 10-15 personen gediscussieerd over onderstaande vragen en 
stellingen. Hieronder is daarvan een samenvatting weergegeven. 
 
Open vraag: 
In welke sectoren ziet u kansen voor de lokale economie? 
 
De ondernemers zien kansen in het toerisme en recreatie. De gemeente zou dat meer moeten 
promoten, zoals Amsterdam zich profileert met Amsterdam Beach. Er zouden meer hotels mogen 
komen. Uitbreiding van het aantal strandtenten zag men ook als een kans. De groep vond wel dat 
Bloemendaal zich meer op kwaliteitstoerisme zou moeten richten. Meer toeristen met wat meer 
geld zou goed zijn voor de lokale detailhandel en horeca. Op het strand minder feesten, maar meer 
loungetenten. Samenwerking met andere gemeenten zou kunnen op het gebied van infrastructuur, 
programmering, adverteren en contacten. 
 
Gekoppeld aan de participatiemaatschappij werd persoonlijke dienstverlening ook gezien als een 
kans voor de toekomst. Er is markt voor kleinschalige verzorgingstehuizen met meer persoonlijke 
zorg, zoals Fleurage. De gemeente zou dit soort initiatieven kunnen faciliteren door bijvoorbeeld 
het ombouwen van villa’s naar zorgappartementen mogelijk te maken. 
Tevens worden kansen gezien in het organiseren van jongeren- en ouderenactiviteiten en 
buurtzorg. Ook voor jongeren zouden meer producten moeten zijn. 
 
Ook in energie worden kansen gezien. Er loopt een warmteader door de gemeente. Hier zou je 
energie uit kunnen tappen. Ook kun je kijken waar je een terrein voor zonnecollectoren kunt 
inrichten. 
 
Verder werd nog genoemd: 

‐ Belangrijk is dat kwaliteit in ambachten niet verloren gaat; 
‐ Er liggen kansen op het gebied van cultuur. Nu is er eigenlijk alleen Caprera; 
‐ Er is behoefte aan gedeelde betaalbare werkruimte voor ZZP-ers die behoefte hebben aan 

structuur. Mogelijk beschikt de overeheid over panden die zich daarvoor prima lenen; 
‐ De ondernemers vinden dat er geen natuur opgeofferd moet worden om letterlijk meer 

ruimte voor ondernemers te creëren. 
 

Stelling 1: 
Het aantal ondernemingen in Bloemendaal is sinds 2010 gegroeid, het 
werkloosheidscijfer is laag. Dit komt vooral door een gunstige ligging in de 
Metropoolregio Amsterdam en niet zozeer door een gunstig ondernemersklimaat in 
Bloemendaal. 

De meeste ondernemers zijn het eens met deze stelling. 
De ondernemers vonden in eerste instantie dat een gunstig ondernemersklimaat niet zozeer een 
lokale conditie is, maar een regionale. Na doorvragen gaf de groep wel toe dat ze er veel baat bij 
hebben dat ze in een kapitaalkrachtige omgeving ondernemen. Tevens vond men dat het een groot 
voordeel dat je in Bloemendaal heel goed vanuit huis kunt werken.  
 
Toch is een gemeente wel van belang voor de ondernemer, omdat de gemeente  de eigen 
ondernemer wel directer kan bereiken en informeren dan vanuit de regio. 



7 
 

 
De gemeente zou het ondernemersklimaat nog verder kunnen verbeteren door: 
- het bij elkaar brengen van ondernemers; 
- het opzetten van coachingstrajecten 
- lokaal samenwerking zoeken met MKB en KvK; 
- via het ondernemersloket informereren over beschikbare bedrijfs- en werkplekken; 
- bestemmingsplannen aanpassen zodat ruimten flexibel in te richten zijn als werkunits. 
 
Metropoolregio Amsterdam werd wel gezien als belangrijk, sommige ondernemers zijn ook 
voornamelijk buiten de eigen gemeente actief. Andere ondernemers gaven aan juist naar de 
gemeente Bloemendaal te zijn verhuisd om dichter op hun doelgroep te zitten.  
 
Stelling 2: 
Een ZZP-er/ondernemer is gewend om zichzelf te redden en heeft de gemeente niet 
nodig. 

De meeste ondernemers zijn gewend zichzelf te redden, en verwachten in die zin niet zoveel van 
de gemeente. Wel werd de ondernemersavond, en het bijbehorende netwerken, gezien als een 
positieve en interessante ontwikkeling wat ze wel vaker zouden willen zien. De gemeente zou dus 
dergelijke bijeenkomsten dus kunnen faciliteren.  
Er werd daarbij tevens aangegeven dat de gemeente zeker niet moet proberen om allerlei kennis 
te gaan ontwikkelen over nieuwe ontwikkelingen. Dat is haar taak niet.  
 
Er werd echter ook aangegeven dat de ondernemer op een aantal punten de gemeente wel nodig 
heeft, bijvoorbeeld bij: 
- het wijzigen van het bestemmingsplan bij bouwprojecten; 
- meer vrijheid geven voor ondernemers, zoals bij horeca in Overveen; 
- beperkingen opleggen aan ondernemers als andere ondernemers het onderspit delven, 

bijvoorbeeld bij parkeeroverlast; 
- de gemeente zou eerst binnen de gemeente moeten kijken bij het verlenen van 

opdrachten; 
- een platform/netwerk waar kennis kan worden gedeeld. B-media kan daar een positieve 

bijdrage in leveren; 
- het  ondernemersloket verder uitbreiden 
- overheid kan een rol spelen bij betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, geen 

huisvesting betekent vertrek naar een andere  Gemeente Bloemendaal. 
 
Stelling 3: 
Een ondernemer heeft te maken met regels die de administratieve rompslomp voor 
ondernemers te veel vergroten. 
 
Een duidelijke en transparante informatievoorziening wordt gewaardeerd. Ondernemers hadden 
wel het idee dat ze vrij eenvoudig de ambtenaren kunnen bereiken die ze nodig hebben maar 
ondervonden soms wel dubbele regelgeving en veel rompslomp. Dit geldt voornamelijk voor horeca 
uitbaters of verenigingen (exploitatievergunning wordt als dubbelop ervaren aangezien andere 
vergunningen dit ook zouden dekken). Andere ondernemers gaven aan dat het goed zou zijn als er 
sprake is van een duidelijke informatievoorziening vanuit de gemeente die goed bereikbaar is. 
 
