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Moventem werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse Marktonderzoek

Associatie (MOA) en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt aangetoond dat op verantwoorde

wijze met data en persoonsgegevens wordt omgaan. Tevens is Moventem aangesloten bij de Europese

Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en

Sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit rapport is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het

voorkomen dat informatie fout en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte

schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. 2
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Inleiding



1.1 Onderzoeksopzet
Gemeente 

Berkelland
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In opdracht van gemeente Berkelland heeft Moventem een onderzoek uitgevoerd onder ondernemers.

Om relevante signalen uit het bedrijfsleven op te halen, heeft de gemeente Berkelland samen met het Platform Berkelland een enquête
verstuurd aan alle Berkellandse ondernemers. Iedere bedrijvenpark- en centrumondernemer heeft deze enquête per mail ontvangen.

De ondernemers hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen tussen vrijdag 15 november en maandag 13 januari 2020.

In totaal hebben 195 lokale ondernemers de vragenlijst (bijna) volledig ingevuld. Gemeente Berkelland heeft de verspreiding van de
vragenlijst verzorgd. Een door Moventem opgestelde uitnodigingsmail is via het Platform BV Berkelland verspreid onder de ondernemers.

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document beschreven middels diagrammen en tabellen.

Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het
aantal antwoorden niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel
respondenten (‘n’) de betreffende vraag hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen
konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale percentage komt dan hoger dan 100% te liggen. Omdat niet alle
respondenten de achtergrondvragen hebben beantwoord, verschilt de ‘n’ voor deze vragen.

In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze
rapportage te vinden.

Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage
Ondernemers Berkelland’.
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2.1 Vestigingsklimaat
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Ruim de helft (51%) vindt het vestigingsklimaat in gemeente

Berkelland (zeer) goed en 7% vindt het (zeer) slecht.

4% 47% 37% 4% 3% 5%

Wat vindt u van het vestigingsklimaat in de gemeente Berkelland? (n=195)

Zeer goed Goed Niet goed, niet slecht Slecht Zeer slecht Weet ik niet/ geen mening



2.2 Team Economische Zaken
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Nagenoeg de helft van de respondenten (49%) is

bekend met het bestaan van Team Economische

Zaken van de gemeente Berkelland als

aanspreekpunt voor ondernemersvragen over

gemeentelijke zaken.

Van de respondenten die Team EZ kennen, heeft 61%

wel eens contact gehad met Team EZ.

Van de respondenten die wel eens contact hebben

gehad met Team EZ, beoordeelt 88% het contact als

(zeer) goed. 2% vond het zeer slecht.

49%51%

Bent u bekend met het bestaan van Team Economische 
Zaken (Team EZ) van de gemeente Berkelland als 
aanspreekpunt voor uw ondernemersvragen over 

gemeentelijke zaken? (n=195)

Ja

Nee 61%

39%

Heeft u weleens contact gehad met Team EZ? (n=96)

Ja

Nee

24% 64% 7% 2%3%

Hoe beoordeelt u het contact met Team EZ? (n=59) 

Zeer goed Goed Niet goed/niet slecht Slecht Zeer slecht Weet ik niet/geen mening



2.3 Zakelijke doelen 2020-2024
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Ruim de helft van de respondenten (51%) heeft

omzet behoud als zakelijke doel voor de periode

2020-2024. 40% zou een uitbreiding willen, 8%

(her)vestigen en 2% een bedrijfsbeëindiging.

