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Voorwoord 

Voorwoord 

Dit verslag is de uitwerking van een opdracht van de Bedrijfskundewinkel en is 
tevens een nuttige aanvulling op de studie T echnische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit te Eindhoven. De Bedrijfskundewinkel is een organisatie
adviesbureau dat door studenten geleid wordt. Zij lost bedrijfskunde problemen 
op voor bedrijven die niet de kennis hebben om deze zelf op te lossen en geen 
financie1e middelen hebben om een commercieel adviesbureau te betalen. 
De Bedrijfskundewinkel stelt de studenten in staat om naast de studie nog wat 
extra ervaring op te doen in het bedrijfsleven door middel van het uitvoeren van 
een opdracht, waarvoor een passende beloning beschikbaar wordt gesteld. 
Aangezien ik in mijn studie tot nu toe veel kennis heb opgedaan en weinig gezien 
heb van de praktijk leek het mij leerzaam en tegelijkertijd een uitdaging om ook 
een opdracht aan te nemen. 
Ik heb gekozen voor een opdracht met betrekking tot T ouchPro Chairmassages, 
hierbij krijgt een persoon een drukpunten massage op een ergonomische 
massagestoel. Deze opdracht sprak me erg aan, omdat hiervoor een marketingplan 
opgesteld diende te worden met behulp van een marktonderzoek. Marketing heeft 
me altijd aangesproken en dit is het juiste tijdstip om dit te combineren met een 
marktonderzoek. 
Deze opdracht is uitgevoerd in opdracht van een tweetal TouchPro Chairmasseurs 
in de omgeving van Eindhoven. Deze masseurs zijn startende ondememers die 
een nieuw product op de markt willen brengen. Dit vraagt een effectieve 
marketingstrategie. Zij willen door middel van dit onderzoek inzicht krijgen in: 
• de doelgroep die zij het best kunnen gaan benaderen; 
• de wijze waarop zij het beste rec1ame kunnen gaan voeren; 
• de presentatie van het product; 
• de plaats waar geworven moet worden voor opdrachten; 
• het budget wat ondememers willen investeren en daaraan gekoppeld de prijs 

van het product. 
Het doel van deze opdracht is om voor de opdrachtgevers een marketingplan op 
te stellen, zodat uiteindelijk een advies gegeven kan worden omtrent de te 
benaderen doelgroep en de passende reclameactiviteiten hiervoor. 
Tenslotte wil ik van de gelegenheid gebruik maken om Dhr. Bert Persoons, Mevr. 
Anna Maassen en de Bedrijfskundewinkel te bedanken voor de samenwerking. 

Dennis Raijmakers 

I 



Itl!"BEDRIIFSKUNDE 
pvv ink e I 

onderne mersad vi e zen 

Samenvatting 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van een twee masseurs van T ouchPro 
Chair massage uit de omgeving van Eindhoven. Deze masseurs bieden TouchPro 
Chairmassages aan bij bedrijven. Deze massages bevordert de vitaliteit van 
lichaam en geest. Zij hebben in het bijzonder een preventieve werking ten aanzien 
van Stress en RSI, Repetitive Strain Injuries 
T ouchPro Chairmassage is een nieuw product. De masseurs willen graag weten 
wat de beste marketingstrategie is voor het benaderen van bedrijven. Dit 
probleem is voorgelegd aan de bedrijfskundewinkel. 

Om deze bovenstaande problemen aan te pakken is een marketingplan opgeste1d 
voor de T ouchPro Chairmassage. Voor het opste11en van dit marketingplan is 
gebruik gemaakt van enquetes en het interviewen van een reclamebureau. 

Naar aanleiding van de resultaten zijn er conclusies getrokken en aanbevelingen 
gedaan. In het kort komt het erop neer, dat aangeraden wordt om het volgende 
marketingplan te volgen. Dit marketingplan is gebaseerd op het marketingmix: 
model van Kotler (4 P's). 

Product: 

Plaats: 

Prijs: 

Promotie: 

De bedrijven willen maximaal 25 keer per jaar per werknemer een 
T ouchPro Chairmassage ontvangen voor hun werknemers. 

De potentie1e klanten bevinden zich in oost Brabant en noord 
Limburg, gezien de geografische ligging van de opdrachtgevers. 

De prijs die maximaal op jaarbasis gevraagd mag worden per 
werknemer voor het uitvoeren van massages moet minder zijn dan 
Fl. 1000,- per jaar. Een groter budget wens en de bedrijven niet te 
investeren. 