De deelnemers hebben voor hun bedrijf allemaal weinig met de gemeente te maken en ervaren 
geen hinder van gemeentelijke regels. Wel gaf een van de deelnemers aan dat ze graag een 
grotere uitbouw wilde, zodat ze haar personeel thuis beter kon huisvesten. Een aantal 
ondernemers gaf aan  dat de gemeente flexibeler om zou kunnen gaan met de in het 
bestemmingsplannen bepaalde 60 m2 voor beroep of bedrijf aan huis. Ook werd de suggestie 
gedaan dat de gemeente op nieuwbouwlocaties meer woon/werkwoningen laat bouwen.  
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Door een horeca-ondernemer werd opgemerkt dat horecavergunningen complex zijn en wetgeving 
op dat gebied vaak wijzigt; 

 
Open vraag: 
Wat zou voor de ondernemers aan de orde moeten komen in het gemeentelijk 
economisch beleid? 
 
Het nieuwe economische beleid moet volgens de ondernemers vooral herkenbaar zijn en concreet. 
Het moet maatwerk zijn, gericht op Bloemendaal. Er moet gestreefd worden naar samenhang 
tussen de kernen.  
 
Meer specifiek werden de volgende suggesties gedaan: 
 Organiseer vaker dit soort netwerkbijeenkomsten, zodat ondernemers makkelijker met elkaar 

in contact kunnen komen. Het oprichten van een ondernemersvereniging zou een meerwaarde 
kunnen hebben, eventueel samen met Heemstede. Maak eventueel ook gebruik van bestaande 
netwerken. 

 Stimuleer ondernemingen die mensen met een beperking aan een baan helpen. Nu er op de 
sociale werkplaatsen wordt bezuinigd is dit een kans. De deelnemers vonden het legitiem dat 
de gemeente aan dit soort bedrijven wel subsidie verstrekt en ze geven aan dat ze nu ook al 
regelmatig gebruik maken van de diensten van dit soort bedrijven. 

 Ondersteun ondernemers die in de problemen komen; 
 De zorgtaak moet terug komen in het beleid en de wijze waarop ondernemers daarin betrokken 

kunnen worden; 
 Huisvesting van ondernemers; 
 Een magazine voor ondernemers kan een meerwaarde zijn; 
 Een meer interactieve website kan bijdragen aan het netwerk voor ondernemers. 
 
Input ondernemers (zzp’ers): 
Volgens de ondernemers zouden het volgende aan de orde moeten komen in het economisch 
beleid: 
 Organiseer netwerkbijeenkomsten, zodat ondernemers makkelijker met elkaar in contact 

kunnen komen. Het oprichten van een ondernemersvereniging zou een meerwaarde kunnen 
hebben, eventueel samen met Heemstede. Maak eventueel ook gebruik van bestaande 
netwerken. 

 Stimuleer ondernemingen die mensen met een beperking aan een baan helpen. De deelnemers 
vonden het legitiem dat de gemeente aan dit soort bedrijven subsidie verstrekt en ze geven 
aan dat ze nu ook al regelmatig gebruik maken van de diensten van maatschappelijk 
verantwoorde ondernemingen.  

 Ondersteun ondernemers die in de problemen komen; 
 De zorgtaak moet terug komen in het beleid en de wijze waarop ondernemers daarin betrokken 

kunnen worden; 
 Huisvesting van ondernemers; 
 Een magazine voor ondernemers kan een meerwaarde zijn; 
 Een meer interactieve website kan bijdragen aan het netwerk voor ondernemers. 
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Bijlage	3:	Ondernemerspanel	 	
 

De input voortkomend uit het ondernemerspanel is vooral gebruikt bij de totstandkoming van de 
notitie die in december 2015 aan de gemeenteraad is voorgelegd.  

Deelnemers Ondernemerspanel 

Jolanda Dam   Dam Inkoopadvies 
Sabine Merhottein  Verschuur & Merhottein, Advocatuur & Mediation 
Pim van Zalingen  Firma van Zalingen, Bouw en Restauratie  
Paul Leering   De Daalse Lente 
Mimi Sugarman  Bee-Media 
Margot Slot    NP Zuid-Kennemerland 
Dirk-Jan van den Berg  Van den Berg, Mediation bij Echtscheiding 
Christine Verhoeven  Oostlander Verhoeven, Advocaten & Mediators 
Lydia Sevenster  Goedpresteren.nl 
Wietske Breman  Praktijk voor StudiebegeleidingDeelnemers Ondernemerspanel 
mr Titia Coppes   Kochheim & Coppes advocaten 
Sabine Merhottein  Verschuur&Merhottein Advocatuur en mediation 
Aad Swaalf    Swaalf Natuursteen 
E.D.J. Dijkstra,   Stichting Shatir 
S. Werleman    Stichting Shatir 
Marjan Gielen    Bee Media 
 

Verslag bijeenkomst ondernemerspanel economisch beleid 

Datum 30 maart 2015 

Aanwezig: Sabine Merhottein, Paul Leering, Marjan Gielen, Margot Slot, Sharine Werleman, Jur 
Botter (portefeuillehouder), Mirjam Fopma en Anja Brandenburg (gemeente) 

Als sterk punt werd vooral het goede woonklimaat genoemd en de aanwezigheid van CEO’s. Als 
zwak punt werd genoemd de hoge huren en grondprijzen, waardoor het voor een starter moeilijk is 
om zich te vestigen. Verder werd opgemerkt dat het lage werkloosheidspercentage mogelijk een 
vertekend beeld geeft. Onder ZZP’ers zit mogelijk verborgen werkloosheid. 

Kansen liggen bij het met elkaar in contact brengen van ondernemers, het ondersteunen van jonge 
ondernemers bijvoorbeeld door het ondernemersloket en het meer uitdragen en stimuleren van de 
kenniseconomie. De bedreigingen liggen onder andere in bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en 
beperkte vestigingsmogelijkheden.  

Het ondernemerspanel kwam onder meer op de volgende ambities voor het gemeentelijk beleid: 

‐ Het organiseren van netwerkbijeenkomsten, waarbij de gemeente de rol van gastheer 
vervult. Ondernemers en mogelijk CEO’s kunnen een inhoudelijke bijdrage leveren; 

‐ Het meer benutten van het ondernemersloket, bijvoorbeeld voor startende ondernemers; 
‐ Meer promotie van recreatie en toerisme met een duidelijk profiel met oog voor de balans 

tussen economie en natuur; 
‐ Beschikbaarheid bedrijfsruimte verbeteren. De gemeente zou kunnen bekijken of er 

mogelijkheden zijn in eigen vastgoed. 
‐ Horeca behouden/versterken 
‐ Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen stimuleren door bijvoorbeeld  een 

keurmerk of prijs; 
‐ Activiteiten beter bekend maken, bijvoorbeeld promoten via website en facebook van  

culturele activiteiten of activiteiten voor de jeugd; 
‐ Ruimte beschikbaar stellen voor culturele activiteiten en artistieke uitingen; 
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‐ Diensten voor senioren  
‐ Gebruik bestaande netwerken, zoals bijvoorbeeld de Rotary 

 
Het ondernemerspanel ziet de rol van gemeente vooral in het faciliteren van de ondernemer. Dat 
kan door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, goede informatieverstrekking aan de 
(startende) ondernemer. Promotie van recreatie en toerisme moet plaatsvinden aan de hand van 
een duidelijk profiel. De gemeente kan tevens kijken of er in het gemeentelijk bezit fysieke ruimte 
beschikbaar is voor ondernemers of hoe de gemeente kan bijdragen aan het realiseren van 
flexwerkplekken voor ondernemers.  

