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Het onderzoek is uitgevoerd door het Bureau voor Ruimte & vrije Tijd. Er is op basis van een eerste ruwe 

topiclijst vanuit de opdrachtgever een concept vragenlijst opgesteld. Deze is voorgelegd aan de gemeente 

Ameland en betrokken ondernemers(verenigingen) en aangepast naar aanleiding van de gegeven feedback. 

Vervolgens is de enquête uitgezet onder de ondernemers op Ameland. Dit is via de gemeente en de 

ondernemers(verenigingen) zelf gegaan, vanwege de wetgeving rondom de privacy van persoonsgegevens 

(AVG). De resultaten staan in dit rapport in de vorm van tabellen per antwoord weergegeven, zoals 

afgesproken. Het rapport bevat geen conclusies of advies, omdat dit niet onze expertise betreft. Dit rapport 

vormt de basis voor het gesprek van gemeenten met ondernemers om te komen tot passende oplossingen.   

  

 
 

Er zijn 27 respondenten die aan het onderzoek hebben meegedaan. Het is onduidelijk hoeveel ondernemers 

de enquête hebben ontvangen, dit maakt het onmogelijk de respons weer te geven en uitspraken te doen over 

de representativiteit.  

 

 
 

In hoofdstuk 2 staan gegevens over het bedrijf en het personeel. In hoofdstuk 3 staan de antwoorden op 

vragen over de huisvesting. De problematiek met huisvesting staat in hoofdstuk 4 weergegeven. Tot slot 

komen in hoofdstuk 5 de wensen en mogelijke oplossingen rondom de huisvestingsproblematiek aan bod.  

 

Tot slot nog een korte toelichting.  

Bij de tabellen worden de termen N en/of R gebruikt. Deze staan voor: 

▪ N = aantal respondenten dat de desbetreffende vraag beantwoord heeft; 

▪ R = het aantal gegeven antwoorden op de betreffende vraag. Deze geven we enkel weer indien het geven 

van meerdere antwoorden mogelijk was. In dat geval is de R immers altijd hoger dan de N. 

▪ Let op: getallen in tabellen kunnen optellen tot net boven of onder 100%. Dit betreft 

afrondingsverschillen. 
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Op welk eiland is uw onderneming gevestigd? (N=136) 

Het onderzoek naar huisvesting en personeel is uitgezet onder de ondernemers op de Friese Waddeneilanden: 

Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland. In totaal telt het onderzoek 136 respondenten, waarvan 

27 respondenten (ondernemers) op Ameland. Het aantal respondenten naar wie de enquête is verstuurd is (op 

dit moment) onbekend. Het percentage ondernemers dat de enquête heeft ingevuld is hierdoor ook niet 

bekend.  

 

Onder welke sector valt de hoofdactiviteit van uw bedrijf? (N=27) 

 N % 

Eet- en drinkgelegenheden 5 19% 

Logiesverstrekking 6 22% 

Dagrecreatie, sport en cultuur 2 7% 

Landbouw, bosbouw en visserij 0 0% 

Industrie 0 0% 

Bouwnijverheid 2 7% 

Detailhandel 3 11% 

Vervoer en opslag 0 0% 

Informatie en communicatie 1 4% 

Zakelijke dienstverlening 3 11% 

Onderwijs 0 0% 

Gezondheidszorg 2 7% 

Anders, namelijk 3 11% 

Totaal 27 100% 

 

We zien dat het grootste aantal respondenten uit de vrijetijdssector komen (eet- en drinkgelegenheden,  

logiesverstrekking, detailhandel, dagrecreatie, sport en cultuur). Onder ‘anders, namelijk’ wordt genoemd: 

natuurbeheer, facilitaire dienstverlening en handel in dranken.  
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Wat is de omgang van uw bedrijf in fte en aantal medewerkers? (N= variërend van 24 tot 27) 

NB Vrijwilligers zijn niet meegerekend. De respondenten is gevraagd om dit in te vullen voor een gemiddeld jaar.  

 Fte Aantal medewerkers 

Gemiddelde 9,7  14,9  

Meest genoemd (modus) 1  0  

Middelste getal (mediaan) 5,75  7  

Kleinste omvang 0  0  

Grootste omvang 45  90  

N 24 27 

 

Omdat de omvang van de bedrijven varieert van 0 tot 45 fte en 0 tot 90 medewerkers, hebben we hieronder de 

omvang in categorieën weergegeven. De tabel geeft het aantal bedrijven weer dat binnen die categorie van 

aantal fte of aantal medewerkers valt. Zo kunnen we aflezen dat 16 bedrijven 0-10 Fte hebben en dat 16 

bedrijven 0-10 medewerkers tellen. 

 

Fte Bedrijven 

 

Aantal medewerkers Bedrijven 

0 - 10 16 0 - 10 16 

10 – 20 3 10 – 20 6 

20 – 30 4 20 – 30 Geen 

>30  1 >30  5 

Totaal 24  Totaal 27 

 

Kunt u aangeven wat de omvang is van uw vaste en tijdelijke personeel is (in fte en aantal 

medewerkers)? (N=variërend van 25 tot 26) 

 

Vast personeel [dienstverband langer dan een jaar, niet seizoensgebonden]: 

 Fte Aantal medewerkers 

Gemiddelde 5,8 8,4  

Meest genoemd (modus) 0 0  

Middelste getal (mediaan) 3 4,5  

Kleinste omvang 0 0  

Grootste omvang 40 60  

N 25 26 

 