De sectoren die interessant zijn voor benadering zijn: het 
bankwezen, de gemeenten, de IT-en accountancy branche. De 
overige sectoren bieden te weinig marktpotentieel. 
De getnteresseerde bedrijven dienen bij voorkeur benaderd te 
worden door folders. De kosten voor het uitbrengen van een folder 
bedragen Fl. 2600,- voor een oplage van 1000 stuks. 

II 



I'IifIfBEDR.IJFSKUNDE 
PVV ink eo I 

on d e rn e me rs a d vie zen 

Inhoudsopgave 

Voon¥oord _____________________________________________ 1 

Srunenvatting __________________________________________ ~11 

Inhoudsopgave _______________________ 111 

Hoofdstuk lInleidine.g __________________ 1 

Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet 2 
2.1 Inleiding ............................................................................................... 2 
2.2 Situatieomschrijving ........................................................................... 2 
2.3 Probleemomschrijving ....................................................................... 3 
2.4 Opdrachtomschrijving ....................................................................... 3 
2.5 Afbakening .......................................................................................... 4 
2.6 Onderzoeksvraag ................................................................................ 4 
2.7 Onderzoek deelvragen ....................................................................... 4 
2.8 Methoden van onderzoek ................................................................. 4 
2.9 V ooronderzoek ................................................................................... 5 

Hoofdstuk 3 Onderzoek 9 
3.1 Inleiding ............................................................................................... 9 
3.2 Het 4 pIS model .................................................................................. 9 
3.3 De manier van enqueteren .............................................................. 10 
3.4 Bepaling van de steekproefgrootte ................................................ 10 

Hoofdstuk 4 Resultaten 12 
4.1 Inleiding ............................................................................................. 12 
4.2 Resultaten bepaling doelgroep ....................................................... 12 
4.3 Resultaten bepaling reclamevoering .............................................. 16 
4.4 Resultaten bepaling prijs ................................................................. 18 

Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 22 
5.1 Conclusies ......................................................................................... 22 
5.2 Aanbevelingen .................................................................................. 24 

Uteratuurlijst __________________________________ 25 

Bijlage 1: De enquete ___________________________________ 26 

Bijlage 2: Respons ____________________ 33 

Bijlage 3: Kruistabellen ___________________ 38 

III 



!'tiPfBEDItIJFSKUNDE 
PVV ink <lit I 

onderne mersad viezen 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

Het voor u liggend rapport is het resultaat van het onderzoek dat verricht is 
onder bedrijven in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Het voomaamste doel 
van het onderzoek is het opste1len van een marketingplan voor een tweetal 
T ouchPro Chairmassage. Bij het opste1len van het marketingplan zal uitgegaan 
worden van het marketingmix model van Kotler. 

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet en het vooronderzoek beschreven. 
In de onderzoeksopzet wordt o.a. de situatie- en probleemomschrijving van de 
opdrachtgevers besproken, alsmede de precieze onderzoeksvraag met 
bijbehorende deelvragen. In het vooronderzoek is kennis gemaakt met het 
product en is gefuventariseerd welke altematieven van reclamevoering er zijn. 

Het feitelijke onderzoek en het verloop hiervan wordt in hoofdstuk 3 
beschreven. In rut hoofdstuk voIgt tevens een uitleg waarom voor de gebruikte 
onderzoeksmethode is gekozen en hoe de steekproefgrootte bepaald is. 

De resultaten rue met behulp van rut onderzoek geboekt zullen in hoofdstuk 4 
aan bod komen. De resultaten hebben betrekking op de verzonden enquete aan 
de bedrijven. Slechts vragen rue van belang zijn voor het marktonderzoek zullen 
in rut hoofdstuk verwerkt worden. 

T enslotte worden in het laatste hoofdstuk de conclusies en aanbevelingen 
gepresenteerd, rue geboekt zijn tijdens het onderzoek Tevens wordt een 
antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en de bijbehorende deelvragen. 
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Hoofdstuk2 De onderzoeksopzet 

2.1 Inleiding 
In de onderstaande paragrafen wordt een omschrijving van de onderzoeksopzet 
gegeven. Allereerst zal in de situatieomschrijving een beeld van de T ouchPro 
Chairmassage gegeven worden met een korte geschiedenis van deze vorm van 
massages. Vervolgens zal de probleemomschrijving aan bod komen met de 
bijbehorende opdrachtomschrijving. Hieruit zal de uiteinde1ijke 
onderzoeksvraag naar voren komen, met daaruit voortvloeiend de methode van 
onderzoek. 

