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MANAGEMENT SUMMARY (1)

Ondernemerscollectieven in winkelgebieden proberen oplossingen te vinden voor het wegblijven van consumenten. Bijvoorbeeld door het invoeren van 
een gezamenlijke klantenkaart, om zo consumenten meer te betrekken bij het winkelgebied. In Arnhem centrum wordt op dit moment gekeken naar de 
mogelijkheden voor de introductie van een centrumbrede klantenkaart. 

De vraag die in dit onderzoek wordt beantwoord is als volgt:

• Is er bij ondernemers en consumenten in centrum Arnhem behoefte aan een gezamenlijke klantenkaart? 

• Hoe dient de invulling van de klantenkaart in centrum Arnhem eruit te zien, zodat optimale adoptie door consument en ondernemer plaatsvindt? 

Om antwoord te geven op bovenstaande vraag zijn 122 ondernemers en 227 consumenten uit Arnhem geënquêteerd.

Beperkte interesse in een klantenkaart onder centrumondernemers. De meerderheid (59%) twijfelt over deelname.
• Eén derde van de ondernemers vindt de klantenkaart voor Arnhem een goed idee en 29% gelooft dat de kaart positief bijdraagt aan het aantal 

bezoekers in de binnenstad. Zelfstandige ondernemers staan minder positief tegenover de klantenkaart dan ondernemers met een franchise- of 
filiaalvestiging. Hoewel een derde van de ondernemers de kaart een goed idee vindt, is slechts 19% bereid mee te doen aan een dergelijke 
klantenkaart. De meerderheid (59%) geeft aan misschien te willen deelnemen aan een klantenkaart. Om deelname voor deze groep aantrekkelijk te 
maken moet voldaan worden aan eisen op gebied van branchering van ondernemers en segmentering van consumenten, financiering (kosten vs. 
baten) en lage drempels ten aanzien van de introductie en techniek van de kaart.

• Sparen voor korting op parkeren zien ondernemers al de meest succesvolle vorm van beloning voor klantloyaliteit (49% staat hier positief tegenover). 
Slechts een klein deel van de ondernemers wil ook winkelbezoek zonder een aankoop belonen (13%). 

• 70% van de ondernemers neemt deel aan een van de ondernemerscollectieven actief  in centrum Arnhem. Deze ondernemers vinden dat het collectief 
zich moet bezighouden met het verhogen van het aantal bezoekers en het verbeteren van de bereikbaarheid. Slechts een kleine groep (9%) vindt dat 
het collectief zich met dataverzameling en nieuwe technologie moet bezighouden. De introductie van een klantenkaart behoort volgens de 
meerderheid van de ondernemers dus niet tot het primaire takenpakket van een collectief. 

• Tot slot is ondernemers gevraagd hoe zij nieuwe klanten werven en hoe zij hun bestaande klanten binden. Social media en deelname aan 
evenementen worden hiervoor het meest ingezet.
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MANAGEMENT SUMMARY (2)

Consumenten zijn een stuk positiever over een klantenkaart dan de ondernemers. Vooral onder vrouwelijke respondenten en 
respondenten jonger dan 45 jaar is de interesse groot. 

• De meerderheid van de consumenten vindt een klantenkaart voor centrum Arnhem aantrekkelijk (70%). De vrouwen staan een stuk positiever 
tegenover de klantenkaart (met 79%) in verhouding tot de mannen (met 60%).  Daarnaast geldt: hoe jonger, hoe meer interesse voor een 
klantenkaart. De leeftijdscategorie van 65+ is het minst geïnteresseerd in een klantenkaart. 

• Gemiddeld zegt 64% van de respondenten de klantenkaart te gaan gebruiken wanneer deze beschikbaar is. Vrouwen staan hier positiever 
tegenover dan mannen.  Géén van de vrouwelijke respondenten zegt al bij voorbaat de klantenkaart sowieso niet te gaan gebruiken! Hier ligt dus 
een behoorlijk potentieel. Respondenten van 15 tot en met 44 jaar zijn het meest bereid de kaart te gaan gebruiken. 

