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Inzicht in de behoeften van 
lokale ondernemers



Extra vragen en aanvullende modules

U kunt extra vragen aan de standaardlijst 

toevoegen. Wij adviseren u de modules 

‘Hostmanship’ en ‘Vergunningverlening’  

mee te nemen in de vragenlijst. Ook kunt u 

geheel nieuwe vragen die toegesneden zijn 

op de lokale situatie in uw gemeente 

toevoegen. 

Waarstaatjegemeente.nl is dé toonaangevende bestuurlijke benchmark voor gemeenten. De 

Ondernemerspeiling is hier een belangrijk onderdeel van.  I&O Research heeft als kennispartner van 

VNG Realisatie veel ervaring met het uitvoeren van Ondernemerspeilingen voor gemeenten. 

Hierdoor zijn wij als bureau optimaal in staat een onderzoek snel en efficiënt op te zetten en 

ondernemers hiervoor te motiveren. Met onze brede expertise op het terrein van lokaal- en 

regionaal-economisch onderzoek plaatsen wij de onderzoeksuitkomsten in perspectief en geven 

handvatten voor verbetering.  Bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening, communicatie en 

relatiebeheer.

Kortom, voor Ondernemingspeilingen bent u bij ons aan het goede adres!

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

Melle Conradie m.conradie@ioresearch.nl  (tel: 020-308 48 84)

T +31 (0)53 48 25 000

I www.ioresearch.nl      

twitter.com/IenOResearch

I&O Research meet met de Ondernemerspeiling de beleving en tevredenheid van 

lokale ondernemers en levert hiermee bouwstenen voor uw economisch beleid.

Full service of in eigen beheer

U bepaalt zelf welke werkzaamheden u in 

eigen huis wilt uitvoeren en welke u liever 

overlaat aan ons. Zo bieden we een full-

service variant inclusief rapportage  

(degelijk rapport + handzame factsheet), 

waarbij we u alle zorg voor de uitvoering uit 

handen nemen. Maar het is ook mogelijk 

dat u zelf de uitnodigingsbrieven verstuurt 

of zelf de rapportage over de uitkomsten 

opstelt.

Flexibele planning 

We kunnen met de werkzaamheden

starten wanneer het ú uitkomt.  Wij

stellen een planning op die  aansluit

bij uw wensen. 

Optioneel: workshops, wijk-,  dorps- of 

stadsgesprekken

We vergroten de bruikbaarheid van de 

uitkomsten door middel van 

duidingssessies met medewerkers, 

ondernemers en/of maatschappelijke 

organisaties. De uitkomsten vormen dan 

input voor bijvoorbeeld verbetertrajecten.


