
Met de steun van



Aanpak survey



Wat onderzoeken we?

Aan de hand van een online vragenlijst willen we 
kwantitatieve data verzamelen van ondernemers in Sint-
Niklaas. 

De persona’s werden op basis van de inzichten uit de 
interviews en de expertise van de medewerkers van de stad 
werden ontworpen. Aan de hand van de kwantitatieve data 
uit de survey willen we deze personas valideren. 



Onderzoeksaanpak 

Een online survey bestaande 
uit een 30-tal vragen werd 
uitgestuurd naar zo veel 
mogelijk ondernemers van 
Sint-Niklaas via mail en social 
media. 

De vragenlijst werd door 100 
ondernemers ingevuld. 



Wie hebben we bereikt? 

Geslacht  42 vrouwen (42%) en 56 mannen (57%)

Leeftijd Gemiddelde leeftijd = 43 jaar
Jongste = 23 jaar, oudste = 73  jaar



Wie hebben we bereikt? 

Gezinssituatie  Voornamelijk (52%) gehuwd, met
kinderen 

Postcode Voornamelijk (61%) 9100 



Wie hebben we bereikt? 

Grootte onderneming  
37% - eenmanszaak
35% - 2-5 medewerkers
18% - 6 - 10 medewerkers

Locatie onderneming
54% - In de stadskern, binnen het focusgebied
23% - In de stadskern, buiten het focusgebied
12% - In een industriepark  



Wie hebben we bereikt? 

Leeftijd onderneming  
50% - langer dan 10 jaar
27% - 4 tot 10 jaar
20% - minder dan 3 jaar 
3% - in opstart 

Sector onderneming
Enorm veel mengvormen 
25% - Detailhandel 
16% - Horeca   



Wie hebben we bereikt? 

Persona-clusters 
8% - Roger
40% - Evi
46% - Ömer
6% - Sabine



Inzichten survey



Algemene inzichten

Ken je de ondernemerswebsite? 
64% - ja
36% - nee

Beoordeling ondernemerswebsite 
55% - score van 7/10 of hoger
45% - score van 6/10 of lager 
6,5/10 = gemiddelde score 



Algemene inzichten

Reeds ondernemersproducten aangevraagd via de 
website?
26% - ja
74% - nee

Wanneer vroeg je laatst een vergunning aan?
69% - nooit
11% - de afgelopen 5 jaar 
9% - de afgelopen 6 maanden
6% - meer dan 5 jaar geleden 



Algemene inzichten

Tevredenheid vergunningsaanvraag
Drank
50% - eerder tevreden 

Terras
60% - eerder tevreden 

Nacht 
75% - eerder tevreden 



Persona inzichten
Communicatie voorkeuren 

Roger 

Evi

Ömer 

Sabine 



Persona inzichten
Zoektocht naar informatie 
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