• Een klantenkaart die directe korting biedt wordt als meest aantrekkelijk bevonden door de consument (82%). De consument een stuk minder 
geïnteresseerd in een klantenkaart gekoppeld aan een loterij (23%). 

• De meerderheid van de consumenten vindt het belangrijk dat de klantenkaart ook bij andere voorzieningen dan winkels  te gebruiken is (70%). Een 
derde van de consumenten vindt het aantrekkelijk om persoonlijke aanbiedingen te ontvangen (32%). 

• Consumenten zijn deels bereid  NAW-gegevens (55%) en persoonlijke gegevens (55%) te verstrekken. Met het verstrekken van hun e-mailadres 
heeft slechts een klein percentage moeite (17%). 

• Een relatief grote groep vindt het een probleem dat hun winkelgedrag wordt bijgehouden (40%). 18% van de consumenten vindt het vervelend 
om een klantenkaart mee te dragen. Daarnaast geeft 18% van de consumenten aan de klantenkaart alleen te gebruiken wanneer deze digitaal 
wordt aangeboden. 
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2.RESULTATEN
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Behoefteonderzoek ondernemers

In hoeverre hebben ondernemers in centrum Arnhem behoefte 
aan een gezamenlijke klantenkaart en hoe dient de invulling van de 
klantenkaart in Centrum Arnhem eruit te zien, zodat optimale 
adoptie door de ondernemers plaatsvindt?
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Respondenten naar type onderneming en grootteklasse

74%

26%

Figuur 1: Type onderneming (n=112)

Zelfstandig

Franchise / Filiaal

13%

66%

21%

Figuur 2: Grootteklasse (n=70)

1 Medewerker

2-10 Medewerkers

10+ Medewerkers

De steekproef is verdeeld in type onderneming: 74% zelfstandig en 26% franchise of filiaal. De populatie in Arnhem is verdeeld 
met ongeveer 70% zelfstandig en 30% franchise of filiaal (bron: Locatus). De steekproef is verdeeld in 13% zaken met 1 
medewerker, 66% van de respondenten heeft 2 tot 10 medewerkers en 21% meer dan 10 medewerkers. Een relatief groot deel 
van de respondenten (42%) heeft niet aangegeven hoeveel medewerkers het bedrijf telt. Resultaten uitgesplitst naar type 
onderneming zijn representatief voor de populatie, resultaten uitgesplitst naar grootteklasse zijn indicatief.
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Attitude ondernemers tegenover klantenkaart (n=84)

Een derde van de ondernemers vindt de klantenkaart voor Arnhem een goed idee en 29% gelooft dat de kaart positief 
bijdraagt aan het aantal bezoekers in de binnenstad. De meerderheid (48%) van de respondenten heeft geen uitgesproken 
mening over het effect van de klantenkaart. 
Een derde van de ondernemers vindt dat klanten beloond mogen worden voor aankopen. Slechts een klein deel van de 
ondernemers wil ook een winkelbezoek zonder een aankoop belonen (16%). 

28%

43%

39%

33%

31%

30%

25%

20%

38%

41%

43%

48%

49%

44%

46%

48%

33%

16%

18%

19%

20%

26%

29%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Via een klantenkaart mogen mensen worden beloond voor het doen
van aankopen in mijn winkel

Via een klantenkaart mogen mensen worden beloond voor het
bezoeken van mijn winkel (aankopen zijn dan niet noodzakelijk)

Een klantenkaart zal het aantal bezoeken van mijn huidige klanten
aan mijn onderneming verhogen

Een klantenkaart zal de omzet van mijn onderneming verhogen

Een klantenkaart zal de bezoekduur van de klanten verhogen

Een klantenkaart zal nieuwe klanten voor mijn onderneming trekken

Een klantenkaart zal positief bijdragen aan het aantal bezoekers van
de binnenstad

