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Bedrijven tevreden over dienstverlening gemeente 
Eind 2007 is in alle gemeenten in West-Brabant een bedrijvenen-
quête gehouden onder alle bedrijven en instellingen met 10 werk-
nemers of meer. Voor Oosterhout betekende dit een herhaling van 
het onderzoek uit 2004. Net als toen was het doel van het onder-
zoek om inzicht te krijgen in de waardering va de ondernemers ten 
aanzien van het economisch klimaat, de bedrijfsomgeving en de 
gemeentelijke dienstverlening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene beoordeling (rapportcijfers): 
 West-Brabant 

(2007) 
Oosterhout 

(2007) 
Oosterhout 

(2004) 
vestigingslocatie 6,6 6,9 7,1 
bedrijfsomgeving 6,5 6,5 7,1 
veiligheidssituatie 6,6 6,6 6,6 
dienstverlening gemeente 6,1 6,2 6,3 

 
 
 
Waardering vestigingslocatie 
 
Zowel West-Brabant als Oosterhout wordt door het bedrijfsleven positief gewaardeerd als vestigingsloca-
tie. Van de verschillende economische sectoren is de zakelijke dienstverlening het meest positief over het 
vestigingsklimaat. De grote bedrijven in met name de industrie en logistiek zijn voor een belangrijk deel 
georiënteerd op de internationale en nationale markten. Voor deze bedrijven is de ligging ten opzicht van 
de afzetmarkten een belangrijke vestigingsmotief. Ondernemers geven aan dat bereikbaarheid daarbij 
van groot belang is. Deze factor wordt door hen dan ook positief gewaardeerd. 
 

 
 
 
Gemeentelijke dienstverlening 
 
Het bedrijfsleven vindt dat het gemeentelijk apparaat deskundig, behulpzaam en vriendelijk is. Ook is het 
bedrijfsleven positief over de wijze waarop gemeenten hun informatie verstrekken. Wat betreft afhande-
lingssnelheid, interne afstemming en flexibiliteit is er echter nog een wereld te winnen. 
De gemeente kan een belangrijke verbeteringsslag maken door de digitale dienstverlening te verbeteren. 
Het bedrijfsleven heeft het meest behoefte aan een verbetering van de digitale dienstverlening bij bestem-
mingsplanprocedures, aanvragen van vergunningen en informatie over wegwerkzaamheden. 
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Prioriteiten gemeentelijke dienstverlening: 
 Oosterhout 

(2007) 
Oosterhout 

(2004) 
eerste prioriteit afhandelingssnelheid afhandelingssnelheid 
tweede prioriteit bereikbaarheid ambtenaren flexibiliteit 
derde prioriteit interne afstemming meedenken 
vierde prioriteit flexibiliteit bereikbaarheid ambtenaren 
vijfde prioriteit meedenken openheid / toegankelijkheid 

Noot: interne afstemming werd in 2004 nog als positief beoordeeld! 
 
 
 
Bedrijfsomgeving 
 

 
 
Hoewel ondernemers in het algemeen positief zijn over de bedrijfsomgeving zien ze ook verbeterpunten. 
Het gaat dan vooral om veiligheid/toezicht, parkeren en opruimen van zwerfvuil. De meeste ondernemers 
zien wel wat in parkmanagement. Met name voor onderling overleg, verbetering van de uitstraling van het 
bedrijventerrein en het gezamenlijk inkopen van diensten. Dit biedt kansen voor zowel de bedrijvenvereni-
gingen als de gemeente. 
 
Prioriteiten bedrijfsomgeving: 
 Oosterhout 

(2007) 
Oosterhout 

(2004) 
eerste prioriteit opruimen zwerfvuil veiligheid / toezicht 
tweede prioriteit parkeren opruimen zwerfvuil 
derde prioriteit groenonderhoud parkeren 
vierde prioriteit veiligheid / toezicht bewegwijzering 
vijfde prioriteit bewegwijzering groenonderhoud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de basisenquête is aan de ondernemers in Oosterhout ook een aantal specifieke vragen gesteld 
over Oosterhoutse zaken. Hieronder staan de resultaten hiervan. 
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Ondernemend Oosterhout 
 
Wat vindt u van de gemeentelijke nieuwsbrief “Onder nemend Oosterhout”? 
 

28% 30%

61% 13%

59% 19%

72% 5%

66% 7%

Mag vaker uitkomen

Is overzichtelijk

Info is voor ons niet altijd
relevant

Is prettig leesbaar

Geeft nuttige informatie

 mee eens  niet mee eens  w eet niet

 
 
 
 
Parkmanagement 

 

De vragen in dit vragenblok zijn alleen beantwoord door bedrijven die zijn gevestigd op een bedrijventerrein. 

 
Welke zaken op uw bedrijventerrein moeten collectie f via de bedrijvenvereniging worden geregeld? 
 