 
De ondernemers zien voor zichzelf een rol in een inhoudelijke bijdrage bij netwerkbijeenkomsten. 
Ook werd positief gereageerd op de mogelijkheid tot het vormen van een ondernemersvereniging 
door ondernemers. Dat biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld kenniseconomie binnen Bloemendaal 
meer op de kaart te zetten en de mogelijkheden om voor bedrijven een soort proeftuin te worden 
verder te onderzoeken. 

Verslag bespreking Economische notitie 

Datum 22 september 2015 
Aanwezige ondernemers: 
Jolanda Dam     Dam Inkoopadvies 
Pim van Zalingen    Firma van Zalingen, Bouw & Restauratie 
Paul Leering     De Daalse Lente 
Mimi Sugarman    Bee-Media 
Margot Slot     Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
Wietske Breman    Praktijk voor Studiebegeleiding  
 
Vanuit de gemeente: 
Mirjam Fopma, Anja Brandenburg & Jasper de Jong 
 

Algemene opmerkingen: 

Goede weerslag van de besproken punten tijdens vorig overleg, erg herkenbaar in die zin en goed 
om te zien dat deze punten mee worden genomen. 

Goed dat er in wordt gezet op kwaliteit en niet op kwantiteit. 

Aandachtspunten vanuit ondernemerspanel: 

- Werkgelegenheid op peil houden  inzetten op groei zelfstandigen. Kansen in de zorgsector 
vanwege vergrijzing. 

-  Beter alle kernen betrekken in het stuk, meer gemeente breed trekken.  

- Vergelijking Bloemendaal – Blaricum toelichten, waarom worden deze tegen elkaar afgezet? 

- Verschillen tussen de kernen duiden, wat zijn de sterke punten van elke kern? -Welke 
branches zijn er? (Waarschijnlijk niet inpasbaar ivm tijd).  

- Inzetten op toerisme buiten de piektijden en het verbeteren van de kwaliteit (Is een van de 
kernpunten). Toerisme in de verschillende delen van de gemeente meer met elkaar 
verbinden. 

- Meer ruimte bieden voor ZPP’ers en creatieve bedrijven, bijvoorbeeld doormiddel van 
Broedplaatsen waar creatieve ondernemers met elkaar in contact kunnen komen om te 
werken en te creëren. Het Publieke Werken gebouw zou hier erg geschikt voor zijn. Het 
leerlingstelsel kan zich hier ontwikkelen, de monumenten in Bloemendaal bieden een goede 
basis van vakwerk. 

- Het potentieel gebruiken van de in de gemeente Bloemendaal woonachtige CEO’s, kunnen 
zij bijdragen met hun netwerk? 
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- Gemeente moet duidelijke kaders stellen; dit willen we en dit mag er. 

- Gemeente moet faciliteren en samen werken met welwillende organisaties. 

- Meer inzetten op collectieve inspanningen voor zonnepanelen en waterpompen etc.  
inzetten op duurzaamheid! Duurzaam ondernemen moet de norm worden. Watertappunten 
in de kernen en bij sportclubs.  

- Wat is de waarde van Bloemendaal aan Zee? 

Vervolg: 

Aangezien het stuk op heel korte termijn dient te worden ingebracht voor het college kunnen niet 
alle punten direct worden meegenomen. Wel kunnen wij enkele passages met dank aan de 
feedback herschrijven en scherper formuleren. Dit kan vervolgens leiden tot nog gerichtere acties. 

Voor wat betreft toerisme kwam eigenlijk de volgende vraag naar boven; In kaart brengen wat de 
gemeente Bloemendaal eigenlijk te bieden heeft qua toerisme en recreatie en wat voor 
ondernemers er eigenlijk allemaal zijn. Wat voor gemeente zijn we en wat willen we uitdragen? 
Welke koers gaan we varen?  

Op deze termijn is het niet mogelijk dit volledig op te nemen in deze notitie. Sommige onderdelen 
– het inzetten op kwaliteit – zit al in de notitie. Wel zijn wij voornemens om een voorstel in te 
dienen bij het college voor het schrijven van toeristisch beleid. In een dergelijk stuk is veel meer 
ruimte voor het toerisme en het belang hiervan voor de gehele gemeente.   
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Bijlage 4: Bijeenkomsten inwoners en omwonenden winkelgebieden. 
 
In het kader van project winkelstraten en het opstellen van de economische notitie zijn in 
Bloemendaal-Dorp, Bennebroek en Overveen bijeenkomsten beleg. Voornamelijk gericht op het in 
kaart brengen van de wensen van winkeliers en omwonenden in de winkelgebieden. Tijdens de 
bijeenkomsten zijn de aanwezigen in groepjes verdeeld en aan de slag gegaan met enkele thema’s. 
In elke kern leidde dit tot verschillende discussies maar kwamen ook overeenkomsten tussen 
kernen naar voren. Dit biedt weer aanknopingspunten voor toekomstige acties.   
 
De ruwe uitkomsten staan hieronder opgesomd.  
 
Bijeenkomst winkelgebied Bloemendaal-Dorp 09 mei 2016. 
 
Groep 1: 

‐ Herbestrating o.a. verkeersveiligheid 
‐ Toegankelijkheid 
‐ Parkeren (Blauwe schijf)  gelijkheid tussen verschillende kernen 
‐ Verscheidenheid winkels 
‐ Wonen boven winkels, sociale controle 
‐ Verlichting (ook etalages) 
‐ Herkenbaarheid winkelstraat, oa vanuit station/ van Bl. Weg 

 
Groep 2: 
Samenwerking: 

‐ Gemeente 
o Bewegwijzering  station en spoorwegovergang 
o Bestemmingsplan herzien 
o Blauwe zone parkeren, net als Overveen 

‐ Toerist 
‐ Bloemendalers 
‐ Ondernemers horeca 

o Nieuwe bewoners folders geven over winkelstraat  Misschien gemeentegids? 
o Prijsacties 
o Zichtbaar postagentschap 
o Sport 

‐ Hockeyclub 
‐ Campings 

o Folders neerleggen 
‐ Bloemendaal aan Zee 
‐ Bejaardentehuizen 

o Bezoekers willen er op uit, beter promoten 
‐ Kerk 
‐ Welzijn B’daal 
‐ Eigenaren panden 
‐ Thijsseshof 
‐ Kennemerduinen, zandwaaier 
‐ PWN 
‐ Landgoedeigenaren 
‐ Hotels 
‐ Caprera 

o Kaartverkoop via winkeliersvereniging 
‐ NS 

o Bewegwijzering naar Bloemendaal-Dorp en naar zee (gemeente)  
fietstochten/wandeltochten 

‐ Andere dorpen, Overveen 
‐ Buurtbus 
‐ Taxibedrijf 
‐ Fietsverhuurbedrijven 
‐ Winkels 

o Verlengde openingstijden. 
o Aansluiten op strandgangers die nog even boodschappen willen doen als ze naar 

huis gaan. 
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Groepje 3: 
Helderheid 

‐ Parkeren 
‐ Budget? 
‐ Blauwe zone? 
‐ Meubilair 
‐ Bewoners willen rol over inrichting 
‐ Neemt de gemeente ons beide serieus? 