Een klantenkaart voor binnenstad Arnhem is een goed idee

(Zeer) Oneens Oneens noch eens (Zeer) Eens
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Attitude ondernemers tegenover klantenkaart, naar type 

onderneming (in %), n=83 
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Figuur 3: Een klantenkaart voor binnenstad 
Arnhem is een goed idee

(Zeer) Oneens Oneens noch eens (Zeer) Eens
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Figuur 4: Een klantenkaart zal positief 
bijdragen aan het aantal bezoekers van de 

binnenstad

(Zeer) Oneens Oneens noch eens (Zeer) Eens

Zelfstandige ondernemers staan minder positief tegenover de klantenkaart dan ondernemers met een franchise/filiaal. 
Ondernemers met een franchise/filiaal zijn van mening dat een klantenkaart positief bijdraagt aan het aantal bezoekers van de
binnenstad, tegenover 25% van de zelfstandige.
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Attitude ondernemers tegenover klantenkaart en bereidheid tot 
deelname naar type onderneming (in %)

31%

44%

34%

51%

33%

47%

18%

22%

19%
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Figuur 5: Een klantenkaart zal de omzet van 
mijn onderneming verhogen (n=83)

(Zeer) Oneens Oneens noch eens (Zeer) Eens

Slechts een vijfde van de respondenten verwachten dat een klantenkaart een positieve effect heeft op de eigen omzet. Van de 
franchise/filiaalhouders is 44% het oneens met de stelling dat een klantenkaart een positief effect heeft op de omzet.
Hoewel 33% van alle ondernemers de kaart een goed idee vindt, is slechts 19% bereid mee te doen. Ook is te zien dat de 
zelfstandigen minder bereid zijn deel te nemen dan de respondenten met een franchise of filiaal. De meerderheid (59%) geeft aan 
misschien te willen deelnemen als er een klantenkaart komt.

25%

14%

23%

59%

57%

59%

16%

29%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zelfstandig

Franchise / Filiaal

Totaal

Figuur 6: Als er een klantenkaart komt 
voor de binnenstad van Arnhem dan ga ik 

hieraan deelnemen (n=70)

Nee Misschien Ja
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Wanneer wel deelname aan klantenkaart?

Voor de meerderheid (59%) die aangeeft misschien te willen deelnemen aan een klantenkaart is 
gevraagd waar een klantenkaart voor binnenstad Arnhem aan moest voldoen om deelname 
aantrekkelijk te maken? 

• Branchering van ondernemers en segmentering van consumenten: Dat de juiste winkels 
meedoen; alleen bij een premiumversie hoog luxe segment; als de kaart ook mogelijkheden 
biedt voor ondernemers die geen winkel hebben; veel deelnemers.

• Financiering: kosten - baten plaatje;  geen kosten aan verbonden zijn  voor de klanten;
aantoonbaar effect op omzet; heel lage kosten of geen kosten; het is altijd de vraag welke 
investering ermee gemoeid is.

• Lage drempels ten aanzien van  introductie en techniek: Wordt een heel ingewikkeld geheel 
ivm verrekeningen e.d.; beschikbaar zijn voor bestaande (kassa) systemen; backoffice door 
externe partij (zelf geen kortingen, advertenties etc moeten plaatsen); helder en eenvoudig 
voor de klant.
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Attitude ondernemers tegenover klantenkaart naar grootteklasse 
onderneming (in%), n=70 (1)
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Een klantenkaart voor binnenstad Arnhem is een 
goed idee

(Zeer) Oneens Oneens noch eens (Zeer) Eens
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33%
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Een klantenkaart zal positief bijdragen aan het aantal 
bezoekers van de binnenstad

(Zeer) Oneens Oneens noch eens (Zeer) Eens

De mening over of de klantenkaart positief bijdraagt aan het aantal bezoekers in de binnenstad zijn per grootteklasse niet 
significant verschillend.



1414

Tevredenheid van de ondernemers naar type onderneming 
(in %), n=95
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Figuur 8: Hoe tevreden bent u over de loyaliteit van 
uw klanten?

(Zeer) Ontevreden Tevreden noch ontevreden (Zeer) Tevreden
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Figuur 7: Hoe tevreden bent u over het aantal 
klanten in uw onderneming?

