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BIJLAGE III:  VRAGENLIJSTEN 

 

A. Vragenlijst interview ondernemers in Doelstelling-2 gebied 

1. Algemene informatie:  

  

2. Algemeen: 

1. Wat is de naam van uw bedrijf?  

2. Wat is de postcode van uw bedrijf?  

3. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?  

4. Wat is het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel? 

3. Persoonlijke kenmerken:  

5. Wat is uw opleiding?  

6. Omschrijf de opleiding?  

7. Hebt u een middenstandsdiploma of een ander diploma voor ondernemersvakbekwaamheid? 

8. Wat is uw geboortejaar?  

9. Noteer sekse van de ondernemer?  

10. Wat is uw geboorteland of gebied?  

11. Welk land?  

12. Welk gebied? 

13. In welk land of gebied is uw vader geboren?  

14. Welk land?  

15. Welk gebied?  

16. In welk land of gebied is uw moeder geboren?  

17. Welk land?  

18. Welk gebied? 

4. Historie van de ondernemer:  

19. Wat was uw bron van inkomsten voordat u ondernemer werd?  

20. Omschrijving anders:  

21. Als u uitkering had/heeft, wat voor uitkering? 

22. In welk jaar hebt u uw bedrijf gestart?  

23. Wat was uw voornaamste financieringsbron?  

24. Vervallen  

25. Vervallen  

26. Vervallen  

27. Vervallen  

28. Vervallen  

29. In welke branche is uw bedrijf gevestigd?  

30. Wat is de organisatievorm van uw bedrijf?  
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31. Omschrijving anders:  

5. Dynamiek van het bedrijf: 

32. Hoeveel personen werkten eerst in uw bedrijf? 

33. Hoeveel personen werken  nu in uw bedrijf?  

34. Met hoeveel werknemers is uw bedrijf toegenomen? 

35. Hoeveel afname?  

36. Werken er familieleden in uw bedrijf?  

37. Hoeveel?  

38. Bent u de afgelopen jaren van branche veranderd?  

39. Van branche: 

40. Naar branche:  

41. Bent u wel eens verhuisd met uw bedrijf?  

42. Van postcode:  

43. Naar welke postcode:  

6. Bekendheid met organisaties die zich op ondernemers richten: 

44. Bent u lid van een winkeliers- of ondernemersvereniging, en zo ja welke?  

45. Waarom niet?  

46. Bent u lid van een landelijke of regionale instelling, en zo ja welke?  

47. Waarom niet?  

48. Kent u StaBij?  

49. Kent u het StaBij-MKB-Servicepunt?  

50. Kent u de Kamer van Koophandel?  

51. Kent u de BedrijvenBalie van de gemeente Den Haag? 

52. Kent u de Ondernemersdesk van de Belastingdienst?  

53. Kent u  Syntens?  

54. Kent u Steenworp?  

55. Kent u  City Mondial?  

56. Kent u andere instellingen op dit terrein, en zo ja welke?  

7. Contact met organisaties die zich op ondernemers richten:  

57. StaBij of het StaBij-MKB-Servicepunt?  

58. Kamer van Koophandel?  

59. BedrijvenBalie van de gemeente Den Haag?  

60. Ondernemersdesk van de Belastingdienst?  

61. Syntens?  

62. Steenworp?  

63. City Mondial?  

64. Andere instellingen?  

65. Frequentie?  
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8. Contact met organisaties die zich op ondernemers richten (doorvragen): 

66. Hebt u als ondernemer contact met City  Mondial? 

67. Doorvragen: welke afspraken er zijn gemaakt?  

68. Hebt u baat bij uw samenwerking met City Mondial? 

69.Vervallen  

70.Vervallen  

71.Vervallen  

72.Vervallen  

73. Zoals?  

74. Andere winstpunten?  

9. Contact met organisaties die zich op ondernemers richten (doorvragen) 

75. StaBij/StaBij-MKB-Servicepunt?  

76. Omschrijving waarom?  

77. Kamer van Koophandel?  

78. Omschrijving waarom?  

79. Ondernemersdesk Belastingdienst?  

80. Omschrijving waarom?  

81. BedrijvenBalie van de gemeente Den Haag? 

82. Omschrijving waarom? 

83. Syntens?  

84. Omschrijving waarom?  

85. Steenworp?  

86. Omschrijving waarom?  

87. Andere instellingen?  

88. Vervallen 

89. Vervallen 

90. Ervaart u knelpunten in de dienstverlening?  

91. Bij welke instellingen?  

92. Wat is of zijn volgens u de knelpunten?  

10. De randvoorwaarden van de onderneming  

93. Hebt u als ondernemer last van criminaliteit?  

94. Hebt u aangifte gedaan van criminaliteit?  

95. Hoe vaak?  

96. Waarom niet?  

97. Zou veelvuldige diefstal een reden kunnen zijn om uw bedrijf te stoppen?  

98. Ervaart u knelpunten in wet- en regelgeving?  

99. Omschrijving?  

11. Duurzaamheid van de onderneming (1)  
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100. Is uw omzet in vergelijking met het startjaar gewijzigd? 

