
Rapportage

Zondagopenstelling -

Ondernemers

Gemeente 

Doetinchem



Rapportage

Zondagopenstelling -

Ondernemers

Gemeente 

Doetinchem

Definitief

Datum: 8 maart 2021

Projectnummer: 20049

Auteurs:

Bianca Tuenter, Senior onderzoeker

Roanne van de Wijgaart, Onderzoeker

Moventem BV

T 0575 84 3738

E info@moventem.nl

W www.moventem.nl

Moventem werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse 
Marktonderzoek Associatie (MOA) en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt 
aangetoond dat op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens wordt omgaan. Tevens 
is Moventem aangesloten bij de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en 
wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en  sociaalwetenschappelijk onderzoek. 
Dit rapport is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie fout 
en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou 
kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. 
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Ondernemingen

• Aan de respondenten is gevraagd wat hun functie is bij de winkel/ onderneming. Ongeveer drie kwart (73%) is de eigenaar en ongeveer een kwart (24%) is de 

manager.

• Respondenten hebben aangegeven wat voor type winkel/ onderneming zij hebben of waar zij werken. De drie meest genoemde antwoorden zijn: retail (51%), 

meubelzaak (10%) en autodealer (6%).

Zondagopenstelling verleden

• 38% van de respondenten geeft aan dat hun winkel/ onderneming nooit op zondag was geopend 34% benoemt dat hun winkel/ onderneming 1 zondag per

maand of minder dan 1 zondag per maand was geopend en 23% geeft aan dat hun winkel/ onderneming alle zondagen van de maand was geopend.

• Aan de respondenten is gevraagd of het openen van hun winkel/ onderneming invloed had op de omzet op andere dagen van de week. 14% benoemt dat dit

geen invloed had op de omzet op andere dagen en 6% gaf aan dat de omzet daardoor hoger was op andere dagen. 4% geeft aan dat de omzet hierdoor lager

was op andere dagen.

• Respondenten die hun winkel/ onderneming 1 zondag per maand of minder dan 1 zondag per maand openden hebben aangegeven of dit dan op de standaard

koopzondag was. 26% geeft aan dat dit zo was. Zij benoemen voornamelijk dat consumenten dan ook weten dat ze open zijn. Dat heeft een positieve invloed op

de omzet. Op andere zondagen is het voor hen niet rendabel om open te gaan. Ook is er voor één zondag in de maand wel iets te regelen met betrekking tot

personeel en bezetting. 8% gaf aan dat zij niet op de standaard koopzondag zijn open gegaan. Zij benoemen voornamelijk dat zij open zijn gegaan op de

koopzondagen rondom de feestdagen.

Zondagopenstelling toekomst

• 36% van de respondenten wil dat hun winkel/ onderneming open mag zijn op zondag. 29% wil dat hun winkel/ onderneming 1 zondag per maand open mag zijn

en 29% geeft aan dat zij willen dat zij iedere zondag gesloten zijn. Uit de open toelichtingen blijkt dat respondenten die willen dat winkels/ ondernemingen iedere

zondag open mogen zien dat er nou eenmaal vraag is vanuit de consument om op zondag te winkelen/ consumeren. Als Doetinchem die mogelijkheid niet biedt

dan gaan consumenten naar andere gemeenten. Respondenten die willen dat hun onderneming/ winkel 1 zondag per maand open mag, benoemen dat

consumenten al gewend zijn aan 1 zondag per maand en dat dit voor kleine ondernemers nog wel haalbaar en rendabel zou zijn wat betreft personeel en omzet.

• Respondenten die willen dat hun winkel/ onderneming gesloten mag blijven op zondag hebben aangegeven wat hiervoor hun belangrijkste redenen zijn. De drie

meest genoemde antwoorden zijn: ik wil vrij zijn op zondag (18%), vind ik niet gepast op zondag (8%) en te weinig klanten en omzet (8%).
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• Ruim de helft (55%) zou naar verwachting één/ meerdere zondagen per maand open gaan na de lockdown. 17% zou dit niet doen. Zij geven voornamelijk aan 

dat open gaan geen toegevoegde waarde heeft.

• Een kwart (25%) van de respondenten benoemt dat de werkgelegenheid toeneemt wanneer hun winkel/ onderneming open mag op één/ meerdere zondagen. 

40% benoemt dat de werkgelegenheid gelijk blijft en 6% heeft 'Weet ik niet/ geen mening' geantwoord. 