(Zeer) Ontevreden Tevreden noch ontevreden (Zeer) Tevreden

Ruim 40% van de ondernemers is tevreden over het aantal klanten van de onderneming. Het aandeel franchise-
/filiaalhouders dat tevreden is over het aantal klanten is groter dan het aandeel tevreden zelfstandigen. Echter geldt dit 
ook voor het aandeel ontevreden franchise-/filiaalhouders. Ruim 70% van de ondernemers is (zeer) tevreden met de 
loyaliteit van hun klanten. Dit verschilt niet significant per type onderneming.

.
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Welke beloningen zien ondernemers het liefst? n=122

6%

9%

18%

21%

28%

31%

Een loterij , bezoek verhoogt winkans

Sparen voor korting op ov

Sparen voor korting bij elke winkel en deze ook in elke winkel kunnen verzilveren

Sparen voor korting bij een winkel en deze alleen bij diezelfde winkel kunnen verzilveren

Aanbiedingen die alleen gelden voor bezoekers die terug komen

Sparen voor korting op parkeren

Figuur 11: Welke van de onderstaande beloningen voor de consument zijn het belangrijkst bij een 
klantenkaart? (meerdere antwoorden mogelijk)

Ondernemers zijn van mening dat aan de klantenkaart een voordeel- of spaarprogramma moet zijn. De ondernemers 
vinden sparen voor korting op parkeren hierbij de meest belangrijke beloning om hun klanten te geven. Zij zien deze 
vorm van beloning als het meest effectief om loyaliteit op te bouwen met hun klanten. 
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Lid van belangenvereniging: belangrijkste redenen. n=86

2%

2%

2%

2%

6%

7%

7%

17%

30%

Cultuur netwerk Arnhem

HotelOverleg regio Arnhem

Vereniging van eigenaren Citycenter Arnhem

Stichting grootwinkelbedrijf Arnhem

Wij zijn Arnhem

Ondernemers Kontakt Arnhem

Koninklijke horeca Nederland, afdeling Arnhem

Vereniging city centrum Arnhem

Ik ben geen deelnemer van een ondernemerscollectief

Figuur 12: Bent u deelnemer van een ondernemerscollectief in Arnhem, en zo ja welke? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

Ondernemers zijn ook gevraagd naar de redenen voor deelname aan een ondernemerscollectief. 30% van de respondenten maakt geen deel uit 
van een van de ondernemerscollectieven actief in Arnhem centrum, waarvan Vereniging City Centrum Arnhem het meest populair is.
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Lid van belangenvereniging: belangrijkste redenen. n=86

9%

9%

13%

14%

16%

22%

24%

27%

27%

27%

31%

40%

Verzamelen/gebruiken van data over het winkelgebied en bezoekers (o.a. passantenstromen)

Branchering (variëteit in gebiedsaanbod) en/of leegstandbestrijding

Investeren in technologie binnen en door het winkelgebied (o.a. aanbieden Wi-FI, website)

Elkaar helpen te  innoveren en/of meer online actief te worden

Veiligheid verbeteren/criminaliteit en overlast tegengaan

Branding van het winkelgebied

 Lobbyen richting gemeente en andere overheden ten bate van winkelgebied

Verbeteren openbare ruimte & bevorderen sfeer in het winkelgebied

Verhogen deelname, betrokkenheid & onderlinge samenwerking van ondernemers in het winkelgebied

Verhogen van de betrokkenheid van bezoekers bij het winkelgebied

Verbeteren bereikbaarheid (o.a. parkeren)

Verhogen aantal bezoekers, bezoekfrequentie en verblijfsduur van winkelgebied

Figuur 13: Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om deel te nemen aan een ondernemerscollectief? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

De 70% die wel deelneemt aan een collectief in Arnhem centrum geeft als belangrijkste reden om deel te nemen ‘het verhogen van het aantal 
bezoekers, bezoekfrequentie en/of verblijfsduur bezoekers van het winkelgebied’ en het verbeteren van de bereikbaarheid. Slechts een kleine 
groep (9%) vind dat een ondernemerscollectief zich met dataverzameling en nieuwe technologie moet bezighouden.



