Onderzoek Dynamiek in het buitengebied van Winterswijk
Inleiding op de enquete

Bedankt dat u meedoet met deze enquete. Met het invullen gaat u bijdragen aan meer inzicht in
de bedrijvigheid in het buitengebied van Winterswijk. Dat is een belangrijk doel van onze
vereniging OBW.
Het invullen kost u 10-13 minuten. Veel succes en hartelijk dank voor uw medewerking !
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Onderzoek Dynamiek in het buitengebied van Winterswijk
Over uzelf

1. Waar bent u opgegroeid?
Winterswijk
Achterhoek
Elders

2. Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 30 jaar
30-45 jaar
45-60 jaar
60+

3. Wat is uw opleidingsniveau?
LO of LBO
MO of MBO
HBO/WO
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Onderzoek Dynamiek in het buitengebied van Winterswijk
Over uw woonsituatie en het erf

4. Woont u op het zelfde adres als waar uw bedrijf is gevestigd?
Ja
Nee, ik woon elders

5. Wat is uw woonsituatie?
ik woon alleen
ik woon met partner
ik woon hier niet
ik woon met inwonende kinderen
met ..... (aantal invullen svp)

6. Wat is de situatie op uw erf?
Er is 1 woning
Er zijn meerdere woningen op het erf
nvt, want ik woon niet bij het bedrijf

7. In welk buurtschap woont u?

8. Heeft u uw woning
in eigendom
gehuurd
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9. Indien er meer woningen zijn op uw erf, worden die bewoond door:
directe familie van u/uw partner
geen familie
niet van toepassing

10. Zijn er buiten uw bedrijf nog meer actieve bedrijven op het erf gevestigd?
Ja
Nee

11. Indien ja, is/zijn dit bedrijven:
van uzelf
van uw partner
van anderen
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Onderzoek Dynamiek in het buitengebied van Winterswijk
Over uw bedrijf

12. Wanneer heeft het bedrijf zich hier gevestigd?

13. Is uw bedrijf een
Fulltime activiteit
Part-time activiteit
Geringe activiteit

14. Is het inkomen uit uw bedrijf
Uw hoofdinkomen
Een bijverdienste
Weinig/ nauwelijks inkomen

15. Heeft u uw bedrijf zelf opgericht?
Nee, familiebedrijf
Nee, overgenomen
Ja, in
svp jaartal hieronder invullen

16. Hoeveel werkzame personen heeft uw bedrijf inclusief uzelf?
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17. Kunt u voor uw bedrijfsvoering genoeg samenwerkingspartners vinden in het buitengebied van
Winterswijk?
Ja
Nee, ik heb erg gespecialiseerde partners nodig
Nee, ik heb nooit bewust gezocht naar partners in het gebied
niet van toepassing voor mijn bedrijf
Nee, samenwerkingspartners komen van verder weg, omdat
(geef svp reden aan)

18. Wat vindt u van toename van niet-agrarische activiteiten in het buitengebied? (denk bv. aan
diensten, ambachten, zorg of recreatie)
Ongewenst
Vind ik positief
Afhankelijk van het soort activiteit, op voorwaarde dat:
(Geef s.v.p. aan waaraan volgens u niet- agrarische activiteiten moeten voldoen)

19. Wat voor bedrijf heeft u?
(heeft u beide soorten dan graag de enquête nog een keer apart invullen voor de andere activiteit, dus
2x)
Niet- agrarisch bedrijf
Agrarisch bedrijf
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Onderzoek Dynamiek in het buitengebied van Winterswijk
Over uw agrarisch bedrijf

20. Wat voor soort agrarisch bedrijf heeft u? (meer antwoorden mogelijk)
Melkvee
Varkens
Pluimvee
Geiten
Akkerbouw
Bloemen- of bollenteelt
Tuinbouw
Wijngaard
Imker
Overige (geef nadere toelichting)

21. Hoeveel ha. grond heeft uw bedrijf in gebruik?
Eigen grond
Pacht langdurend (min. 6
jaar)
Pacht kortdurend (1 t/m 5
jaar)
Eigen grond verhuurd of
verpacht aan ander(en)
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22. Hoe boert u voornamelijk
Gangbaar
Gangbaar met agrarisch natuurbeheer
Biologisch
Anders, namelijk