 
Daarnaast kwamen tijdens de avond verschillende opmerkingen naar voren. 

‐ Het kan soms leeg/dood zijn in de straat. 
‐ Betere uitstraling/gezelligheid, meer sfeer. Straat moet een ontmoetingsplek zijn. 
‐ Facebook/website kan meer aandacht krijgen 
‐ Station Bloemendaal, onduidelijk, verwarring met strand.  
‐ Gemeente is traag met vergunningen etc. 
‐ Jaarmarkt, ondernemers laten vertellen wat ze zoal doen. 
‐ Zichtbaarheid van producten. 
‐ Bloembakken/parkeerplaatsen/meubilair/vuilnisbakken. 
‐ Beter samenwerken. 
‐ Blauwe zone. 
‐ Gezamenlijk met een plan komen, gemeente dan kijken hoe en wat. 
‐ Herbestrating. 
‐ Duidelijkheid!! 
‐ Wat mag er nou wel, en wat mag er niet. 
‐ 1 afvalverzamelaar voor de hele straat. 
‐ Parkeren, eerste uur gratis? 
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Bijeenkomst winkelgebied Bennebroek 17-05-2016 

Wat is gezelligheid? 
Aandacht, aardige mensen, goede sfeer, thuis voelen. 
Wat is Bennebroek? ‘Dorp in de bollenstreek’, ‘grootste speeltuin’. 
 
Voor bijzondere dingen gaan mensen naar Haarlem, afstand met Linnaeushof lijkt te groot vanaf 
winkels. 
Slogan? Een slogan verdwijnt maar DNA blijft. Wat is DNA van Bennebroek? 
 
Veel forensen, weinig mensen die hier verblijven.  
 
Winkeliers brengen samen folder uit, organiseren ook activiteiten. 
 
Typering Bennebroek; Veel kleine winkels/speciaalzaken/lokaal gericht maar sommige ook wel 
regionaal. Sociale aspect is belangrijk. Uitstraling is gedateerd, bijvoorbeeld verf en tegels. 
Nodigt niet uit tot winkelen. 
 
Er mist een goede slager. 
 
Samenwerking 
Ondernemers op de Zwarteweg werken wel samen. 
Koningsdag/feestweek Bennebroek/Sinterklaas. 
 
Sponsoring maar niet altijd ook samenwerking. 
 
Verbeterpunt: samenwerken alle ondernemers. Meer verbinden en één stem naar buiten en 
gemeente toe. Dit kost tijd om voor elkaar te krijgen. 
 
Uitbreiden winkeliersvereniging  Gemeente & gemeenschap. Wat kan de gemeente hierin 
betekenen? Qua kennis, capaciteit en geld? 
 
Kansen en bedreigingen 
Zowel kans als bedreiging  internet. 
 
Te weinig starterswoningen  Gemeente moet hier beter in voorzien/ dit najagen bij 
ontwikkelaars. 
 
Hoe houden we dorp vitaal? In Bennebroek wonen en kopen. Passend aanbod/specialisatie.  
 
Groep 1: 
 
Typering winkelgebied 

 Lokale winkels 
 Regionale winkels 
 Landelijke unieke winkels (Hypotrend/Otja) 
 Doelgroep is bovenmodaal  Bewoners Bennebroek 
 We halen klanten binnen, binnen ca. 3 km buiten Bennebroek 
 Verdeelde locaties van winkels (zwak) 
 Speciaalzaken 
 Kleine zelfstandigen 
 Sociaal 
 Ondernemers zijn (over het algemeen) Bennebroekers 

 
Samenwerking 

 Samenwerking nu: 
o Op de Zwarteweg 
o Koningsdag/Bennebroekse Feestweek 

 Samenwerking (nabije toekomst) 
o SWOB? 
o Sinterklaasfeest 
o Met scholen 
o Met ondernemers 
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o Met de gemeente 
o Business Netwerken  Ook met ander e ondernemers uit de directe omgeving 

binnen gemeente Bloemendaal. 
 

Kansen en bedreigingen 
Kansen Bedreigingen 

 Internet 
 Aandacht 
 Samenwerking  Bundeling van 

krachten ondernemers 

 Internet 
 Totaalaanbod van grotere winkelcentra 
 Vergrijzing 
 Betaalbare woningen 

 
Groep 2: 
 
Typering winkelgebied 

 Middelpunt van de aarde 
 Verspreid winkelgebied 
 Luxe vergrijst dorp 
 Mobiliteit, parkeergelegenheid 
 Diversiteit (qua aanbod) 
 Bewoners met goede besteding 

 
Samenwerking 

 Is gewenst; onderling en gemeente 
 Is moeizaam 
 Gebeurt incidenteel 
 Vertrouwen 
 Gunfactor 
 Lol 
 Vreugde 
 Rendement 

 
Kansen en bedreigingen 
Kansen Bedreigingen 

 Één winkelgebied creëren 
 Goede parkeerruimte, bereikbaarheid 
 Oplossing lege winkels, subsidie? 
 Iets speciaals, bv. ijzerhandel, slager 

 Bedreiging door vergrijzing 
 Grotere winkelgebieden, afvloeing 
 Oplossing lege winkels, subsidie? 

 
Groep 3: 
 
Typering winkelgebied 

 Buurtwinkelgebied 
 Speciaalzaken 
 Wens; Slager, versteeg(?), Cappellen/Blokker/Marskramer o.i.d. 
 Uitstraling: 

o Verlichting, upgrade 
o Straatwerk, upgrade 
o Straatmeubels 
o Groenvoorzieningen 
o Reclame-uitingen 

 
Samenwerking 

 Winkeliersvereniging Zwartweg 
 Voortrekker opzetten vereniging: 

o Ondernemers te druk 
o Eenvoudig meedoen met minimaal tijdinzet 
o Enthousiasme vergroten 
o Gemeente overleg 
o Het moet leuk zijn 
o Financiële onderbouwing 
o Omwonenden, buurverenigingen? 
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Kansen en bedreigingen 
Kansen Bedreigingen 

 Wat is het draagvlak bij; ondernemers, 
gemeente en bewoners? 