2.2 Situatie-omschrijving 
Ongeveer zes jaar geleden is men in Nederland bekend geraakt met de 
T ouchPro Chairmassage. Deze vorm van massage is ongeveer twaalf jaar 
ge1edet;1 ontwikkeld door de Amerikaan David Palmer met invloeden van 
Japanse drukpuntenmassage. Deze massage kenmerkt zich doordat een aantal 
energiebanen (meridianen) die door het lichaam lopen gemasseerd worden. 
Door deze drukpunten massage wordt de bloedcircu1atie gestimuleerd, zodat 
afvalstoffen beter kunnen worden afgevoerd. Zuurstof en voedingsstoffen 
kunnen op deze manier de hersenen en spieren beter bereiken. 

V oor het beste resultaat kan de TouchPro Chairmassage wekelijks worden 
uitgevoerd. De jaarlijkse kosten per werknemer bedragen ongeveer Fl. 2000,
karakter. Over het algemeen heeft deze massage het meest effect bij mens en die 
langdurig werk verrichten in dezelfde werkhouding. 

Door de massage wordt het vitaliserend vermogen van het lichaam verhoogd. 
Doordat de stofwisseling in het lichaam verbetert, zal iemand minder last 
hebben van spanning, hoofdpijn, stijve spieren, irritatie en slapeloosheid. Een 
persoon voelt zich over het algemeen veel beter ontspannen. Deze betere 
ontspanning kan een betere weerstand tot gevolg hebben. Voor een bedrijf 
betekent dit dat de werknemers door de ontspanning alerter zijn en minder 
fouten maken. Uiteinde1ijk kan het ziekteverzuim verminderen. 

De T ouchPro Chairmassage heeft een aantal hele grote voordelen ten opzichte 
van de bekende massages. 

• Laagdrempelig (massage wordt verricht over kleding) 
• Massage kan overal worden uitgevoerd, zelfs op de werkvloer. 

• Massage kost heel weinig tijd (± 15 minuten) 
• Massage werkt preventief bi; stress-symptomen 
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TouchPro is het handelsmerk dat voor deze vorm van TouchPro Chairmassage 
in de wereld gevoerd wordt. Alle masseurs die in Nederland actief zjjn in deze 
branche moeten in het bezit zijn van een licentie voor het geven van zo'n 
massage. Deze licentie geldt telkens voor cen jaar. In de loop van het jaar 
moeten de masseurs verplicht aan een cursus deelnemen om de licentie voor 
een jaar te laten verlengen. Op deze manier garandeert men de kwaliteit van de 
TouchPro Chairmassage. Doordat de handelsnaam beschermd is kunnen 
masseurs die ongelicenseerd het handelsmerk van TouchPro gebruiken 
juridisch aangepakt worden. 

Op dit moment zijn een aantal van deze zelfstandige TouchPro Chairmasseurs 
bezig een netwerk op te zetten in Brabant. AIle masseurs die hieraan deelnemen 
zijn masseurs die beschikken over deze licentie. Het doel van dit netwerk is om 
elkaar te ondersteunen in het ontwikkelen en uitvoeren van een effectieve 
marketing. Door een nadere kennismaking kunnen masseurs elkaar makkelijker 
inschakelen bij de uitvoering van grote opdrachten en/of bij vervanging tijdens 
vakanties. 

Alle masseurs zijn startende ondememers die nieuwe klanten willen werven. 
Massage op de werkvloer in bedrijven is een nieuwe product, wat relatief 
onbekend is in het bedrijfsleven. In de Nederlandse cultuur zijn wij in het 
algemeen niet vertrouwd met massage. Deze factoren vragen een laagdrempelig 
marketingbeleid. 

Opdrachten worden nu vooral geworven door mond-op-mond reclame. In de 
toekomst willen de TouchPro Chairmasseurs van het netwerk klanten winnen 
door deze klant te benaderen met passende reclame. 

2.3 Probleemomschrijving 

Het probleem van het onderzoek is als voIgt te omschrijven: De TouchPro 
Chairmasseurs weten op dit moment niet welke bedrijven het beste benaderd 
kunnen worden. Zij hebben geen inzicht in de wijze waarop bedrijven het 
welzijn van hun werknemers willen bevorderen. 
De masseurs willen ook graag weten wat het budget is wat bedrijven willen 
investeren voor de gezondheid van hun werknemers 

2.4 Opdrachtomschrijving 

Stel een marketingplan op voor de TouchPro Chairmassage. In dit 
marketingplan wordt benadrukt welke bedrijven de masseurs het best kunnen 
benaderen en welke reclameactiviteiten nodig zijn, zodat deze bedrijven 
uiteindelijk over zullen gaan tot invoering van de TouchPro Chairmassage. 
Tevens wordt aandacht geschonken aan de prijs van het product. 