Omdat de omvang varieert van 0 tot 40 fte en 0 tot 60 medewerkers, hebben we hieronder de omvang in 

categorieën weergegeven. De tabel geeft het aantal bedrijven weer dat binnen die categorie van aantal fte of 

aantal medewerkers valt.  
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Fte Bedrijven  Aantal medewerkers Bedrijven 

0 - 10 21  0 - 10 20 

10 – 20 2  10 – 20 4 

20 – 30 1  20 – 30 Geen 

>30  1  >30  2 

Totaal 25  Totaal 26 

 

Tijdelijk personeel [dienstverband minder dan een jaar, wel seizoensgebonden] 

 Fte Aantal medewerkers 

Gemiddelde 4,4 6,4  

Meest genoemd (modus) 0 0  

Middelste getal (mediaan) 1,5  2  

Kleinste omvang 0  0  

Grootste omvang 45  45  

N 25 27 

 

Omdat de omvang varieert van 0 tot 45 fte en medewerkers, hebben we hieronder de omvang in categorieën 

weergegeven. De tabel geeft het aantal bedrijven weer dat binnen die categorie van aantal fte of aantal 

medewerkers valt.  

 

Fte Bedrijven  Aantal medewerkers Bedrijven 

0 - 10 22  0 - 10 22 

10 – 20 2  10 – 20 3 

20 – 30 Geen  20 – 30 Geen 

>30  1  >30  2 

Totaal 25  Totaal 27 
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In welke periodes maakt u gebruik van tijdelijk (seizoensgebonden) personeel? (N=27, R=144, meerdere 

antwoorden mogelijk), weergave in aantal medewerkers 

De antwoorden zijn gegeven in absolute aantallen (aantal medewerkers). Indien er in een bepaalde maand geen 

gebruik wordt gemaakt van tijdelijk personeel, hebben de respondenten 0 ingevuld. In onderstaande tabel 

hebben we alleen de data van het aantal respondenten (R) weergegeven die wél gebruik maken van tijdelijk 

personeel in die bepaalde maand.  

Aantal medewerkers R % van N=27 Gemiddelde 
Hoogste 

aantal 

Januari 7 26% 5 8 

Februari (inclusief 

voorjaarsvakantie) 

8 30% 4 8 

Maart 8 30% 5 9 

April (inclusief meivakantie) 15 56% 5 20 

Mei (inclusief meivakantie) 14 52% 7 25 

Juni 14 52% 9 30 

Juli (inclusief zomervakantie) 15 56% 13 45 

Augustus (inclusief 

zomervakantie) 

15 56% 13 45 

September 14 52% 9 30 

Oktober (inclusief 

herfstvakantie) 

14 52% 6 15 

November 10 37% 5 15 

December (inclusief 

kerstvakantie) 

10 37% 5 15 

Totaal 144    

 

We zien dat het gebruik van tijdelijk personeel redelijk gelijk verdeeld is over de verschillende maanden. Van 

april tot en met oktober gebruiken de meeste respondenten (52% tot 56%) tijdelijk personeel. In juli en 

augustus is het gemiddeld aantal tijdelijke medewerkers met 13 het hoogst. Voor alle maanden geldt dat het 

laagste aantal dat is ingevuld 1 of 2 is.  
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Hebt u een personeelstekort? (N=27) 

Antwoordmogelijkheden N % 

Ja, ik heb een tekort aan vast personeel 3 11% 

Ja, ik heb een tekort aan tijdelijk personeel 2 7% 

Ja, ik heb een tekort aan zowel vast als tijdelijk personeel 5 19% 

Nee, ik heb geen personeelstekort 17 63% 

Totaal 27 100% 

 

Merendeel van de respondenten (63%) geeft aan geen personeelstekort te hebben. Van de ondernemers met 

een personeelstekort, heeft het grootste deel een tekort aan zowel vast als tijdelijk personeel (19%).  

 

Aan de respondenten die hebben ingevuld wél een personeelstekort te hebben, zijn de volgende vragen gesteld: 

 

Wat is de aard van uw personeelstekort? (N=10) 

 N % 

Hoofdzakelijk kwantitatief (aantal medewerkers) 2 20% 

Hoofdzakelijk kwalitatief (opleiding/ervaring/kennis) 3 30% 

Zowel kwantitatief als kwalitatief 5 50% 

Totaal 10 100% 

 

Voor vijf van de tien respondenten is de aard van het personeelstekort zowel kwantitatief (aantal 

medewerkers) als kwalitatief (opleiding/ervaring/kennis).  

 

Wat is de omvang van uw personeelstekort? (N=9) 

 Fte Aantal medewerkers 

Gemiddelde 2,6 fte 4,4 medewerkers 

Meest genoemd (modus) 1 fte 2 medewerkers 

Middelste getal (mediaan) 2 fte 4 medewerkers 

Kleinste omvang 1 fte 1 medewerkers 

Grootste omvang 8 fte 10 medewerkers 

N 9 9 

Negen ondernemers hebben deze vraag ingevuld en aangegeven gemiddeld 2,6 fte en 4,4 medewerkers te kort 

te komen.  
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In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: Een gebrek aan huisvesting is een van de 

belangrijkste oorzaken van mijn personeelstekort (N=10) 

 N % 

Helemaal mee eens 2 20% 

Mee eens 5 50% 

Neutraal 1 10% 

Oneens 1 10% 

Helemaal mee oneens 1 10% 

Totaal 10 100% 

 

70% van de ondernemers is het (helemaal) eens met de stelling dat een gebrek aan huisvesting een van de 

belangrijkste oorzaken van het personeelstekort is. Twee ondernemers (20%) zijn het hier (helemaal) mee 

oneens.  
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Kunt u een indicatie geven waar uw medewerkers vandaan komen en wat de verhouding hiervan is? 