 Voorzien in behoeftes  leeftijd en 
doelgroep. 

 Vernieuwing; specialisatie 
 Sociale cohesie 

 Wat is het draagvlak bij; ondernemers, 
gemeente en bewoners? 

 Haalbaarheid ; investering vs. winst 
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Bijeenkomst winkelgebied Overveen 23-05-2016 
 
Start met klacht/probleem dat de opkomst heel laag is door slechte brief bezorging. Vele mensen 
en voornamelijk winkeliers hebben de brief niet gehad. De vraag of het wel zin heeft door te gaan 
met de bijeenkomst. 
 
Wat is gezelligheid? 
Aandacht, sfeer, opgeruimde/schone straat, geen verrommeling, nette winkel, aardige mensen. 
Wat is Overveen? ‘Dorp met kwalitatief goede speciaalzaken’. 
 
Er is een winkeliersvereniging maar laatste berichten via social media zijn van half 2015.  
 
Er komen twee belangrijke groepen (bezoekers) in Overveen; veel studenten en 
strandgangers/wandelaars. Op zoek waarmee je deze 2 groepen kan ‘verleiden’ wat te kopen in de 
winkelstraat. Een bord bij het station (aangeven winkels en bezoekerscentrum Kennermerduinen)  
zou al een deel van de oplossing kunnen zijn.  
 
Typering Overveen; Veel kleine winkels/speciaalzaken met een hoge kwaliteit. De winkels zijn 
voornamelijk lokaal gericht. Er mist een kaas/ verse vis winkel.  
 
Ondernemers zouden meer kunnen samenwerken. 
 
Leegstand is een van de grootste bedreigingen. Het is ongelukkig dat als je uit de Tetterodeweg 
komt tegen 2 leegstaande winkels aanloopt. Dat zorgt voor een onaantrekkelijk aangezicht en 
splitst de winkelstraat enigszins.  
 
Zou een atelier/galerie geen oplossing kunnen zijn voor leegstaande winkel? Pop-up store is te kort 
en vluchtig, geeft geen structurele oplossing.  
 
Een wens is om het ondernemersloket binnen de gemeente zo in te richten dat er één 
aanspreekpunt is voor ondernemers. 
 
Opdracht 
 
Typering winkelgebied 

 Buurt winkelgebied 
 Lokale winkels 
 Diversiteit winkels voor dagelijkse boodschappen (+) 
 Kwaliteit speciaalzaken (+) 
 Gratis parkeren (+) 
 Koffie tentje (bv bagels & beans achtige zaak) die het verbijven in de winkelstraat kan 

stimuleren (-) 
 Kaas zaak/ verse vis zaak (-) 
 Huren voor winkel ruimte zijn te hoog (-) 
 Blauwe schijf, voor bezoekers onduidelijk of pareren gratis is (-) 

 
Samenwerking 

Samenwerking nu: 
o “Kruisbestuiving” winkels; winkeliers zetten producten neer bij collega-winkels. 
o Oriëntatie is voor bezoekers op supermarkt dus andere winkels zullen zich meer 

moeten profileren en daarvoor handen ineen slaan.  
 

 Samenwerking in nabije toekomst: 
o Actiepunt: Samenwerking winkeliers in winkeliersvereniging verbeteren. Hierin 

moet iemand het voortouw nemen (=ambassadeurschap, kan ook wisselend per 
jaar bijvoorbeeld) 

o Bewoners uitnodigen bij winkeliersvereniging 
o Website Overveen, moet gemaakt worden en te raadplegen zijn via smartphone. 

Op het NS station moet op een bord ook de website worden benoemd! 
o Bewegwijzering bij station richting winkels en richting bezoekerscentrum 

Kennermerduinen. Inclusief plattegrond.  
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Kansen en bedreigingen 
Kansen Bedreigingen 

 Turks/Marokkaanse winkel (vanwege 
goedkope producten voor goede 
kwaliteit) 

 Wimbledon en Militair Hospitaalterrein 
worden ontwikkeld: nieuwe bebouwing, 
nieuwe bewoners, nieuwe klanten erbij 

 Leegstand 
 Bij toenemende leegstand een 

incompleet aanbod van winkels 
 Betaald parkeren (als het ingevoerd zou 

worden) 

 

Bijlage	5:	Ondernemersklimaat	gemeente	Bloemendaal	(onderzoek	
Qi‐iQ	research)	
 



 

 

 

 

 

 

 

Qi-iQ , Jorien Schaap  

Kantoor Haarlem: Nieuwe gracht 3, 2011 NB Haarlem, T: 0651526869/023 5510291 

E: Jorien@qi-iq.nl  W: www.qi-iq.nl/research 

 

Kien, Jessica Hootsen 

Kantoor Groningen: Westerkade 15-5, 9718 AS Groningen, T: 050 3657672, F: 050 3171778 

Kantoor Haarlem: Nieuwe gracht 3, 2011 NB Haarlem, T: 085 4018250 

E: info@kienonderzoek.nlW: www.kienonderzoek.nl 

 

  

Ondernemersklimaat 
gemeente Bloemendaal 
 

 

Resultaten van een kwantitatief online 

onderzoek onder Bloemendaalse ondernemers 
 

 

januari 2015 
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1. Inleiding 

 

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

Bloemendaal. 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 750 adressen hebben een brief ontvangen op briefpapier van de gemeente waarin zij gevraagd 

werden een online enquête in te vullen. Tevens werden zij in deze brief uitgenodigd voor een 

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

 

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

ondernemers de vragenlijst ingevuld. Dit is ruim 9% van het totale bestand, waar echter ook een aantal 

postbussen- en brievenbusfirma’s in staat. 

 

Om de response te verhogen heeft Jasper de Jong, stagiaire bij 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 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. De rode draad in 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. Een samenvatting van de antwoorden op alle vragen 

levert weinig zinvolle informatie op. Maar bij het analyseren van de antwoorden is er wel een rode draad. 

De ondernemers die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben duidelijk behoefte aan het verstevigen van 

de relatie met de gemeente: meer netwerken, elkaar zien en spreken, samenwerken en elkaar meer 

werk toeschuiven. In de communicatie met de gemeente blikt de website een hele belangrijke rol te 

spelen voor de ondernemers. 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.  

 

In hoofdstuk vier staan alle resultaten per vraag. Als er sprake was van een open vraag zijn de gegeven 

antwoorden direct na de vraag ingevoegd.  
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4. Resultaten 

 

4.1  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. 

 

 

 

Ondernemers gaven antwoord vanuit hun eigen branche waardoor de antwoorden zeer divers zijn. Die 

antwoorden die algemener van aard waren, hadden betrekking op de digitalisering van de samenleving, 

technologische ontwikkelingen waaronder het 3d printen, verduurzaming, het herstel van de economie 

en vergrijzing van de samenleving.  
 