23. Wat zijn uw voornaamste afzetkanalen? Max. 2 kiezen.
Bulk, grote verwerkers en handelaren
Regionale verwerkers, eigen afzetkanalen in regio
Eigen boerderijwinkel
Internet (webshop)
Overig, namelijk
(s.v.p. hieronder invullen)

24. Verwacht u de komende jaren een verschuiving in uw werkwijze?
Veel meer

Meer

Gelijk

Minder

Veel minder

Niet meer
toegepast

Gangbaar
Gangbaar met
agrarisch natuurbeheer
Biologisch
Overige (geef nadere toelichting)

25. Er zijn ontwikkelingen in de land- en tuinbouw om naast of in plaats van bulkafzet meerwaarde te
creeeren door bijv. eigen verwerking, marketing via aparte labels, boerderijwinkels of streekproducten.
Ziet u hierin voor uw bedrijf kansen?
Ja
Nee
Misschien, zou er meer van willen weten.
Licht uw antwoord svp hieronder toe
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26. Zo ja, waarvan verwacht u de meeste kansen voor uw bedrijf in de toekomst? ( max 2
mogelijkheden aankruisen)
Lokale en regionale afzet bij winkels en markten
Boerderijwinkels
Afzet via internet (webwinkel)
Lokale en regionale afzet bij verwerkers
Overige (geef nadere toelichting)
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Onderzoek Dynamiek in het buitengebied van Winterswijk
Over uw niet-agrarisch bedrijf

27. Welke producten/diensten verkoopt uw bedrijf?

28. In welke sector valt (de hoofdactiviteit van) uw bedrijf?
Recreatie en verblijf
Horeca
Advies, training en coaching
Bouw
Ambacht en reparatie
Individuele zorg en therapie
Cultureel
Zorgboerderij
Overige dienstverlening
Anders, nl.
Andere sector, nl

29. Waar komen uw producten vandaan?
Maken wij zelf
Regio
Nationaal
Internationaal
Overige (geef nadere toelichting)
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30. Waar komen uw klanten voornamelijk vandaan?
Regionaal - geef svp %
aan
Nationaal - geef svp %
aan
Internationaal - geef svp
% aan

31. Wat zijn de 3 belangrijkste zakelijke motieven om u op deze plek te vestigen?
Goede ruimte voor mijn soort werkzaamheden
Dit bedrijf op deze plek overgenomen
Goede locatie voor mijn klanten
Logistiek gunstig
Gebied heeft meerwaarde voor mijn klanten
Dicht bij relevante samenwerkingspartners
Dicht bij toeleveranciers
Door glasvezel niet afhankelijk van fysieke locatie
Betaalbare locatie
Overig
Vul uw eigen zakelijke motivatie weer

32. Wat zijn de 3 belangrijkste persoonlijke redenen voor vestiging op deze plek? (meer antwoorden
mogelijk)
Hier opgegroeid en gebleven
Wens om buiten te wonen en leven staat centraal
Enthousiast over dit type landschap
Ervaar de omgeving als veilig
Dicht bij vrienden en/of familie
Mijn wens om wonen en werken te combineren is hier realiseerbaar
Woonde hier al, van hieruit gestart
Ervaar de cultuur als prettig
Wens om op platteland te leven staat centraal
Overige:
Geef uw eigen persoonlijke reden
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33. Hoe belangrijk is voor u de combinatie wonen en werken in het buitengebied?
nauwelijks
belangrijk

enigszins belangrijk

belangrijk

legt veel gewicht in
de schaal

doorslaggevend

N.v.t.

Licht uw antwoord toe
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Onderzoek Dynamiek in het buitengebied van Winterswijk
Afsluitende vragen voor alle ondernemers

34. Hoe optimistisch/pessimistisch bent u over de bedrijfseconomische toekomst van uw bedrijf?
Optimistisch

Gematigd
optimistisch

Neutraal

Gematigd
pessimistisch

Pessimistisch

N.v.t.