(N= 27) 

Onder huisvesting verstaan we alle vormen van verblijf (minimaal 1 overnachting), inclusief bij 

vrienden/familie/kennissen.  

Hoeveel procent… 
Gemiddeld 

percentage 

woont vast op het eiland (staat ingeschreven als inwoner van het eiland) 54% 

komt van het vaste land en heeft tijdelijke huisvesting gevonden op het eiland 21% 

komt van het vaste land (en reist op en neer naar het eiland) 7% 

NB Aan de respondenten is gevraagd de antwoorden op te laten tellen tot 100%. Echter is dit niet in alle gevallen gedaan, waardoor 

bovenstaande getallen niet exact optellen tot 100. We hebben ervoor gekozen de antwoorden niet naar eigen inzicht te corrigeren.  

Gemiddeld genomen woont 54% van de medewerkers van de respondenten vast op het eiland, 21% komt van 

het vaste land en heeft tijdelijke huisvesting op het eiland en 7% reist op en neer.  

 

Het is wel goed te beseffen dat dit gemiddelde gebaseerd is op zeer uiteenlopende antwoorden: bij sommige 

respondenten komt 100% van de medewerkers van het eiland en weer bij andere respondenten komt 100% 

van het vaste land, met huisvesting op het eiland.  

 

U hebt bij de vorige vraag aangegeven wat de huidige situatie is met betrekking tot huisvesting. We 

willen inventariseren of er aanvullende huisvestingsbehoefte is. Kunt u hieronder aangeven hoe de 

ideale situatie eruit ziet? (N=26)  

Hoeveel procent… 
Gemiddeld 

percentage 

heeft tijdelijke huisvesting gevonden, maar wil graag permanente huisvesting? 10% 

komt van het vaste land, maar zou graag permanente huisvesting willen hebben op het eiland? 4% 

komt van het vaste land, maar zou graag tijdelijke huisvesting willen hebben op het eiland? 16% 

komt van het vaste land, maar heeft geen huisvestingsbehoefte? 11% 

Anders, niet benoemd1 59% 

NB Aan de respondenten is gevraagd de antwoorden op te laten tellen tot 100%. Echter is dit niet in alle gevallen gedaan, waardoor de 

antwoordcategorieën niet optelden tot 100%. We hebben ervoor gekozen het resterende deel weer te geven als ‘Anders, niet benoemd’.  

We zien dat er een aanvullende huisvestingsbehoefte is. De respondenten geven bijvoorbeeld aan dat, 

gemiddeld, 16% van hun medewerkers op dit moment van het vaste land komt, maar graag tijdelijke 

huisvesting wil hebben.  

  

 

 
1 De antwoorden tellen vaak niet op tot 100%, vandaar de categorie ‘anders, niet benoemd’.  
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Hoe komt de huisvesting voor het nieuwe personeel doorgaans bij u tot stand? (N=27) 

 N % 

Wordt door het personeel zelf geregeld 6 22% 

Wordt door uzelf/uw onderneming geregeld 12 44% 

Combinatie van bovenstaande 9 33% 

Totaal 27 100% 

 

Merendeel van de ondernemers geeft aan zelf de huisvesting voor het nieuwe personeel te regelen, namelijk 

44%.  

 

Hoe heeft u de huisvesting voor vast personeel op dit moment geregeld? (N=22, R=38, meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 R 

% 

van 

N=22 

Woning(en) met een permanente woonbestemming aangekocht of gehuurd 3 14% 

Ondergebracht bij een (ander) bedrijf in logiesverstrekking 3 14% 

Ondergebracht in verhuureenheid in eigen onderneming (bijv. een hotelkamer, waardoor eigen recreatieve 

aanbod wordt onttrokken) 
3 14% 

Ondergebracht in bedrijfsruimte van eigen onderneming 2 9% 

Ondergebracht in een (aan)gebouwde personeelswoning in of bij uw eigen onderneming 3 14% 

Ondergebracht in niet-gebruikte (en versoberde) accommodatie (bijv. recreatiewoning of caravan dat niet 

meer geschikt is voor regulier gebruik) 
2 9% 

Ondergebracht bij een particulier die aan toeristische verhuur doet 2 9% 

Ondergebracht bij familie/vrienden/kennissen 3 14% 

Via een tussenpersoon 1 5% 

N.v.t (geen huisvesting geregeld) 14 64% 

Anders, namelijk 2 9% 

Totaal 38 173% 

 

Van de respondenten met vast personeel in dienst, geeft het grootste deel (64%) aan voor het vaste personeel 

geen huisvesting te hebben geregeld. De respondenten die wel huisvesting hebben geregeld voor het vaste 

personeel, geven aan dit op uiteenlopende manieren te doen. Hierin zien we geen uitschieters.  

Onder ‘anders, namelijk’ is door één van de twee respondenten een toelichting gegeven. Hier wordt vermeld 

dat het vaste personeel woonachtig is op Ameland.  

 

Aan de ondernemers die in bovenstaande vraag hebben aangegeven het vaste personeel te hebben 

ondergebracht of gehuisvest, is gevraagd hoe tevreden zij zijn over deze manier van huisvesten: 
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In hoeverre bent u tevreden over deze zelf getroffen voorzieningen en/of oplossingen voor het vaste 

personeel dat u op dit moment hebt ondergebracht? (N=10) 

 N % 

Zeer tevreden 2 20% 

Tevreden 1 10% 

Neutraal 1 10% 

Ontevreden 6 60% 

Zeer ontevreden 0 0% 

Totaal 10 100% 

 

We zien dat de meesten ontevreden zijn over de huisvesting voor het vaste personeel (60%).  