51%

40%

8%

2%

13%

Omzet behoud

Uitbreiding

(Her)vestigen

Bedrijfsbeëindiging

Anders, namelijk:

Wat zijn uw zakelijke doelen voor de periode 2020-
2024? Meer antwoorden mogelijk (n=195)

28%

18%

6%

26%

22%

Ja, zowel de gemeente als de
lokale ondernemers- en/of
bedrijvenparkvereniging

Ja, de gemeente

Ja, de lokale ondernemers- en/of
bedrijvenparkvereniging

Nee

Weet ik niet/geen mening

Kan de gemeente en/of de lokale ondernemers-
en/of bedrijvenparkvereniging u daarmee 

ondersteunen? (n=195)

Volgens 28% kan zowel de gemeente als de lokale

ondernemers- en/of bedrijvenparkvereniging ondersteunen

bij de zakelijke doelen. 18% zegt dat de gemeente daarbij

kan ondersteunen, 6% de lokale ondernemers- en/of

bedrijvenparkvereniging en volgens 26% kunnen ze daar

beiden niet in ondersteunen.



2.4 Platform Berkelland
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58% van de respondenten is bekend met het Platform

Berkelland en weet ook wat ze doen. 35% is ermee bekend,

maar alleen van naam.

58%

35%

6%

Ja, ik weet ook wat ze doen

Ja, maar alleen van naam

Nee

Was u bekend met het Platform Berkelland? (n=195)



2.5 Ondernemerspanel
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63% 13% 25%

Denkt u dat een ondernemerspanel zinvol is in de 
gemeente Berkelland? (n=195)

Ja Nee Weet ik niet

5% 31% 39% 25%

Zou u lid willen worden van het 
ondernemerspanel? (n=170) 

Ja, zeker Ja, misschien Nee Weet ik (nog) niet

93%

7%

Per mail

Per post/telefoon

Op welke wijze zou u deel willen nemen aan het 
ondernemerspanel? (n=61)

63% van de respondenten denkt dat een

ondernemerspanel zinvol is in de gemeente

Berkelland. 13% denkt dat dit niet zinvol is.

Van de respondenten die denken dat een

ondernemerspanel zinvol is, zou 36% (misschien) lid

willen worden. 39% wil geen lid worden.

93% van de respondenten die (misschien) lid wil

worden van een ondernemerspanel zou deel willen

nemen per mail.



2.6 Informatievoorziening
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91% van de respondenten wil niet meer weten over wat de

lokale ondernemers- en/of bedrijvenparkvereniging, de

gemeente of het Platform Berkelland voor ze kan betekenen.

5%

5%

4%

91%

Ja, ik wil graag dat de lokale ondernemers- en/of
bedrijvenparkvereniging contact opneemt

Ja, ik wil graag dat het Team EZ van de gemeente Berkelland
contact opneemt

Ja, ik wil graag dat het Platform Berkelland contact opneemt

Nee

Wilt u meer weten over wat de lokale ondernemers- en/ of bedrijvenparkvereniging, de 
gemeente of het Platform Berkelland voor u kan betekenen? Meer antwoorden mogelijk 

(n=193)
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31%

25%

20%
18%

2% 1%

3%

Neede Eibergen Ruurlo Borculo Haarlo Beltrum Overig/ niet
bekend

Vestigingsplaats (n=195)
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25%

12%

11%

10%

7%

5%

5%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

15%

Detailhandel

Bouw

Zakelijke diensten

Industrie

Handel

Transport

Horeca

Landbouw & visserij

Zorg

Financiële instellingen

Informatie & communicatie (ICT)

Onderwijs

Overheid

Anders, namelijk:

Sector (n=195) 

22%

33%

14%

17%

6%

1%

8%

1 (ZZP)

2 t/m 5

6 t/m 10

11 t/m 25

26 t/m 50

51 t/m 100

100 plus

Aantal werkzame personen (n=195)

2%

2%

4%

8%

9%

14%

10%

51%

0 t/m 6 maanden

7 t/m 12 maanden

1 t/m 2 jaar

3 t/m 5 jaar

6 t/m 10 jaar

11 t/m 15 jaar

16 t/m 20 jaar

Langer dan 20 jaar

Hoe lang heeft u al een onderneming/bedrijf in 
de gemeente Berkelland? (n=195)

46%

43%

7%

4%

Industrieterrein

Centrum dorp/stad

Buitengebied

Anders, namelijk:

Waar is uw onderneming/bedrijf 
gevestigd? (n=195) 