• 21% benoemt dat de bereidbaarheid van hun personeel (heel) hoog is om op zondag te werken. Zij geven als reden voornamelijk dat personeel dan extra 

betaalt krijgt en dat zij dan op doordeweekse dagen dan ook een keer een dagje vrij kunnen zijn. 27% geeft aan dat de bereidbaarheid niet hoog/ niet laag is en 

12% denkt dat de bereidbaarheid van hun personeel (heel) laag is om op zondag te werken. Zij benoemen onder andere dat zij als ondernemer zelf op zondag 

werken en dat ze zo minder vrije tijd overhouden. Ook vallen de bezoekersaantallen tegen op zondag en is de werkdruk al hoog op doordeweekse dagen. 

• Aan de respondenten die op één/ meerdere zondagen open willen met hun winkel/ onderneming is gevraagd vanaf en tot hoe laat zij op zondag open willen 

gaan. De meeste respondenten willen vanaf 12.00 uur (40%) tot 17.00 uur (52%) open gaan.

• Respondenten hebben aangegeven of het gegeven dat niet alle winkel open zijn op zondag invloed heeft op hun eigen openstelling. 13% gaat hierdoor minder 

vaak op zondag open en 1% gaat hierdoor vaker open. 57% benoemt dat dit geen invloed heeft. 
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1.1 Onderzoeksopzet

In opdracht van gemeente Doetinchem heeft Moventem een onderzoek over de zondagopenstelling uitgevoerd ondernemers in de gemeente Doetinchem die
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. In totaal zijn 528 ondernemers per brief uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. 47 brieven zijn
teruggestuurd naar de gemeente, omdat ze niet konden worden afgeleverd. Dit betrof voornamelijk winkels in de binnenstad van Doetinchem.

De ondernemers hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen in tussen 1 en 14 februari 2021.

In totaal hebben 84 ondernemers de vragenlijst volledig ingevuld. Een respons-rate van 16%.

Met het aantal respondenten (84) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 9,81% uitspraken worden gedaan over de populatie.

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document beschreven middels diagrammen en tabellen.

Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het aantal antwoorden
niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel respondenten (‘n’) de betreffende vraag
hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale
percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.

In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.

In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de resultaten. Deze bijlage is aan het einde van deze
rapportage te vinden.

Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage Zondagopenstelling
Ondernemers’.
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2.1 Ondernemingen

Wat is uw functie bij de winkel/onderneming? (n=84)

10

Aan de respondenten is gevraagd wat hun functie is bij de winkel/ onderneming. Ongeveer drie kwart (73%) is de eigenaar en ongeveer

een kwart (24%) is de manager. 4% heeft 'Anders, namelijk:'. Zij noemen dat zij adviseur of voorzitter zijn bij de winkel/ onderneming.
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2.1 Ondernemingen

Wat voor type winkel/onderneming heeft u/ in wat voor type winkel/onderneming werkt u? 

11

Respondenten hebben aangegeven wat voor type winkel/ onderneming zij hebben of waar zij werken. De drie meest genoemde antwoorden zijn:

retail (51%), meubelzaak (10%) en autodealer (6%). Een kwart (26%) heeft 'Anders, namelijk:' geantwoord. Zij noemen onder andere: bakkerij,

boekhandel. kapsalon, fietsenwinkel, autobedrijf en webshop. Alle gegeven open antwoorden zijn te vinden in het bijlagenboek.
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2.2 Zondagopenstelling verleden

Hoe vaak was uw winkel/onderneming op zondag gemiddeld geopend (in de periode vanaf 19 juli 2020 tot de huidige 

lockdown op 16 december 2020)? (n=84)

Vanwege de situatie met het Coronavirus was de zondagopenstelling in 2020 verruimd. Dit betekende dat de winkeliers, naast de standaard koopzondag (op de laatste 

zondag van de maand), iedere zondag hun deuren mochten openen voor het publiek.

