
Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012-2013  
 
1. In welke gemeente is uw onderneming gehuisvest? (bij meerdere vestigingen graag de 

hoofdvestiging) 
 

………………………………  
 
 
2. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) zou u het ondernemersklimaat van de gemeente waarin u 

gevestigd bent, geven? Het gaat hierbij om door de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals 
omgaan met regelgeving, communicatie, lokale belastingen, openbare voorzieningen, 
vriendelijkheid, toegankelijkheid en begrip voor ondernemers.  
 
……………………………… 

 
 
3. Hieronder vindt u een aantal stellingen die betrekking hebben op de dienstverlening van uw 

gemeente. Wilt u deze met ja of nee beantwoorden? 

 ja nee weet niet/ 
misschien 

Mijn gemeente heeft een aanspreekpunt voor 
ondernemers 

O O O 

Mijn gemeente heeft op haar website informatie voor  
ondernemers  

O O O 

Mijn gemeente voert structureel overleg met 
ondernemers  

O O O 

Mijn gemeente heeft specifiek beleid voor het midden- en 
kleinbedrijf   

O O O 

Mijn gemeente investeert regelmatig in voorzieningen ten  
behoeve van het bedrijfsleven (zoals infrastructuur, 
bedrijventerreinen, openbare voorzieningen e.d.) 

O O O 

Mijn gemeente heeft beleid voor startende 
ondernemingen 

O O O 

Mijn gemeente ondersteunt bedrijven met subsidies of  
stimuleringsregelingen   

O O O 

 
 
4. Wilt u van ieder volgend aspect met een rapportcijfer (tussen 1 en 10) aangeven hoe tevreden 

u bent over uw gemeente? [indien u ècht niets over een bepaald aspect kunt zeggen, hoeft u 
geen rapportcijfer in te vullen] 

 Rapportcijfer 

Snelheid van werken  
Communicatie  
Vriendelijkheid en beleefdheid  
Toegankelijkheid  
Deskundigheid  
Betrouwbaarheid  
Begrip voor ondernemers  
Vergunningverlening  
Veiligheid  
Snelheid van betalen  



5. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) geeft u uw gemeente als het gaat om het krijgen van “waar 
voor uw geld”? Als ondernemer betaalt u jaarlijks immers allerlei lasten aan de gemeente zoals 
Onroerende Zaak Belasting, rioolheffing en leges voor vergunningen. Daarvoor investeert uw 
gemeente in zaken als openbare voorzieningen, bedrijfsterreinen, infrastructuur, city-marketing 
etc. 

 
………………………………  

 
6. Alles overziend: wat is een sterk punt en wat is een zwak punt van uw gemeente?  
 

Sterk punt: ……………………………… 
 
Zwak punt: ………………………………  

 
 
Nu even een andere invalshoek, namelijk het beeld dat u van andere gemeenten heeft. Hierover 
gaan de volgende 2 vragen. 
 
7. Welke gemeente, buiten uw eigen gemeente, vindt u het meest ondernemersvriendelijk? 

[selecteer 'weet ik niet' indien u hier geen antwoord op kunt geven] 
 
………………………………….. 

 
8. Waarom vindt u deze gemeente het meest ondernemersvriendelijk?  

 
………………………………….. 
 

 
Tot slot stellen we nog enkele algemene vragen. 
 
9. In welke branche is uw onderneming actief? 

 

 
10. Hoeveel arbeidsplaatsen (uitgedrukt in fte’s (aantal fulltime banen)) heeft uw bedrijf op dit 

moment, inclusief uzelf?  
 

- 0 fte 

- 1 fte 

- 2-4 fte 

- 5-9 fte 

- 10-19 fte 

- 20-49 fte 

- 50-99 fte 

- 100-199 fte 

- 200-499 fte 

- 500-749 fte 

- 750-1000 fte 

- >1000 fte 

 
 
11. Bent u lid van MKB Nederland? 

O  Ja 
O  Nee 

O  Bouw O  Groot- en tussenhandel O  Overheid 
O  Land- en Tuinbouw O  Horeca, Recreatie en Toerisme O  Onderwijs 
O  Detailhandel O  ICT O  Transport & Logistiek 
O  Gezondheidszorg O  Industrie O  Financiële Dienstverlening 
O  Zakelijke Dienstverlening O  Overige  