In totaal hebben drie respondenten hun gekozen antwoord toegelicht. Twee daarvan gaven aan ontevreden te 

zijn omdat het aanbod te weinig is, waardoor het personeel vaak terug naar het vaste land gaat. Een andere 

respondent geeft aan zeer tevreden te zijn, omdat de meeste werknemers Amelanders zijn en slechts een van 

de werknemers dagelijks op en neer gaat met de sneldienst. 

 

Hoe heeft u de huisvesting voor tijdelijk personeel op dit moment geregeld? (N=19, R=30, meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 R 

% 

van 

N=19 

Woning(en) met een permanente woonbestemming aangekocht of gehuurd 2 11% 

Ondergebracht bij een (ander) bedrijf in logiesverstrekking 3 16% 

Ondergebracht in verhuureenheid in eigen onderneming (bijv. een hotelkamer, waardoor eigen recreatieve 

aanbod wordt onttrokken) 
4 21% 

Ondergebracht in bedrijfsruimte van eigen onderneming 3 16% 

Ondergebracht in een (aan)gebouwde personeelswoning in of bij uw eigen onderneming 6 32% 

Ondergebracht in niet-gebruikte (en versoberde) accommodatie (bijv. recreatiewoning of caravan dat niet 

meer geschikt is voor regulier gebruik) 
3 16% 

Ondergebracht bij een particulier die aan toeristische verhuur doet 0 0% 

Ondergebracht bij familie/vrienden/kennissen 3 16% 

Via een tussenpersoon 0 0% 

N.v.t (geen huisvesting geregeld) 5 26% 

Anders, namelijk 1 5% 

Totaal 30 158% 

 

Van de respondenten die tijdelijk personeel in dienst heeft, zien we dat het grootste deel (32%) heeft 

aangegeven het tijdelijke personeel te hebben ondergebracht in een (aan)gebouwde personeelswoning in of 
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bij de onderneming. 26% van de respondenten heeft geen huisvesting geregeld en 21% heeft het personeel 

ondergebracht in een verhuureenheid in de eigen onderneming.  

Bij ‘anders, namelijk’ heeft de respondent de volgende toelichting gegeven: ‘navraag doen waar er plek is’.  

 

Aan de ondernemers die in bovenstaande vraag hebben aangegeven het tijdelijke personeel te hebben 

ondergebracht of gehuisvest, is gevraagd hoe tevreden zij zijn over deze manier van huisvesten: 

 

In hoeverre bent u tevreden over deze zelf getroffen voorzieningen en/of oplossingen voor het tijdelijke 

personeel dat u op dit moment hebt ondergebracht? (N=14) 

 N % 

Zeer tevreden 1 7% 

Tevreden 2 14% 

Neutraal 6 43% 

Ontevreden 4 29% 

Zeer ontevreden 1 7% 

Totaal 14 100% 

 

We zien dat merendeel van de respondenten neutraal invult (43%). Daarna is het merendeel van de 

respondenten (zeer) ontevreden is over de manier waarop ze het tijdelijke personeel hebben gehuisvest, 

namelijk samen 36% tegenover 21% dat (zeer) tevreden is.  

Als toelichting wordt gegeven dat er te weinig aanbod is. Een van de ondernemers geeft aan het liefst een 

woning voor personeel te kopen, maar dat niet te doen omdat hij geen woning (voor starters) wil onttrekken 

uit het dorp. Daarnaast wordt aangegeven dat er weinig plek is en dat het personeel met teveel mensen in één 

ruimte wordt geplaatst. 
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In hoeverre ervaart uw personeel problemen met het vinden van woonruimte? (N= 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens 52% van de ondernemers ervaart het vaste personeel geen problemen met het vinden bij woonruimte. 

Bij het tijdelijke personeel is dit iets lager met 35%. Daarnaast geeft 39% van de ondernemers aan dat zowel 

het vaste als tijdelijke personeel (zeer) veel problemen ervaren met het vinden van woonruimte. Door een 

aantal respondenten is er een toelichting gegeven op het antwoord. Een drietal ondernemers geeft aan dat het 

personeel geen problemen ervaart omdat zij alleen Amelanders aannemen, die al woonachtig zijn op het 

eiland. Een andere ondernemer geeft aan dat het tijdelijk personeel vaak wel een woonruimte vindt, mits het 

genoegen neemt met een woning waar kwaliteit te wensen overlaat. 

 

In hoeverre ervaart uzelf problemen met het huisvesten van personeel? (N=23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mate waarin de respondenten problemen ondervinden met het huisvesten van personeel verschilt. Voor 

het vaste personeel ervaart 34% van de respondenten (zeer) veel problemen, terwijl 65% van de respondenten 

aangeeft weinig tot geen problemen te ervaren. Bij het tijdelijke personeel zien we dat er relatief meer 

problemen worden ervaren. Hier geeft 56% van de respondenten aan (zeer) veel problemen te ervaren en 43% 

geeft aan dat er weinig tot geen problemen zijn.   