1 12% 63%

3% 54% 25%

19% 58%

1 33% 48%

15% 60% 9%

10% 65% 9%

20% 36% 27%

4% 18% 57%

1 4% 63%

23% 48%

1 6% 60%

21% 55% 13%

2% 25% 40%

13% 25% 37%

6% 30% 43%

Schoonmaak gebouw en

Parkeergelegenheid voor vrachtw agens

Personeelsdiensten en arbo

Bedrijfshulpverlening

Beheer/onderhoud openbaar groen

Bew egw ijzering op bedrijventerrein

Overleg met de gemeente

Public Relations

Gastenopvang

Personenvervoer

Maaltijdvoorziening

Beveiliging

Kinderopvang

Inkoop energie en ICT

Afvalverw erking

w ordt al collectief geregeld moet collectief w orden geregeld niet collectief regelen w eet niet
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Welke beveiligingsmaatregelen moeten collectief via  de bedrijvenvereniging geregeld worden? 
 

6% 42% 24%

6% 56% 19%

14% 55% 17%

38% 37% 16%

Kentekenregistratie

Beheer/controle toegangsw egen

Camerabew aking

Inschakelen beveiligingsbedrijf

w ordt al collectief  geregeld

moet collectief w orden geregeld

niet collectief regelen

w eet niet

 
 
 
Moet de overheid stimuleren dat bedrijven voldoen a an het Keurmerk Veilig Ondernemen? 
 

ja, moet verplicht 
worden

10%

ja, maar niet 
verplichten

47%

nee, moet bedrijf
zelf bepalen

39%

weet niet
4%

 
 
 
Wat is voor uw bedrijf het belang van parkmanagemen t? 
 

overleg met andere 
ondernemers op 
bedrijventerrein

21%

informele contacten 
met andere 

ondernemers
15%

overleg tussen 
bedrijven en de 

gemeente
15%

gezamenlijke inkoop
van diensten

16%

verbeteren uitstraling 
bedrijventerrein

18%

geen belang
15%
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Vervoersstromen 
 

De vragen in dit vragenblok zijn alleen beantwoord door bedrijven die actief zijn in de industrie, groothandel, bouw, 
transport, opslag en distributie. 

 
Van welke vormen van transport maakt uw bedrijf geb ruik voor het aan- en afvoeren van grond-
stoffen en/of producten? 
 

2 2 10% 78% 8%

18% 10% 3% 5% 63%

13% 3% 83%

over de w eg

over het w ater

per spoor

 minder dan 25%  25% tot 50%  50% tot 75%  75% of meer  geen gebruik

 
 
 
Oosterhout beschikt over een gemeentelijke loswal. Daarnaast zijn er ook bedrijven met eigen 
havenfaciliteiten. Heeft uw bedrijf behoefte aan (m eer) havenfaciliteiten? 
 

geen behoefte
87%

gemeentelijke
havenfaciliteiten

3%

eigen haven-
faciliteiten

10%

 
 
 
 
 
Arbeidsmarkt 

 
Slaagt uw bedrijf erin om geschikt personeel te vin den? 
 

vrij moeilijk
39%

met enige moeite
42%

vrij gemakkelijk
19%

 
 
 

m.n. op 
Vijf Eiken 
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Van welke mogelijkheden maakt uw bedrijf gebruik bi j het werven van personeel? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

advertenties in
dag- en vakbladen

27%

bureau voor
werving en selectie

16%

vacaturesites
op internet

19%

het CWI
12%uitzend-

bureaus
19%

anders
7%

 
 
 
Is uw bedrijf op de hoogte van de mogelijkheden om mét subsidie en andere gemeentelijke on-
dersteuning personen met een uitkering in dienst te  nemen? 
 

ja, maar (nog) geen 
gebruik van gemaakt

38%

ja, en ook al eens 
gebruik van gemaakt

24%

nee, maar wil
daarover meer 

informatie
20%

nee, en ook geen 
behoefte aan 

informatie
18%

 
 
 
Rapportcijfers grote(re) bedrijventerreinen 
  vestigings- 

locatie 
 bedrijfs- 

omgeving 
 veiligheids- 

situatie 
 gemeentelijke 

dienstverlening  
  2007 2004  2007 2004  2007 2004  2007 2004 
             

De Wijsterd  6,5 6,9  7,3 7,1  7,2 6,6  6,2 6,4 
Everdenberg  6,9 7,1  6,7 7,3  6,0 5,8  6,3 6,3 
Hoevestein  7,0 7,6  7,2 7,4  6,7 6,9  6,5 6,3 
Oosterheide *  6,6 6,9  6,2 6,5  6,4 6,0  5,6 6,4 
Statendam  6,0 7,2  6,0 7,8  6,5 7,6  6,0 6,6 
Vijf Eiken  7,0 7,1  6,5 6,4  6,9 6,7  6,3 6,6 
Weststad-Zuid (fase I + II)  6,7 7,3  5,4 6,9  6,4 6,5  5,8 6,2 
Weststad-Noord (fase III)  7,0 --  7,2 --  6,4 --  6,4 -- 
             

gemeente Oosterhout  6,9 7,1  6,5 7,1  6,6 6,6  6,2 6,3 
regio West-Brabant  6,6 --  6,5 --  6,6 --  6,1 -- 

 

Noot: * Bedrijventerreinen Oosterheide is inclusief Europark 
 
 
taakgroep Onderzoek & Statistiek, 
gemeente Oosterhout 
(oktober 2008) 

m.n. via het 
informele 

circuit 