Als eerste genoemd: 

 aantrekkende economie, zodat ambachtswerk weer betaalbaar wordt 

 Administratieve ondersteuning particulieren (WMO) 

 Advisering brandveiligheid 

 Algehele economische toestand 

 BtoB 

 Continue behoefte aan personal coaching 

 dat het belang van digitaal communiceren steeds meer wordt erkend. En dat men ook begrijpt dat je daar maar 

het best een professionele tekstschrijver op kunt zetten. 

 De aandacht die er is voor kinderen uit gescheiden gezinnen 

 De kentering in het denken over de verzelfstandiging van de volkshuisvesting. 

 de verkopen gaan steeds meer via internet. 

 De zaken gaan voorspoedig, ontwikkelingen worden natuurlijk gevolgd 

 digitalisering 

 Digitalisering 

 doorgroeien door uitbreiding klantenkring 

 duurzaam 

 duurzaam bouwen en ondernemen. 

 economische groei 

 efficiënter maken van operationele processen door ICT solutions 

 efficiënter werken met behulp van techniek 
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 fietspaden in de duinen 

 focus van werkgevers op preventie uitval medewerkers 

 geen ontwikkelingen, daar ik aan het afbouwen ben 

 Glasvezel 

 groei 

 groei 

 groei internet activiteit 

 groei ivm samengaan deelgemeenten 

 herstel van de economie 

 hoge dollar lage euro 

 informatietechnologie 

 Inspelen op de veranderende ontwikkelingen van recreatie naar uitgaan 

 Internet of things 

 Kunstenaars presenteren zichzelf met middels een website als visitekaart. 

 lancering nieuw product 

 Medische behoefte aan zuurstof 

 meer aandacht voor lokale kennis en vakmanschap 

 men gaat met vanuit huis werken 

 mensen zijn meer bereid om hulp te zoeken in hun stressvolle levenssituatie 

 nieuwkomers 

 Onderhouden en uitbouwen bestaande relaties en bestanden 

 opbloeiende economie 

 opleiding van medewerkers blijft een belangrijke managementtool 

 opstarten clientèle bestand voor taaltrainingen Frans 

 Overheidsbeleid mbt Participatie- en quotumwet 

 promotionele activiteiten van winkelcentra 

 Samen werken met ondernemers in de buurt 

 seniorenmarkt 

 stamcel manipulatie 

 Toename behoefte aan natuur in combinatie met gezondheid 

 Toename recreatie 

 toenemende digitalisering 

 uitbreiding van mijn webshop 

 vastgoed dat langere tijd leegstaat 

 ver- en nieuwbouw 

 Verandermanagement 

 verbetering economie 

 verdere digitalisering, gebruik internet 

 verduurzaming 

 vergrijzing 

 verkopen via web 

 Vernieuwde zorg aanbod voor jongeren met een beperking 

 Wegvallen verzekerde psychologische hulp; meer vraag particuliere hulp 
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Als tweede genoemd: 

 3D printing 

 Aantrekkende markt van trainingen op persoonlijke ontwikkeling 

 afspraken dmv webcam advies 

 Behoefte aan stikstof ikv voortstuwing, als actuator, en als blusmiddel 

 Creëren van meer werk mogelijkheid voor bovengenoemde doelgroep 

 De langzame verandering van de ik naar de wij cultuur 

 de mediation praktijk uitbreiden: mensen wil graag zelf hun problemen oplossen met hulp van een professional 

 digitalisering in de gezondheidszorg 

 doorgroeien door cross-selling 

 expats 

 Flexibilisering vd arbeidsmarkt 

 Gemeentelijke ondersteuning 

 groter netwerk 

 herbestemming 

 herstel economie 

 horizontale en verticale verantwoording 

 Innovatie 

 internationaal 

 internet 

 juridisering van de samenleving 

 managers en medewerkers moeten blijven investeren in hun eigen functionele ontwikkeling 

 marketing en sales 

 meer behoefte aan informatie en content 

 meer informal investeerders, lage rente 

 meer online promotie 

 mindfullness en ontspanningsbehandeling zijn algemeen gangbaar en bekend 

 naamsbekendheid 

 Ondersteuning inzake informatie WMO 

 ontstaan van samenwerkingsverbanden met andere ondernemers 

 outsourcen van diensten door bedrijven 

 Psychologische problemen als stress, eenzaamheid, er alleen voor staan act. nemen toe 

 realisatie nieuwe wijk 

 right to challenge vanuit overheid 

 Shake out 

 Stichtingen willen hun eigen plek op internet. 

 terugtredende overheid en families zorgen meer voor zichzelf 

 toegang tot digitale snelweg 

 Toename aantal vermogende en actieve ouderen 

 Toename recreatie en toerisme 

 toename van clientèle 

 toenemende mate bijdrage leveren aan rendement van klanten 

 Trainingen crisisbeheersing 

 Trend van MVO en sociaal ondernemen bij bedrijven 
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 veranderingen in de markt 

 verbetering persoonlijke zichtbaarheid/veiligheid sporters, wegwerkers, personeel 

 vergrijzing en passende huisvesting hiervoor ontwerpen 

 versterken lokale kracht door podium en platform aan te bieden 

 vrouwen zullen nog meer in zelfstandige beroepen gaan werken 

 weg onderhoud 

 welzijn van ouderen in de regio 

 

Als derde genoemd: 

 3D printing 

 Aanleveren ontruimingsplannen en vluchtplattegronden 

 Aantrekkende markt van assessments en ontwikkelingen op dit gebied 

 beheer openbare ruimte 

 Behoefte aan waterstof ikv voortstuwing 

 Cultuur weer uit het verdom hoekje (beter imago) 

 data 

 Drones 

 flexwerken 

 gasvondsten Afrika en groei 15% aldaar 

 groepspraktijken trekken makelijker mensen met hulpvraag aan 

 Iedereen zijn eigen website, ook kleine ondernemers. 