Twee respondenten hebben hun antwoord toegelicht en geven aan (zeer) veel problemen te ervaren voor 

tijdelijk personeel. Een van de ondernemers verliest jaarlijks personeel doordat men geen leven kan opbouwen 

Vast personeel N % 

Zeer veel 4 17% 

Veel 5 22% 

Neutraal 0 0% 

Weinig 2 9% 

Zeer weinig 0 0% 

Weet niet 0 0% 

Geen problemen 12 52% 

Totaal 23 100% 

Tijdelijk personeel N % 

Zeer veel 4 17% 

Veel 5 22% 

Neutraal 1 4% 

Weinig 2 9% 

Zeer weinig 0 0% 

Weet niet 3 13% 

Geen problemen 8 35% 

Totaal 23 100% 

Vast personeel N % 

Zeer veel 1 4% 

Veel 7 30% 

Neutraal 0 0% 

Weinig 1 4% 

Zeer weinig 0 0% 

Geen problemen 14 61% 

Totaal 23 101% 

Tijdelijk personeel N % 

Zeer veel 4 17% 

Veel 9 39% 

Neutraal 0 0% 

Weinig 1 4% 

Zeer weinig 0 0% 

Geen problemen 9 39% 

Totaal 23 100% 
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op het eiland. De andere ondernemer merkt op dat alleen in januari en februari voldoende woonruimte 

beschikbaar is, waardoor alleen in die twee maanden tijdelijk personeel kan worden aangenomen.   

 

Aan de respondenten die hebben op bovenstaande vraag ‘zeer veel’ tot en met ‘zeer weinig’ hebben 

geantwoord zijn de volgende vragen gesteld:  

 

In welke periode(s) ervaart u problemen met het huisvesten en voor hoeveel medewerkers doet dit 

probleem zich voor? (N=15, R=90, meerdere antwoorden mogelijk) 

De antwoorden zijn gegeven in absolute aantallen (aantal medewerkers). Indien er in een bepaalde maand geen 

problemen worden ervaren met het huisvesten van personeel, dan hebben de respondenten 0 ingevuld. In 

onderstaande tabel hebben we alleen de data van het aantal respondenten (R) weergegeven die wél problemen 

ervaren in die bepaalde maand.  

Aantal medewerkers R 
% van 

N=15 
Gemiddelde 

Hoogste 

aantal 

Januari 6 40% 3 6 

Februari (inclusief 

voorjaarsvakantie) 

7 47% 3 6 

Maart 7 47% 11 62 

April (inclusief meivakantie) 10 67% 3 10 

Mei (inclusief meivakantie) 9 60% 3 10 

Juni 8 53% 5 15 

Juli (inclusief 

zomervakantie) 

8 53% 5 15 

Augustus (inclusief 

zomervakantie) 

8 53% 5 15 

September 8 53% 4 10 

Oktober (inclusief 

herfstvakantie) 

8 53% 4 10 

November 6 40% 3 5 

December (inclusief 

kerstvakantie) 

5 33% 2 5 

Totaal 90    

 

We zien dat merendeel van de respondenten (67%) in April problemen ervaren met het huisvesten van 

personeel. Ook juni, juli, augustus, september en oktober zijn maanden waarin veel respondenten (53%) 

problemen ervaren. Dit geldt voor gemiddeld 3 tot 5 medewerkers. Voor alle maanden geldt dat het laagste 

aantal medewerkers dat is ingevuld 1 is.  
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Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende twee stellingen (N=15): 

 

De problematiek omtrent het vinden van huisvesting voor het personeel belemmert mij in mijn huidige 

bedrijfsvoering (N=15). 

 N % 

Helemaal mee eens 3 20% 

Mee eens 9 60% 

Neutraal 1 7% 

Mee oneens 2 13% 

Helemaal mee oneens 0 0% 

N.v.t. 0 0% 

Totaal 15 100% 

 

We zien dat het overgrote merendeel van de respondenten (80%) aangeeft het (helemaal) mee eens te zijn dat 

de huisvestingsproblematiek hen belemmert in de huidige bedrijfsvoering. Slechts 13% is het hier mee oneens.  

 

Het tekort aan personeel belemmert mij in mijn huidige bedrijfsvoering(N=15). 

 N % 

Helemaal mee eens 4 27% 

Mee eens 6 40% 

Neutraal 3 20% 

Mee oneens 1 7% 

Helemaal mee oneens 0 0% 

N.v.t. 1 7% 

Totaal 15 100% 

 

De respondenten geven daarnaast aan dat ook het tekort aan personeel hen belemmert in de huidige 

bedrijfsvoering. 10 van de 15 respondenten (67%) geeft aan het eens te zijn met deze stelling en slechts 1 

ondernemer (7%) is het hier mee oneens.  

 

NB Deze stellingen zijn voorgelegd aan een beperkt aantal respondenten, in het kader van vragen over 

huisvestingsproblemen. Deze antwoorden kunnen daarom slechts als indicatief worden beschouwd, omdat dit 

niet het werkelijke aantal respondenten weergeeft dat een personeelstekort ervaart. Voor een volledig beeld over 

personeelstekort is het goed om hier de antwoorden op de vraag uit hoofdstuk 2 (Heeft u een personeelstekort?) 

te betrekken.   
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Aan welke kwaliteitseisen/voorzieningen moet volgens u de huisvesting voor het vaste personeel 

minimaal beschikken? (N=27) 

 N % 

Een gedeelde kamer (met één of meerdere kamergenoten) en gedeelde voorzieningen 0 0% 

Een kamer in een huis met gedeelde voorzieningen (badkamer, toilet, keuken, woonkamer gedeeld) 2 7% 

Studio (éénkamerappartement met eigen voorzieningen, zelfstandige woonruimte) 12 44% 

Appartement (woning van één verdieping in een groter gebouw, zelfstandige woonruimte) 6 22% 

Gehele woning (zelfstandige woonruimte) 3 11% 

Anders, namelijk 4 15% 

Totaal 27 100% 

 

Merendeel van de respondenten (44%) is van mening dat de huisvesting voor het vaste personeel minimaal 

moet voldoen aan de kwaliteitseisen van een studio. Ook vindt een relatief groot deel (22%) dat de 

woonvoorziening minimaal gelijk moet zijn aan een appartement. Bij ‘anders, namelijk’ zijn geen inhoudelijke 

toelichtingen gegeven.  