12

38% van de respondenten geeft aan dat hun winkel/ onderneming nooit op zondag was geopend 34% benoemt dat hun winkel/ onderneming 1 zondag per

maand of minder dan 1 zondag per maand was geopend en 23% geeft aan dat hun winkel/ onderneming alle zondagen van de maand was geopend.
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2.2 Zondagopenstelling verleden

Hoe vaak was uw winkel/onderneming op zondag gemiddeld geopend (in de periode vanaf 19 juli 2020 tot de huidige 

lockdown op 16 december 2020)?
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2.2 Zondagopenstelling verleden

Als u gemiddeld meerdere zondagen per maand open was, had dit dan invloed op uw omzet op andere dagen van de week? (n=84)

14

Aan de respondenten is gevraagd of het openen van hun winkel/ onderneming invloed had op de omzet op andere dagen van de week. 14% benoemt dat

dit geen invloed had op de omzet op andere dagen en 6% gaf aan dat de omzet daardoor hoger was op andere dagen. 4% geeft aan dat de omzet

hierdoor lager was op andere dagen.
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2.2 Zondagopenstelling verleden

Als u geopend was, was dit dan doorgaans op de standaard koopzondag (laatste zondag van de maand)? (n=84)

"Dat is duidelijk bij het publiek. Meerdere open zondagen heeft

voor ons geen zin. De omzet wordt niet meer."

"Dat zit sinds jaren al verankerd in het winkelgedrag van de

consument."

"Koopzondagen van feestdagen open."

15

Respondenten die hun winkel/ onderneming 1 zondag per maand of minder dan 1 zondag per maand openden hebben aangegeven of dit dan op de

standaard koopzondag was. 26% geeft aan dat dit zo was. Zij benoemen voornamelijk dat consumenten dan ook weten dat ze open zijn. Dat heeft een

positieve invloed op de omzet. Op andere zondagen is het voor hen niet rendabel om open te gaan. Ook is er voor één zondag in de maand wel iets te

regelen met betrekking tot personeel en bezetting. 8% gaf aan dat zij niet op de standaard koopzondag zijn open gegaan. Zij benoemen voornamelijk dat

zij open zijn gegaan op de koopzondagen rondom de feestdagen.
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2.3 Zondagopenstelling toekomst

Als u de situatie na de lockdown mag bepalen, wilt u dan dat uw winkel/onderneming open mag op zondag? (n=84)

"Winkelend publiek hecht waarde aan de

koopzondag. 1 zondag per maand is rendabel en

goed te organiseren. Voor meer koopzondagen is

geen personeel beschikbaar, en niet rendabel genoeg

om open te zijn. Wel moeten ondernemers zelf

kunnen bepalen of ze open gaan of niet."

"Omdat de consument anders elders in de regio koopt.

In deze tijd is het niet meer uit te leggen dat de ene

winkel wel op zondag open mag en de andere niet."

"Doetinchem staat bekend om de laatste zondag van

de maand open te zijn in de regio. De eerste zondag

van de maand is een goed vervolg."

16

36% van de respondenten wil dat hun winkel/ onderneming open mag zijn op zondag. 29% wil dat hun winkel/ onderneming 1 zondag per maand open

mag zijn en 29% geeft aan dat zij willen dat zij iedere zondag gesloten zijn. Uit de open toelichtingen blijkt dat respondenten die willen dat winkels/

ondernemingen iedere zondag open mogen zien dat er nou eenmaal vraag is vanuit de consument om op zondag te winkelen/ consumeren. Als

Doetinchem die mogelijkheid niet biedt dan gaan consumenten naar andere gemeenten. Respondenten die willen dat hun onderneming/ winkel 1 zondag

per maand open mag, benoemen dat consumenten al gewend zijn aan 1 zondag per maand en dat dit voor kleine ondernemers nog wel haalbaar en

rendabel zou zijn wat betreft personeel en omzet.
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2.3 Zondagopenstelling toekomst

Als u de situatie na de lockdown mag bepalen, wilt u dan dat uw winkel/onderneming open mag op zondag? 
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2.3 Zondagopenstelling toekomst

Kunt u aangeven waarom u niet open wilt op zondag? (n=84)

Meer antwoorden mogelijk

18

Respondenten die willen dat hun winkel/ onderneming gesloten mag blijven op zondag hebben aangegeven wat hiervoor hun belangrijkste redenen zijn.

De drie meest genoemde antwoorden zijn: ik wil vrij zijn op zondag (18%), vind ik niet gepast op zondag (8%) en te weinig klanten en omzet (8%).
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2.3 Zondagopenstelling toekomst

Kunt u aangeven waarom u niet open wilt op zondag?

Meer antwoorden mogelijk
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2.3 Zondagopenstelling toekomst

Zou u naar verwachting daadwerkelijk één/ meerdere zondagen per maand open gaan na de lockdown (als dit mogelijk wordt)? (n=84)

"Is hard nodig om weer wat te verdienen."

- ondernemer die alle zondagen per maand open wil

"Wij zijn een bedrijf die open gaat zodra er ook maar 1 winkel

open is!" - ondernemer die 2 zondagen per maand open wil

"Dit is altijd al de situatie geweest, meer koopzondagen open

is nooit overlegd met de ondernemers."