 Internationalisering 

 klanten staan open voor doelgericht trainen, nieuwe trainingsvormen on- en off the job 

 kwaliteit 

 meer transparantie in de markt 

 meer werk doen met minder mensen 

 Men zal meer flexplekken nodig hebben 

 partnerships creëren met klant en expertise specialisten 

 regionaal 

 Samenwerking met andere ondernemers in de zorg om dit meer vorm en inhoud te geven 

 stabilisatie 

 Trend wordt regelmatige, korte interventies 

 verder digitalisering 

 vergrijzing 

 vergrijzing van de babyboomers leidt tot uitbreiding van de erfrechtpraktijk 

 vergunningen loket 

 verstreken toeristisch product Bloemendaal/Kennemerland 

 zakelijk markt wil persoonlijk advies 

 

Verder zie ik nog kansen in: 

 Activiteiten te ontwikkelen om ouders van kinderen met een beperking te ontlasten zoals dag weekend en vakantie 

activiteiten 

 alternatieve en smart energie 

 B to B 
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 dienstverlening : tolk- en vertalen, correspondentie, telefonie 

 dienstverlening aan kinderen tussen de 4 en de 18 jaar 

 meer dialoog met gemeente -provincie over ruimtelijke ordening 

 meer recreatie mogelijkheden door fietspaden door de duinen 

 onderwijs, energie, transport, retail 

 Online diensten 

 ouderenzorg 

 samenwerking 

 Samenwerkingsverband 

 Workshops op gebied van psycho-sociale ontwikkeling 

 
 

  

4.2  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. In hun toelichting komt een aantal keer naar voren dat zij hopen dat de gemeente vooral 

bij de lokale ondernemers gaat aanbesteden.  
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4.3  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)  

 

 

 

 

Opvallend dat veel ondernemers hopen dat de gemeente hen kan faciliteren bij hun groeiambitie.  

 

 

Groeien in omzet 

 adverteren en redactioneel ondersteunen 

 als gemeente gebruik maken van locale aanbieders voor alles dus ook voor vaardigheidstrainingen 

 Als gemeente niet alleen instellingen mee laten doen met de transitie jeugdzorg!! Maar ook zzper 

 Betere informatie betreffende de WMO 

 door promotie van mijn business en inzet van netwerken 

 Doorverwijzen cliënten WMO e.d.; opname in gemeentelijke gids hulpverlening 

 Gemeente geeft eigen ondernemers een kans bij aanbestedingen of direct gunnen bij kleine opdrachten 

 gemeente werkt niet mee! 

 gemeente zou kunnen begeleiden met financiële hulp 

 Gezondheidsinstellingen door verwijzing ivm brandveiligheid (gebouw en personeel ) 

 helpen profileren van de organisatie naar jongeren toe 

 ik zoek een betaalbaren locatie dicht bij huis 

 klant worden, gemeente staan bij uitstek dichterbij de lokale onderneming, dus een relatie als (launching) 

customer is stimulerend 

 lokale / onderlinge handel stimuleren 

 meer besteden als gemeente zelf bij lokale bureaus 

 mijn instituut opnemen in gemeentegids 

 netwerkbijeenkomsten organiseren 
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 nieuwbouw (het liefst met een heel nieuw centrum) 

 via HBR verzekeren 

 wellicht zou de gemeente klant kunnen worden 

 zet mij als extern tekstschrijver in voor communicatie richting burger 

 

Meer winst maken 

 geen onnodige afvalstoffenheffingen in rekening brengen etc. voor holding firma's 

 gemeente werkt niet mee! 

 stimuleren en faciliteren ouderenzorg in de desbetreffend centra 

 verlagen van de WOZ 

 via HBR verzekeren 

 winst wordt bij ons doorgesluisd naar jongeren 

 

Meer personeel aannemen 

 doe ik zelf via Pay Roll 

 mensen leren kennen 

 Opzetten zzp netwerk 

  

Technologisch veranderen 

 aanleg van glasvezel 

 doe ik zelf 

 gemeente werkt niet mee! 

 Glasvezel 

 investeren in faciliteiten (ontmoetingsplek) en website 

 online platform voor ondernemers in de gemeente 

 open staan als pilotpartner of als klant 

 

Andere groeimarkten vinden 

 door potentiële klanten via media op mijn bedrijf attent te maken. 

 faciliteren in netwerk bijeenkomsten 

 Ik kan mijn werk ook in de zorg en onderwijs doen 

 ik zou graag door de gemeente Bloemendaal (ter ondersteuning van de afdeling Communicatie) ingezet willen 

worden voor schrijfopdrachten 

 Met de vraagkant (potentiële klanten) in contact brengen 

 netwerken 

 ruimte voor lokale promotie 

 Verruiming vergunning,aanpassing 

 

Stabiliseren van de groei 

 door te zorgen voor atelierruimte. betaalbaar. 

 gemeente werkt niet mee! 

 Onderhoud en bouwwerken aan lokale partijen gunnen 
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Verduurzamen 

 collectief organiseren met lokale ondernemers 

 Door het bieden van de mogelijke ondersteuning zoals AWBZ financiering en werkruimte beschikbaar stellen 

 Gemeente geeft eigen ondernemers een kans bij aanbestedingen 

 Idem (Onderhoud en bouwwerken aan lokale partijen gunnen) 

 Ik zoek een bestaande ruimte die ik van tijd tot tijd kan huren op incidentele basis 

 meer contact tussen ondernemers onderling en ondernemers met duurzame initiatieven, meer contact met het 

Nationaal Park waarin de gemeente participeert 

 Naar een duurzame samenleving niet alleen qua energiegebruik, maar ook in de relationele sfeer 

 vergunningen & investeringen 

 

Iets anders (open antwoord vorige vraag) 

 bedrijfsruimte/ contacten met andere ondernemers/ ? 

 goede samenwerking met de gemeente 

 meedenken in welke trainingen zinvol zijn 

 Think global act local 

 wellicht een platform creëren (online?) waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf ook zichtbaar 

maken 

 wij zijn een werklocatie van Heliomare, gemeente zou iets voor ons kunnen betekenen 

 zie bij meer winst maken(denk aan subsidies ed.) 
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4.4  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 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. 

 

(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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4.5  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     

 

 

 

73,4% 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 (57,4%).  
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4.6  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  

bri

ef 

Via 

email 

Via  

Twitter 

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 veel grotere voorkeur heeft dan papieren 

communicatie. De website van de gemeente is een belangrijk medium voor de ondernemers.   
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4.7  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 minder dan 10% van de ondernemers aangeeft per brief geïnformeerd te willen 

worden door de gemeente  bij de algemene vraag. Bij de specificatie van de onderwerpen stijgt dit 

percentage naar boven de 20%. De website blijft echter het belangrijkste medium voor ondernemers. 

 

Dat blijkt ook uit de bezoekcijfers die bij vraag 3.8 naar voren komen. 

 

4.8  Bezoek website gemeente Bloemendaal  

 

Heeft u de website van de gemeente Bloemendaal weleens bezocht? 
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4.9  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. 

 

 

 

 

Antwoorden bij ‘Iets anders, namelijk’:  

 

 4G .meest belangrijk. 

 agenda 

 alles 

 de huidige ondernemers 

 een vraag en aanbod van diensten platvorm 

 evenementen 

 Geen 

 geen website 

 toegang tot netwerk van ondernemers 
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4.10  Personeel in dienst 

 

Heeft u personeel in dienst? 