 

Aan welke kwaliteitseisen/voorzieningen moet volgens u de huisvesting voor het tijdelijke personeel 

minimaal beschikken? (N=27) 

 N % 

Een gedeelde kamer (met één of meerdere kamergenoten) en gedeelde voorzieningen 1 4% 

Een kamer in een huis met gedeelde voorzieningen (badkamer, toilet, keuken, woonkamer gedeeld) 12 44% 

Studio (éénkamerappartement met eigen voorzieningen, zelfstandige woonruimte) 9 33% 

Appartement (woning van één verdieping in een groter gebouw, zelfstandige woonruimte) 1 4% 

Gehele woning (zelfstandige woonruimte) 0 0% 

Anders, namelijk 4 15% 

Totaal 27 100% 

 

Bij de kwaliteit van huisvesting het tijdelijk personeel zien we een ander beeld dan bij het vaste personeel 

(vorige vraag). Het merendeel van de respondenten (44%) is van mening dat de huisvesting voor het tijdelijke 

personeel minimaal moet beschikken over een kamer in een gedeelde woning. Ook is een derde (33%) van 
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mening dat dit minimaal een studio moet zijn. Bij ‘anders, namelijk’ zijn geen inhoudelijke toelichtingen 

gegeven.  

 

Aan de respondenten die bij een eerdere vraag over de manier waarop huisvesting op dit moment geregeld is 

(hoofdstuk 3) hebben aangegeven wél personeel te huisvesten, is de volgende vraag gesteld: 

 

In hoeverre komt de huidige situatie overeen met de gewenste situatie van huisvesting? (N=9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allereerst is deze vraag slechts door  9 respondenten beantwoord en daarnaast heeft het grootste deel van de 

respondenten ‘neutraal’ geantwoord, zowel bij het vaste personeel (56%) en bij het tijdelijke personeel (44%). 

Dit geeft geen heel urgent beeld van een (mis)match qua vraag en aanbod. Wel zien we dat er in beide gevallen 

één keer vaker is geantwoord dat de situatie (zeer) slecht overeen komt dan dat de situatie goed overeenkomt.   

 

 
 

Aan de respondenten die hebben aangegeven wel problemen te ervaren met het huisvesten van personeel 

(variërend van ‘zeer veel’ tot en met ‘zeer weinig’, zie hoofdstuk 4) is de volgende vraag gesteld: 

Voor wie hebt u voornamelijk een oplossing ten aanzien van huisvesting nodig? (N=15, R=25, meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 R 
% van 

N=15 

Vast personeel [dienstverband langer dan een jaar, niet seizoensgebonden] 7 47% 

Tijdelijk personeel [dienstverband minder dan een jaar, wel seizoensgebonden] 9 60% 

Tijdelijk personeel [dienstverband maximaal 3 maanden, vakantiegebonden, vaak bijv. studenten] 6 40% 

Geen oplossing nodig, want …  3 20% 

Totaal 25 167% 

 

Voor zowel het vaste personeel, tijdelijke personeel voor minder dan een jaar, en het tijdelijke 

(vakantiegebonden) personeel voor minder dan drie maanden geven respondenten aan dat een oplossing 

voor huisvesting nodig is. Het tijdelijke personeel met een dienstverband minder dan een jaar wordt het vaakst 

Vast personeel N % 

N.v.t. 1 11% 

Weet niet 0 0% 

Zeer goed overeen 0 0% 

Goed overeen 1 11% 

Neutraal 5 56% 

Slecht overeen 2 22% 

Zeer slecht overeen 0 0% 

Totaal 9 100% 

Tijdelijk personeel N % 

N.v.t. 0 0% 

Weet niet 0 0% 

Zeer goed overeen 0 0% 

Goed overeen 2 22% 

Neutraal 4 44% 

Slecht overeen 2 22% 

Zeer slecht overeen 1 11% 

Totaal 9 100% 
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genoemd, namelijk 9 keer. De respondenten die aangeven geen oplossing nodig te hebben, geven als 

toelichting dat er geen problemen ervaren worden of dat er zelf al voor een oplossing is gezorgd.  

 

Bij wie ligt in uw mening de verantwoordelijkheid voor een oplossing van het huisvestingsprobleem? 

(N=27) 

 N % 

Ondernemer 5 19% 

Gemeente 2 7% 

Beide 20 74% 

Totaal 27 100% 

 

Het overgrote merendeel van de respondenten (74%) geeft aan dat de verantwoordelijkheid voor een 

oplossing van het huisvestingsprobleem bij beide ligt, dus zowel ondernemer als gemeente. Het kleinste deel, 

namelijk 7%, vindt dat de verantwoordelijk alleen bij de gemeente ligt.  