1818

Welke activiteiten worden ingezet om nieuwe klanten te 
werven en om bestaande klanten te binden? n=122

6%

11%

20%

25%

36%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 Geen

Adverteren in lokale krant of andere
lokale uitingen

Sponsoring

Online adverteren

Deelnemen aan evenementen

Via sociale media

Figuur 14: Welke activiteiten onderneemt u om 
nieuwe klanten te werven? (meerdere antwoorden 

mogelijk)
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20%
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23%

54%
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Geen

Sponsoring

(Digitale) Klantenkaart

Evenementen in winkel voor loyale klant

Nieuwsbrief

Persoonlijke aanbiedingen voor loyale klant

Gratis diensten (o.a. koffie)

Deelnemen aan evenementen

Actief op social media

Figuur 15: Welke middelen zet u in om bestaande 
klanten aan uw winkel te binden? (meerdere 

antwoorden mogelijk)



1919

Omzet 2016 en tevredenheid hierover (in %), (n=92)
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41%
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38%
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Figuur 9: Hoe heeft de omzet van uw 
onderneming zich ontwikkeld in 2016 t.o.v. het 

voorgaande jaar?

Gedaald Gelijk gebleven Gestegen

44%

48%

45%

31%

24%

29%

25%

29%

26%
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Figuur 10: Hoe tevreden bent u over de omzet 
van uw onderneming in 2016?

(Zeer) Ontevreden Tevreden noch ontevreden (Zeer) Tevreden

Ruim de helft (52%) van de franchise/filialen en 32% van de zelfstandigen zag hun omzet stijgen in 
2016. Terwijl maar 29% en respectievelijk 25% tevreden is met hun omzet in 2016. 45% van het 
totaal aantal ondernemers is ontevreden over hun omzet in 2016. 
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Behoefteonderzoek Consumenten
In hoeverre hebben consumenten behoefte aan een gezamenlijke 
klantenkaart en hoe dient de invulling van de klantenkaart in 
Centrum Arnhem eruit te zien, zodat optimale adoptie door 
consumenten plaatsvindt?
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Attitude consumenten tegenover klantenkaart (in %), n=227
De meerderheid van de consumenten vindt één klantenkaart voor heel het winkelgebied van Arnhem 
aantrekkelijk (70%). Een klantenkaart die directe korting biedt wordt als meest aantrekkelijk bevonden door de 
consument (82%). Een klantenkaart met een loterij wordt het minst aantrekkelijk bevonden. 

50%

24%

9%

17%

27%

24%

9%

13%

23%

53%

82%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Een klantenkaart met een loterij

Een klantenkaart met een spaarprogramma waarbij u spaart
voor punten en/of cadeau's

Een klantenkaart die directe korting biedt

In hoeverre vindt u één klantenkaart interessant voor heel het
centrum van Arnhem?

Figuur 1: Attitude consumenten klantenkaart (1)

(Zeer) oninteressant Neutraal (Zeer) interessant
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Attitude klantenkaart met verdeling in geslacht en 
leeftijdscategorie (in %), n=227

24%

10%

17%

15%

11%

13%

60%

79%

70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Man

Vrouw

Totaal

Figuur 2: In hoeverre vindt u één klantenkaart 
interessant voor heel het centrum van 

Arnhem? 

(Zeer) oninteressant Neutraal (Zeer) interessant

De steekproef is verdeeld in 50,9% vrouw en 49,1% man dus vrijwel 50/50 verdeeld. Qua leeftijd is de categorie 65+ 
ondervertegenwoordigd en is de categorie 15-24 jaar oververtegenwoordigd. Hiervoor is een wegingsfactor toegepast. 