 

 

4.11  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 

 

Zeker wel, omdat:  

 dat is onze core business! 

 dit hebben wij nu ook al. 

 het hoort bij sociaal ondernemerschap 

 Iedereen dat zou moeten doen 

 je geen twee benen hoeft te hebben om de telefoon aan te nemen, goed te kunnen programmeren etc. 

 ook zij een kans verdienen 

Waarschijnlijk wel, omdat:  

 kwetsbaren ook kwaliteit kunnen leveren 

 wij willen verantwoording nemen, maar het moet wel passen in het werk. 

 zij kunnen beschikken over kennis of herscholing 

Misschien, omdat:  

 groei praktijk 

Waarschijnlijk niet, omdat:  

 het niet werkt in onze onderneming 

 kan niet in onze branche (advies); vind het wel goed dat het gebeurt 

 onze klanten al zeer kwetsbaar zijn 

 te klein bedrijf 

 vooralsnog niet mogelijk gelet op huidige werkzaamheden 

 we nog in de beginfase zitten - kan op termijn wel 
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4.12  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 

 

 

Iets anders namelijk: 

 aandragen kandidaten 

 elkaar handel gunnen 

 faciliteren d.m.v. gebouw 

 niets, is rijksoverheidstaak ? 
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4.13  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.  

 

 

4.14  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 om het 

energieverbruik omlaag te brengen.   
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4.15  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: 

 Geen idee 

 participatie in palletkachel en windenergie 

 

Producten die het energieverbruik omlaag brengen: 

 deuren voor de koelingen. 

 investeren in nieuwe verwarming/ventilatie 

 Voorlichting 

 

Advies op het gebied van energiebesparing: 

 lampen die automatisch aan en uit gaan. 

 Na verhuizing 

 tips & trics in een nieuwsbrief 

 

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

 collectief inkopen 

 Ik zie een verschuiving komen van aardgas naar bodemwarmte op basis van kleine en lokale clusters van 

bedrijven en woningen 

 Na verhuizing 

 of faciliteren van opwekken zonne-energie 
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4.16  Branche van de ondernemer 

 

Binnen welke branche valt uw bedrijf? 

 

4.17  Aantal werkzame personen 

 

Hoeveel mensen zijn er werkzaam in uw onderneming uzelf meegerekend? 

Alleen gesteld aan de 24 ondernemers met personeel 

 

4.18  Klantenkring 

Waar komt het grootste deel van uw klanten vandaan? 
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4.19  Opmerkingen over het onderzoek 

 

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

kwijt. 

 - Goed initiatief! Ik kijk uit naar de ondernemersavond in januari. - Waar ik nieuwsbrief aangaf, ging ik er van uit 

dat deze via e-mail verstuurd wordt. - Een gesloten LinkedIn groep voor ondernemers en ondernemende inwoners 

(de klanten van de ondernemers) in Bloemendaal vind ik een zeer goed idee. - Ik wil graag actief bijdragen, door 

bijv. een workshop oid te faciliteren 

 BHV expertise is een adviesbureau op het gebied van brandveiligheid, BHV, crisisbeheersing en continuïteits 

management. Gespecialiseerd in de gezondheidszorg. BHV expertise wil graag ondersteunen binnen de gemeente 

Bloemendaal om de gezondheidsinstellingen en personeel het brandveiligheidsbewustzijn te vergroten en daardoor 

een hogere brandveiligheid te kunnen bewerkstelligen. 

 dank voor het onderzoek, prima dat de gemeente zich betrokken toont! Juist omdat ik een eenpitter ben waardeer 

ik dit zeer. Ik kon helaas geen aangevinkte antwoordrondjes weer 'ontvinken' en ook niet terugkeren naar een 

vorige vraag, dus mijn antwoorden zijn niet 100% accuraat (maar wel 95% dus dat is OK wat mij betreft). 

 De leidster van de avond was geen succes. Dat had Jur prima alleen kunnen doen!. De avond was en groot succes 

vooral het informele deel er na. 

 Door tegenwerking van de gemeente heb ik mijn bedrijf per 2014 (na meer dan 50 jaar!) naar Haarlem verplaatst. 

Een verademing, de medewerking die ik daar van het ambtelijk apparaat kreeg. 

 Gemeente Bloemendaal zou de eigen ondernemers kunnen helpen door hen in te schakelen bij opdrachten. Ik zie 

nu dat een dagvoorzitter van buiten de gemeente wordt gevraagd om de avond op 20 jan. voor te zitten. Dat had 

ik uitstekend kunnen doen! 

 Goed dat jullie een nieuwe impuls geven aan het Bloemendaalse ondernemersklimaat en de professionalisering 

hiervan. 

 Graag wil ik contact met een medewerker van uw gemeente die onze jongeren (19-26 jaar) kunnen 

helpen/adviseren om jongeren (studenten en werkzoekenden) en ondernemers meer met elkaar te verbinden. 

 Ik ga dit jaar starten met mijn eigen onderneming. 

 Ik vond dit een beetje vreemde enquête. Weet niet zo goed wat ik met die vragen moet. 

 Ik vond het een erg goed idee om een ondernemersavond te organiseren!. Graag vervolg hiervan. Groeten 

Christine van Rijckevorsel 

 Kan Ik mij nog inschrijven voor de ondernemersavond die vanavond plaats vind?! 

 maak graag gebruik van uw uitnodiging op 20 januari 2015 

 Misschien kunnen ondernemersnetwerken gesegmenteerd worden opgezet. Loop nu te vaak tegen mensen aan 

waar ik niets aan heb. 

 Prima initiatief ! 

 Vind de vraagstellingen ietwat ongelukkig en niet inhoudelijk voor veel ZZP-ers. De soort ondernemingen in de 

gemeente Bloemendaal verschillen ook per dorpskern . Veel meer enten op kennisdeling ,huisvesting en faciliteren 

door de gemeente !. ( een bedrijfsverzamelgebouw 

 wij hebben een huiswerkinstituut. wij vallen wat buiten het 'normale'ondernemersplaatje. 

 Wij zijn een beetje vreemde eend in de bijt: een werkproject voor mensen met een beperking. Participatie is het 

doel, ook in de WMO. Echter ons project dreigt om te vallen door de bezuinigingen die de WMO met zich 

meebrengt. Hulp is nodig om te overleven. 

 Zou graag de dialoog met de gemeente en overheid in het algemeen willen starten. Dit lijkt mij een heel nuttig en 

mooi initiatief, zodat door intensievere contacten wij ons beter kunnen voorbereiden op de nieuwe uitdagingen en 

problemen, zoals vergrijzing, verduurzaming van de leefomgeving, energiebesparing, etc. 

 Zsm sneller internet. 



                                  Ondernemersklimaat gemeente Bloemendaal – januari 2015  - pagina 23 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Bijlagen 

 
- Brief aan de ondernemers 

- vragenlijst 

 



                                  Ondernemersklimaat gemeente Bloemendaal – januari 2015  - pagina 24 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 
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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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