 

In hoeverre bent u het eens dat er naar een gezamenlijk (ondernemers en overheid) oplossing gewerkt 

moet worden voor het huisvestingsprobleem? (N=27) 

 N % 

Helemaal mee eens 10 37% 

Mee eens 8 30% 

Neutraal 4 15% 

Mee oneens 3 11% 

Helemaal mee oneens 2 7% 

Totaal 27 100% 

 

67% van de respondenten is het (helemaal) eens dat er naar een gezamenlijke oplossing (zowel ondernemers 

als overheid) gewerkt moet worden voor het huisvestingsprobleem. Een kleiner deel, namelijk 18%, is het hier 

(helemaal) mee oneens.  

 

Bent u bereid om deel te nemen aan een gezamenlijke oplossing voor het huisvesten van personeel? 

(N=27) 

 N % 

Ja 15 56% 

Nee 12 44% 

N 27 100% 

 

De bereidheid om deel te nemen aan een gezamenlijke oplossing voor het huisvesten van personeel is 

verdeeld. De respondenten die wél bereid zijn deel te nemen (56%), vormen met slechts een klein verschil de 

grootste groep.  
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Wat zijn voor u beweegredenen om wel of niet deel te nemen? (N=23) 

De respondenten die bij de vorige vraag hebben ingevuld wel te willen deelnemen aan een gezamenlijke 

oplossing, geven aan dat ze het nut en de noodzaak van een gezamenlijke oplossing inzien. Antwoorden die 

worden gegeven hebben betrekking op: gezamenlijk belang, denken in oplossingen en een gezamenlijke 

oplossing die als enige optie wordt gezien. Daarnaast geven respondenten aan wel te willen deelnemen omdat 

zij op dit moment belemmeringen ervaren bij het aannemen van personeel.  

 

De respondenten die bij de vorige vraag hebben ingevuld niet te willen deelnemen aan een gezamenlijke 

oplossing geven hier als argument voor dat het eigen of ondernemersrisico is, of dat ze geen 

huisvestingsprobleem hebben. Een van de respondenten geeft nog aan dat het hoofdzakelijk een horeca 

probleem lijkt.  

 

Welke voorwaarden stelt u aan een gezamenlijke aanpak voor de huisvestingsproblematiek? (N=21) 

De antwoorden op deze vraag hebben betrekking op het volgende: een snelle en korte termijn oplossing, een 

gezamenlijke woonvorm (coöperatie), gezamenlijke uitgangspunten, betaalbaar voor iedereen, niet alleen op 

de horecasector gericht, goede gebouwen, geen woningen met woonbestemming onttrekken en politiek die 

randvoorwaarden invult m.b.t bestemmingsplan en vergunningen. 

 

Wat zijn in uw ogen kansrijke oplossingen voor het huisvestingsprobleem? (N=23) 

Op deze vraag antwoorden de respondenten dat er meer woningen bij moeten komen. Dit loopt uiteen van het 

ombouwen van kambeerboerderijen tot aan het plaatsen van containerwoningen. Omdat de gegeven 

antwoorden uiteenlopen, maar wellicht wel relevant kunnen zijn voor het zoeken naar een oplossing, hebben 

wij deze weergegeven bij bijlage 1. De niets zeggende antwoorden als ‘niet van toepassing’ en ‘weet niet’ zijn 

hier uitgefilterd.  

 

Aan de respondenten die hebben aangegeven wel te willen deelnemen aan een gezamenlijke oplossing zijn de 

volgende vragen gesteld:  

In hoeverre bent u bereid te investeren in een collectieve aanpak? (N=15) 

 N % 

Grote bereidheid 1 7% 

Redelijk bereid 7 47% 

Geringe bereidheid 3 20% 

Niet bereid 4 27% 

Totaal 15 100% 

 

Bijna de helft van de respondenten (47%) is redelijk bereid om te investeren in een collectieve aanpak. Een van 

de respondenten die 'niet bereid' als antwoord heeft gegeven, licht toe dat er reeds zelf is geïnvesteerd in 

woonruimte voor het personeel. Daarnaast wordt door een ondernemer toegelicht alleen bereid te zijn te 

investeren als diegene hier zelf ook baat bij heeft en de kosten terugverdiend worden. Ook geeft een 

ondernemer aan wel bereid te zijn om te investeren en stipt hierbij het belang van samenwerken voor een 

effectieve oplossing aan.   

 

Hoe waarschijnlijk is het dat u in de toekomst in staat bent om financieel bij te dragen aan een 

collectieve aanpak? (N=15) 

 N % 

Zeer waarschijnlijk 2 13% 
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Waarschijnlijk 6 40% 

Neutraal 2 13% 

Onwaarschijnlijk 2 13% 

Zeer onwaarschijnlijk 3 20% 

Totaal 15 100% 

 

Ongeveer de helft van de respondenten (53%) geeft aan (zeer) waarschijnlijk wel in staat te zijn om in de 

toekomst financieel bij te dragen aan een gezamenlijke aanpak. Voor een derde (33%) is dit (zeer) 

onwaarschijnlijk.  

 

De volgende vraag is alleen gesteld aan de respondenten die bij een eerdere vraag over de manier waarop 

huisvesting op dit moment geregeld is (hoofdstuk 3) hebben aangegeven wél personeel te huisvesten: 

 

Hoeveel bent u in de huidige situatie per personeelslid kwijt aan huisvesting (bij benadering)? (N=9) 

Gemiddeld zijn de respondenten €381,25 per maand per personeelslid kwijt voor de huidige situatie. Dit 

varieert van €50 tot aan €800 per personeelslid per maand.  