Gemiddeld vindt 70% van de respondenten één klantenkaart voor centrum Arnhem (zeer) interessant. De vrouwen staan een 
stuk positiever tegenover de klantenkaart met 79% in verhouding tot de mannen met 60%. Daarnaast geldt: hoe jonger, hoe 
meer interesse voor een klantenkaart. De leeftijdscategorie van 65+ is het minst geïnteresseerd in een klantenkaart. 
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54%
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25-44
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65 of ouder

Figuur 3: In hoeverre vindt u één klantenkaart 
interessant voor heel het centrum van Arnhem?

(Zeer) oninteressant Neutraal (Zeer) interessant
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Adoptie klantenkaart met verdeling naar geslacht en 
leeftijdscategorie (in%), n= 206
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Figuur 4: Bent u van plan om een klantenkaart 
voor het centrum van Arnhem te gebruiken

wanneer deze beschikbaar is?

Ja Nee Misschien
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Figuur 5: Bent u van plan om een klantenkaart 
voor het centrum van Arnhem te gebruiken?

Ja Nee Misschien

Gemiddeld zegt 64% van de respondenten de klantenkaart te gaan gebruiken wanneer deze beschikbaar is. De vrouwen staan hier 
positiever naar dan de mannen: geen van de vrouwelijke respondenten zegt de klantenkaart sowieso niet te gaan gebruiken! 
Binnen de leeftijdscategorieën zijn de groepen 15-24 en 25-44 het meest bereid de kaart te gaan gebruiken. De groepen 45-64 en 
65+ staan hier minder positief naar. Er is een significant verschil tussen respondenten onder de 45 en boven de 45 jaar oud. 
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Adoptie klantenkaart met verdeling in hoogst genoten 
opleiding, n=195

De respondenten met als hoogst genoten opleiding MBO zijn het meest bereid de klantenkaart te gebruiken. De 
respondenten met als hoogst genoten opleiding middelbare school zijn het minst bereid hiertoe. 

58%

70%

65%

59%

19%

4%

6%

9%

23%

26%

28%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Middelbare school

MBO

HBO

WO

Figuur 6: Bent u van plan om een klantenkaart voor het 
centrum van Arnhem te gebruiken

wanneer deze beschikbaar is?

Ja Nee Misschien
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Attitude consumenten over klantenkaart (in %), n=227 
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12%
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34%

49%

40%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ik vind het belangrijk dat ik de klantenkaart kan gebruiken bij
andere voorzieningen dan winkels (zoals horeca, museum of…

Ik vind het leuk om persoonlijke mails of aanbiedingen te
ontvangen over de klantenkaart

Ik ben bereid mijn NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) te
verstrekken voor het gebruik van de klantenkaart

Ik verwacht vaker aankopen te doen in het centrum van Arnhem
door een klantenkaart met een spaarprogramma

Ik ben bereid om mijn e-mailadres te verstrekken voor het
gebruik van de klantenkaart

Figuur 7: Attitude consumenten klantenkaart (2)

(Zeer) oneens Neutraal (Zeer) eens

De meerderheid van de consumenten vindt het belangrijk dat de klantenkaart ook bij andere voorzieningen dan winkels te gebruiken
is (72%). Hiernaast vindt een kleine groep consumenten het aantrekkelijk om persoonlijke aanbiedingen te ontvangen (34%). 
49% van de consumenten is bereid NAW-gegevens te verstrekken voor het gebruik van de klantenkaart en wel 70% is bereid zijn e-
mailadres te verstrekken hiervoor. 40% van de consumenten verwacht vaker aankopen te doen in het centrum van Arnhem door 
een klantenkaart met een spaarprogramma. 
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Attitude met betrekking tot privacy naar aanleiding van de 
klantenkaart (in%), n=212
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Figuur 8: ''Ik vind het leuk om persoonlijke mails 
of aanbiedingen te ontvangen over de 

klantenkaart''

(Zeer) oneens Neutraal (Zeer) eens

Ongeveer een derde van de respondenten vindt het leuk om persoonlijke mails of aanbiedingen te ontvangen over de 
klantenkaart. De vrouwen staan hier iets positiever over tegenover dan de mannen. Iets minder dan de helft van de 
respondenten is bereid om zijn NAW-gegevens te verstrekken. Ook hier staan de mannen daar aanzienlijk minder positief 
tegenover dan de vrouwen.
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17%
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Figuur 9: ''Ik ben bereid mijn NAW-gegevens 
(naam, adres en woonplaats) te verstrekken voor 

het gebruik van de klantenkaart''