101. Is uw winst in vergelijking met het startjaar gewijzigd? 

102. Bent u tot nu toe tevreden met uw bedrijf? 

103. Is uw bedrijf uw belangrijkste inkomstenbron?  

104. Zo nee, hoe wordt uw inkomen aangevuld?  

105. Hoeveel tijd besteedt u ongeveer aan uw  bedrijf?  

106. Aantal uren per week?  

107. Vervallen 

108. Hoeveel tijd besteedt u ongeveer aan kennisontwikkeling? 

109. Vervallen. 

110. Wie zijn uw klantengroepen? Meerdere antwoorden. 

111. Vervallen.  

112.Vervalen.  

113. Vervalen.  

114. Vervalen.  

115. Vervallen. 

116. Is uw klantenbestand gaandeweg veranderd?  

117. Namelijk?  

118. Waar koopt u uw producten in?  

119. Komen uw klanten vooral uit uw buurt?  

120. Welke taal/talen wordt/worden in uw bedrijf vooral gesproken?  

121. Namelijk?  

12. Duurzaamheid van de onderneming (2)  

122. Ziet u problemen voor het bestaan van uw bedrijf? 

123. Namelijk?  

124. Financiën en krediet van onderneming? 

125. Taal?  

126. Discriminatie/vooroordelen?  

127. Kennis, ervaring, deskundigheid?  

128. Marketing & bereiken van klanten?  

129. Personeel?  

130. Huisvesting, bedrijfsomgeving?  

131. Beleid en regelgeving?  

132. Combinatie bedrijf en huishouden?  

133. Criminaliteit?  

134. Andere problemen?  

135. Hebt u een bedrijfspand voor uw werkzaamheden?  

136. Woont u bij of boven uw zaak?  
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137. Hebt u uw bedrijfspand gekocht of gehuurd?  

138. Hoeveel van uw medewerkers wonen in de buurt?  

139. Vervallen 

13. Bedrijvencentrum  

140. Hebt u een bedrijf in een bedrijvencentrum? 

141. Wat is de naam ven het bedrijvencentrum?  

142. Hoe lang hebt u uw bedrijf in het bedrijvencentrum? 

143. Hebt u een gereduceerd huurbedrag in het bedrijvencentrum?  

144. Hebt u als starter in dit bedrijvencentrum een zaak geopend? 

145. Hoe lang blijft het gereduceerde huurbedrag gehandhaafd?  

146. Kan uw bedrijf op dit moment de commerciële huur betalen? 

147. Omschrijving reden:  

148. Hoe lang bestaat dit bedrijvencentrum?  

149. Door wie is het bedrijvencentrum opgezet?  

150. Wat zijn de voordelen van een bedrijvencentrum?  

151. Wat zijn de nadelen van een bedrijvencentrum? 
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B. Vragenlijst interviews in het kader van City Mondial 

 

1. Wanneer is dit project gestart en op wiens initiatief? 

2. Wat is het doel van dit project? 

3.  Hoe wordt dit doel gemonitord? 

4.  Op welk stedelijk gebied richt dit project zich? 

5.  Welke doelgroep wordt er bediend? 

6.  Wie zijn in de loop van het proces partners van City Mondial geworden? 

7.  Wat is de rol van de verschillende partners? 

8.  Wat is de specifieke rol van de gemeente daarbij? 

9.  Wie zijn de partners binnen de gemeente? 

10. Hoe werken gemeentelijke partijen met elkaar samen? 

11. Welke organisatiestructuur bestaat er rond City Mondial? 

12. Waarom is er voor gekozen om City Mondial de status van een stichting te geven? 

13. Welke partijen hebben zitting in het stichtingsbestuur? 

14. Hoe wordt het stichtingsbestuur samengesteld? 

15. Hoe ziet de overlegstructuur er uit? 

16. Welke rol heeft de gemeente in die overlegstructuur? 

17. Hoe wordt informatie uitgewisseld tussen de partners? 

18. Welke macht heeft u om het beleid en de prestaties te kunnen beïnvloeden? 

19. Hebben zich in de samenwerking problemen voorgedaan? Zo ja, welke? 

20. Zijn die problemen opgelost, en zo ja, op welke wijze en wie had daar een       

      leidende rol in? 