 

Hoeveel bent u bereid bovenop de huidige kosten per personeelslid extra te besteden aan een 

collectieve oplossing? (N=27) 

Bovenop de huidige kosten zijn de respondenten gemiddeld bereid om €50,24 per personeelslid per maand 

extra te besteden aan een collectieve oplossing. Dit varieert van €0 tot aan €400 per personeelslid per maand. 

Het meest voorkomende antwoord van de reeks antwoorden is €0 per personeelslid per maand, oftewel: de 

meeste respondenten zijn niet bereid extra kosten te maken voor een collectieve oplossing. 

 

 
 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: Een optimaler dagelijks vervoer van en naar het 

eiland (frequentere dienstregeling, andere tijden, etc.) voor personeel is een wenselijke en geschikte 

oplossing voor de problematiek met betrekking tot het huisvesten van personeel? (N=27) 

 N % 

Helemaal mee eens 5 19% 

Mee eens 7 26% 

Neutraal 7 26% 

Mee oneens 6 22% 

Helemaal mee oneens 2 7% 

Totaal 27 100% 

 

De meningen over deze vraag zijn verdeeld en we zijn minimale verschillen tussen de antwoorden. Wel zien we 

dat een groter deel van de respondenten het (helemaal) eens is met de stelling, namelijk 45%, tegenover 29% 

die het (helemaal) oneens is met de stelling.  

 

Aan de respondenten die bij bovenstaande vraag ‘helemaal mee eens’, ‘mee eens’ of ‘neutraal’ hebben 

geantwoord, zijn de volgende vragen gesteld: 
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In welke tijdsblokken is er behoefte aan vervoer van en naar het eiland voor personeel? (N=19, R=63, 

meerdere antwoorden mogelijk) 

Alle mogelijke tijdsblokken van één uur zijn voorgelegd in de enquête. Om de resultaten snel inzichtelijk te 

maken, geven we de antwoorden weer in onderstaand figuur.  

  
 

In bovenstaand figuur zien we dat er met name behoefte is aan vervoer van en naar Ameland op reguliere 

kantoorwerktijden, namelijk tussen 07.00 en 08.00 uur, tussen 08.00 en 09.00 uur, tussen 17.00 en 18.00 uur en 

tussen 18.00 en 19.00 uur.  

 

Wie zou in uw mening de kosten moeten dragen voor extra vervoer voor het personeel van en naar het 

eiland? (N=19) 

 N % 

Ondernemer 6 32% 

Personeel 1 5% 

Beide 12 63% 

Totaal 19 100% 

 

Merendeel van de respondenten (63%) vindt dat de kosten voor het extra vervoer voor beide zijn (zowel 

personeel als ondernemer). Slechts één respondent is van mening dat deze kosten voor het personeel zelf zijn.  
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In hoeverre is het gezamenlijk afhuren van een boot door ondernemers bij de rederij een geschikte en 

wenselijke optie? (N=26) 

 N % 

Zeer geschikt 3 12% 

Geschikt 5 19% 

Neutraal 8 31% 

Ongeschikt 7 27% 

Zeer ongeschikt 3 12% 

N  26 100% 

 

De meningen over de mate waarin het gezamenlijk afhuren van een boot door ondernemers een geschikte en 

wenselijke optie is lopen uiteen. Zowel 12% van de respondenten vindt dit een zeer geschikte optie als een 

zeer ongeschikte optie en het grootste deel van de respondenten denkt hier neutraal over. Een kleine 

meerderheid (namelijk 39%) is van mening dat dit (zeer) ongeschikt is, tegenover 31% die dit (zeer) geschikt 

vindt.  
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De antwoorden op de vraag ‘wat zijn in uw ogen kansrijke oplossingen voor het huisvestingsprobleem’ zijn 

hieronder weergegeven. De nietszeggende antwoorden als ‘niet van toepassing’ en ‘weet niet’ zijn hier 

uitgefilterd.  

 

1 pers. Studio's tegen betaalbare prijzen, ongeacht de periode van het jaar, per dag te huren en met 

geluidsdichte wanden ( vele snurkers helaas) en een plaats waar ze een "goede, normale kost"   kunnen eten 

na hun werk. Misschien ergens een gezamenlijke ruimte waar ze kunnen "relaxen en evt ontbijt kunnen 

maken. Desnoods alleen toegankelijk voor hen die een "opdracht bon"kunnen laten zien om te voorkomen 

dat het een ""backpack" gebouw wordt 

Beter financieel beleid gemeente, bevriezen woz waarden woningen 

Bij de bedrijven zelf units plaatsen met woonruimte. Mocht dit niet passen dan bij de woning van de 

ondernemer dit laten gedogen. Tiny houses. 

Flexwoningen/tijdelijke units 

Holwerd 

Huizen bouwen / verbouw bestaande grotere gebouwen t.w. Kampeerboerderijen verbouwen in 

wooneenheden 

Kampeer boerderijen opkopen en verbouwen 

Kampeerboerderijen ombouwen bv 

Kleinere units, wel zelfstandig. Later doorgroei mogelijkheden 

Meer bouwen 

Meer huur mogelijkheden voor eilanders, sociale koopwoningen 

Samenwerking 

Snelle (tijdelijke) bouw 

Tiny houses 

Veel studio's, 3 woonlagen, zie bijvoorbeeld plan kremer makelaars. 

Voor tijdelijk personeel ook tijdelijke oplossingen bieden en vast personeel uitbreiding van woonruimte van 

de wooncoöperatie. 

Voor tijdelijke huisvesting is het plaatsen van containerwoningen een goede oplossing 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