(Zeer) oneens Neutraal (Zeer) eens
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3. ONDERZOEKSVERANTWOORDING
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OPZET EN REPRESENTATIVITEIT

Opzet

Dit afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de opleiding Bedrijfskunde MER aan de 
Hogeschool van Amsterdam. Het onderzoek is opgezet en begeleid door het lectoraat Online Ondernemen van de 
HvA. Een enquête is via e-mail en hardcopy afgenomen onder de ondernemers van het winkelgebied in Arnhem 
en consumenten in Arnhem.

Representativiteit

De steekproefpopulatie in dit onderzoek is het totaal aantal ondernemers in het winkelgebied Arnhem (914). 
Uitgaande van een foutmarge van 5%, dat wil zeggen een betrouwbaarheidsinterval van 95%, geeft aan dat de 
steekproefomvang minimaal 145 moest zijn. Dit aantal is niet gehaald (121), hier dient rekening mee gehouden te 
worden bij de interpretatie van de cijfers. 

Voor wat betreft de steekproefpopulatie van de respondenten in het consumentenonderzoek is de 
steekproefomvang voldoende groot, uitgaande van een foutmarge van 5%. De responsverdeling van de steekproef 
verschilt qua leeftijdscategorieën significant van de populatie. Hiervoor is een wegingsfactor toegekend. Hier 
dient bij de interpretatie van de cijfers rekening mee gehouden te worden



29

4. OVER HET LECTORAAT ONLINE ONDERNEMEN EN CAREM
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Over het lectoraat Online ondernemen, onderzoeksproject Collectief 
Online en CAREM

Lectoraat Online Ondernemen
Het lectoraat Online Ondernemen doet toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de commerciële interacties tussen bedrijven en consumenten via 
internettechnologieën. Er wordt vooral onderzoek gedaan naar de wijze waarop bedrijven en consumenten gebruik maken van online business 
modellen, social media, mobile commerce en online marketing en de maatschappelijke consequenties daarvan. Het doel van het lectoraat is om door 
middel van onderzoek nieuwe kennis over online ondernemen te ontwikkelen ten behoeve van het bedrijfsleven, de maatschappij en het onderwijs. 
Bedrijven kunnen bij het lectoraat terecht voor onderzoek en advies op het gebied van online ondernemen. Neem daarvoor contact op met de lector, 
dr. Jesse Weltevreden (Tel.: 06 101 53 268, E‐mail: j.w.j.weltevreden@hva.nl).

Onderzoeksproject ‘Collectief Online’. 

Collectief Online is een tweejarig onderzoek naar de betekenis van de collectieve inzet van internettechnologieën voor MKB-ondernemers in 
binnenstedelijke winkelgebieden. Collectief Online is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Platform De 
Nieuwe Winkelstraat (DNWS), Stad&Co, Q&A Research & Consultancy en Ik Onderneem!. Aan het project is een tweejarige RAAK-MKB subsidie 
toegekend. Voor vragen, neem contact op met de projectleider, dr. Anne Risselada (Tel.: 06 21155722, E‐mail: a.h.risselada@hva.nl).

Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM)

Het lectoraat Online Ondernemen maakt onderdeel uit van het Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM). CAREM is het 
centrum voor praktijkgericht economisch onderzoek van het domein Economie en Management van de Hogeschool van Amsterdam. Naast het 
lectoraat Online Ondernemen maken de volgende de lectoraten deel uit van CAREM: Corporate Governance & Leadership, Gedifferentieerd HRM, 
Amsterdamse Kenniseconomie en Internationalisering. Meer informatie over CAREM via: www.carem.hva.nl

Andere publicaties van het lectoraat Online Ondernemen op www.carem.hva.nl en www.collectiefonline.nl
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