Optimistischpessimistisch

35. Overweegt u wel eens om met het bedrijf te verhuizen?
Ja, dat is nodig voor het bedrijf
Ja, dat is nodig voor mijn prive (woon)situatie
Nee, ik ben tevreden met deze locatie voor mijn bedrijf en voor mijn woonsituatie
Licht desgewenst uw antwoord toe

36. Zou u ondernemers uit andere streken aanbevelen om zich hier te vestigen? (motiveer svp uw
keuze)
Ja, want
Nee, want
Omdat
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37. Er is veel discussie over de vraag of het makkelijker moet worden om boerderijen te splitsen in
meerdere woningen. (meer antwoorden mogelijk)
De regels voor splitsing zijn voldoende bekend
De regels voor splitsing zijn onvoldoende bekend
De huidige regels voor splitsing zijn ruim genoeg
De huidige regels voor splitsing zijn niet ruim genoeg
Als de regels meer ruimte zouden geven voor splitsing hoeveel woningen zouden er dan op een erf mogen komen volgens
u?
geef het maximum aantal woningen op

38. Wat vindt u van het gebruik van agrarische bebouwing voor niet-agrarische activiteiten?
Positief, de gebouwen moeten benut worden
Ongewenst
Kan een goed idee zijn op voorwaarde dat
Geef aan aan welke voorwaarden deze verandering moet voldoen

39. Wat vindt u van bewoning van agrarische gebouwen door meer huishoudens?
Goed idee
Ongewenst
Kan positief zijn, op voorwaarde dat
Geef svp aan waaraan een meervoudig woongebruik volgens u moet voldoen

40. Heeft u zicht op een opvolger?
ja
Nee
Misschien
N.v.t.

41. Over hoeveel jaar verwacht u met pensioen te gaan/ te stoppen met uw bedrijf?
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42. Wij zoeken naar een uitspraak die kernachtig weergeeft waarom iemand hier zou willen wonen en
werken. Geef over elke uitspraak svp uw mening
helemaal mee
eens

mee eens

neutraal

niet mee eens

zeer mee oneens

Dit is voor mij een
ideaal gebied om te
werken en te wonen
Als ik werk heb ik het
gevoel op vakantie te
zijn
Heerlijk om mooi
buitenaf te werken en
wonen, vlak bij een
levendig dorp met alles
wat ik nodig heb
Hier heb ik alle ruimte
om mijn gang te gaan,
letterlijk en figuurlijk
Een actief
gemeenschaps- en
verenigingsleven en
ook leuke netwerken
voor ondernemers
Eeuwenoud en niet
vastgeroest
Prettige schaal van een
eigen gemeente

43. Hoe zou u in uw eigen woorden het werken en wonen in het buitengebied aan een buitenstaander
aanbevelen?

44. Als u nog vragen/tips/suggesties heeft over deze enquete of over het project, vul deze svp
hieronder in:

45. We zoeken nog ondernemers om na de enquete persoonlijk te interviewen. Bent u daartoe bereid?
Ja, laat svp uw mailadres hier achter: naar website OBW
Nee
Misschien, laat svp uw mailadres hier achter: naar website OBW
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46. Heeft u nu of in de nabije toekomst bedrijfs- en/of woonruimte over?
Nee
Ja, bedrijfsruimte
Ja, woonruimte

47. Indien ja, staat u er voor open deze ruimte(s) te exploiteren door verhuur?
Ja
Nee (ga verder bij vraag 41)
Misschien

48. Als u eventueel wil verhuren, gaat het dan om:
Bedrijfsruimte
Woonruimte
Een combinatie van woon- en bedrijfsruimte
anders, namelijk
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Onderzoek Dynamiek in het buitengebied van Winterswijk
Afronding

Hiermee bent u aan het einde van de enquete. We danken u hartelijk voor de aandacht en tijd
die u aan deze enquete heeft besteed. Als u prijs stelt op toezending van het verslag van de
enquete, laat dan svp uw emailadres achter op de website . We zenden u dan tzt het verslag toe
en houden u op de hoogte van de verdere uitwerking. Nogmaals dank , namens Vereniging
Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW), Wim Korsten en Gea Boessenkool
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