21. Kunt u iets vertellen over loyaliteit en wederzijds vertrouwen tussen de   

      partners? 

22. Vindt u dat het project geslaagd is en zo ja, waaruit blijkt dat? 

      (denk aan output, aantal banen, ondernemers, toeristen, rondleidingen et cetera? 

23. Wat vindt u de factoren voor het succes van City Mondial (verleden, heden en         

        toekomst)? 

24. Wat vindt u de faalfactoren (verleden, heden en toekomst)? 

25.  Vindt u dat er maatregelen genomen moeten worden ter verbetering van de   

       samenwerking om het effect van City Mondial te vergroten? (Welke  maatregelen en wie moet   

       daarbij welke concrete acties voor nemen? Denk daarbij aan organisatorische zaken,  

       administratieve procedures, financiële aspecten, resultaatmeting, kwaliteit van  

       overlegstructuren, loyaliteit en samenwerking) 

26. Welke verbindingen zijn er tussen City Mondial en de projecten Chinatown en Avenue  Culinaire? 

27. Wanneer wordt het project Avenue Culinaire afgerond? (Welke resultaten zijn er nu reeds   
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       geboekt, aantal restaurants, aantal werknemers? 

28. Welke resultaten zijn reeds met Chinatown geboekt? (Bijvoorbeeld aantal ondernemers, 

werknemers, afronding bedrijvencentrum et cetera) 

29.  Welke rol speelt de Welstandscommissie bij de ontwikkeling van Chinatown? 

30.  Wat is de specifieke rol van de Welstandscommissie bij de totstandkoming van de Chinese  

       poorten?  

31. Mist u partners in de huidige aanpak van City Mondial? Zo ja, welke en waarom? 

32. Hoe wordt dit project gefinancierd?  

33.  Welke nieuwe plannen zijn er rond de ontwikkeling van City Mondial?  
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C. Vragenlijst interviews met professionals over startersbeleid en functiemenging in Den Haag 
 
I.     Startersbeleid  

1. Welke factoren hebben invloed op de kansenstructuur voor (door)startende ondernemers in zijn 

algemeenheid en voor immigrantenondernemers in het bijzonder? 

2. Welke factoren zijn door overheidsbeleid te beïnvloeden en welke niet? 

3. Welke beleidskeuzen maakt de stad Den Haag in het kader van het startersbeleid, gegeven de 

invloed van de beschreven factoren, om de kansen voor de start en doorstart van  

immigrantenondernemingen te bevorderen?  

4. Welke doelgroepen maken gebruik van het startersbeleid? 

5. Aan welke doelgroepen biedt het starterbeleid kansen en aan welke niet? 

6. Welke instituties/instellingen zijn betrokken bij de startersbegeleiding? 

7. Hoe zijn de processen van startersbegeleiding georganiseerd? 

8. Wat is de kwaliteit van de samenwerking tussen de partners?  

9. Welke factoren bepalen het succes en falen van de startersbegeleiding? 

10. Welke onderdelen van het beleid zijn als innovatief te typeren en overdraagbaar aan andere 

steden? 

11. Welke onderdelen zijn te typeren als “worst practice”? 

12. In welke mate beïnvloedt startersbegeleiding het aantal immigrantenbedrijven? 

 

II. Functiemenging  

1. Wat is de beleidsruimte van de lokale overheid met betrekking tot het realiseren  van 

bedrijfsruimte in herstructureringsbuurten voor startende ondernemers? 

2. In welke mate wordt die beleidsruimte geëffectueerd? 

3. Is er een aantoonbare toename van allochtone ondernemers in herstructureringsgebieden als 

gevolg van het beleid gericht op functiemenging? 

4. Wordt het einddoel van functiemenging waarbij wonen en bedrijvigheid in 

herstructureringsbuurten, met allochtone concentraties, worden gecombineerd, gerealiseerd? 

5. Welke factoren verklaren de kans op succes en falen van  functiemenging ten aanzien van  

immigrantenondernemers? 

6. Welke relatie is er tussen functiemenging en het startersbeleid? 

7. Welke onderdelen van het beleid zijn als innovatief te typeren en overdraagbaar aan andere 

steden? 

8. Welke onderdelen zijn te typeren als “worst practice”? 

9. Welke rol spelen bedrijvencentra in het kader van functiemenging? 

10. Hoe succesvol is het beleid gericht op bedrijvencentra? 

11. Wat zijn de succes- en faalfactoren? 

12. Welke invloed hebben bedrijvencentra op het immigrantenondernemerschap? 
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