- ondernemer die 1 zondag per maand open wil

"Dit heef geen toegevoegde waarde voor ons.

Meer uren inzet is niet wenselijk."

20

Ruim de helft (55%) zou naar verwachting één/ meerdere zondagen per maand open gaan na de lockdown. 17% zou dit niet doen. Zij geven voornamelijk

aan dat open gaan geen toegevoegde waarde heeft. Alle open toelichtingen zijn te vinden in het bijlagenboek.



Gemeente 

Doetinchem
2.3 Zondagopenstelling toekomst

Als uw winkel/onderneming open mag op één/ meerdere zondagen, heeft dit dan invloed op de werkgelegenheid? (n=84)

21

Een kwart (25%) van de respondenten benoemt dat de werkgelegenheid toeneemt wanneer hun winkel/ onderneming open mag op één/ meerdere

zondagen. 40% benoemt dat de werkgelegenheid gelijk blijft en 6% heeft 'Weet ik niet/ geen mening' geantwoord.
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2.3 Zondagopenstelling toekomst

Hoe hoog is de bereidheid van uw personeel om op zondag te werken? (n=84)

22

21% benoemt dat de bereidbaarheid van hun personeel (heel) hoog is om op zondag te werken. Zij geven als reden voornamelijk dat personeel dan extra

betaalt krijgt en dat zij dan op doordeweekse dagen dan ook een keer een dagje vrij kunnen zijn. 27% geeft aan dat de bereidbaarheid niet hoog/ niet laag

is en 12% denkt dat de bereidbaarheid van hun personeel (heel) laag is om op zondag te werken. Zij benoemen onder andere dat zij als ondernemer zelf

op zondag werken en dat ze zo minder vrije tijd overhouden. Ook vallen de bezoekersaantallen tegen op zondag en is de werkdruk al hoog op

doordeweekse dagen.
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2.3 Zondagopenstelling toekomst

Hoe hoog is de bereidheid van uw personeel om op zondag te werken?
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2.3 Zondagopenstelling toekomst

Vanaf en tot hoe laat wilt u op zondag open gaan? (n=84)

Vanaf Tot

24

Aan de respondenten die op één/ meerdere zondagen open willen met hun winkel/ onderneming is gevraagd vanaf en tot hoe laat zij op zondag open

willen gaan. De meeste respondenten willen vanaf 12.00 uur (40%) tot 17.00 uur (52%) open gaan.
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2.3 Zondagopenstelling toekomst

Heeft het gegeven dat niet alle winkels open zijn op zondag invloed op uw eigen openstelling? (n=84)

"Als alle winkels open zijn willen we geen spelbreker zijn mits het

1 zondag per maand is. Als dan echter veel winkels dicht zijn

gaan we ook dicht. Dan is het voor de klant toch niet leuk.

Eigenlijk zijn we zelf ook liever dicht."

"Het mooiste is dat iedereen de laatste zondag open zou zijn, zo

versterk je elkaar. Maar je kan het niet verplichten dus vult elke

ondernemer het zelf in. Het maakt wel uit of je een groot bedrijf

hebt met veel personeel of een klein bedrijf met weinig

personeel en dus minder flexibel."

"In Wehl weet je dat niet veel ondernemers hier mee gaan doen,

maar wij trekken zelf voldoende klandizie om het interessant te

maken."

25

Respondenten hebben aangegeven of het gegeven dat niet alle winkel open zijn op zondag invloed heeft op hun eigen openstelling. 13% gaat hierdoor

minder vaak op zondag open en 1% gaat hierdoor vaker open. 57% benoemt dat dit geen invloed heeft.
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Bijlage l - Achtergrondvariabelen

Kern (n=75) Aantal medewerkers (n=60)
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Bijlage ll - Onderzoeksverantwoording

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de populatie. In kwantitatief
onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze niet door toeval wordt veroorzaakt. Het
betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te gaan van een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake
van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de uitkomsten in
95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een foutmarge van
bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de steekproef. Concreet: indien een
onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat 50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een bepaald aspect, dan ligt dit percentage in
werkelijkheid maximaal 5% boven of 5% onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij
(statistisch) kwantitatief onderzoek.

Met het aantal respondenten dat heeft deelgenomen (84) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 9,81% nauwkeurigheid uitspraken worden gedaan op een algemeen
niveau. De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.
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