3 
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2.5 Atbakening 

In overleg met de opdrachtgever is besloten om te onderzoeken op welke 
marner de T ouchPro Chairmassage hun product het best aan de man dienen te 
brengen bij een betreffende doelgroep. 

De doelgroep voor het netwerk van T ouchPro Chairmassage zijn de 
zelfstandige bedrijven in de omgeving van Oost-Brabant en Nootd-Limburg. 
Deze bedrijven dienen een werknemersbestand te hebben van minstens een 
twintigtal werknemers, vanwege het feit dat de massage bij de bedrijven op de 
werkvIoer wordt gegeven. Bij een kleiner aantal werknemers is de gang naar het 
bedrijf niet meet tendabel. Ret is nu echter de vraag in welk segment zich de 
meeste potentieIe klanten bevinden. 

Daarnaast wordt vooral de bedrijvensectot als doelgroep gezien waar de 
werknemers Iangdurig in dezelfde werkhouding werken. De TouchPro 
Chainnassage heeft immers het meest effect bij deze werknemers. De bedrijven 
waarvan de mensen Iangdurig in dezelfde werkhouding werken, hebben al 
geruime tijd te maken met deze RSI-problematiek. 

2.6 Onderzoeksvraag 

Na het definieren van de probleemomschrijving en het opstel1en van de 
opdtachtomschrijving zal de onderzoeksvraag geformuleerd worden. Deze 
onderzoeksvraag luidt als voIgt: 
Hoe moet het marketingplan voor de T ouchPro Chairmassage eruit zien, zodat 
uiteindelijk meer bedrijven zullen overgaan tot invoering daarvan? 

2.7 Onderzoek deelvragen 

In welke sector bevinden zich de meeste potentiele klanten? 
Hoe kunnen de bedrijven het best benaderd worden door de TouchPro 
Chairmassage? 
Hoe moet het aan te bieden pakket eruit zien? 

2.8 Methoden van onderzoek 

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden van 
onderzoek. In eerste instantie zal een interview gehouden worden binnen een 
rec1amebureau. Op deze manier zal informatie ingewonnen worden over de 
verschillende marneren van rec1amevoering en het rendement dat uit deze 
marneren van rec1amevoering behaald kan worden. 

Deze inventarisatie van de mogelijkheden van redamevoering voor het 
bedrijfsleven zal gevolgd worden door een schriftelijke enquete. Bij dit 
marktonderzoek zal ook direct gekeken worden welke segmenten in de markt 
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interessant zijn voor de T ouchPro Chairmassage, tevens zal gekeken worden op 
welke manier de bedrijven het liefst kennis willen maken met het product en 
hoeveel een mogelijk pakket op jaarbasis mag gaan kosten. 

2.9 Het vooronderzoek 
In deze paragraaf wordt de inhoud van het vooronderzoek gepresenteerd, dat 
samen met het eerste gesprek tot de onderzoeksopzet heeft geleid. Na het eerste 
gesprek is begonnen met het vooronderzoek. Ret doel van het vooronderzoek 
is zo veel mogelijk informatie te verzame1en over de TouchPro Chairmassage. 
De T ouchPro Chairmassage is immers een nog relatief onbekend begrip in 
Nederland en moet dus eerst verduidelijkt worden. De functie van de massage 
en de wijze waarop gemasseerd wordt, zijn na het eerste gesprek met 
demonstratie bekend geworden. Ook de omgeving van de markt en de 
problemen die hierbij aan het licht komen, zijn benadrukt. 

N aast deze algemene informatie over de TouchPro Chairmassage is in het 
vooronderzoek gebruik gemaakt van de redamematerialen van de afzonderlijke 
TouchPro Chairmassage. Deze redamematerialen zijn ontoereikend voor de 
verdere uitbreiding van het afzetgebied. Aangezien naar betere redame gezocht 
moet worden is in het vooronderzoek een redamebureau benaderd om de 
moge1ijkheden van redamevoering te inventariseren. Een beknopte beschrijving 
van het interview met het redamebureau voIgt hieronder. 

Voor het product T ouchPro Chairmassage is het de vraag hoe de juiste mensen 
in een bedrijf benaderd moeten worden en oak is het onbekend welke 
redameactiviteiten hiervoor no dig zijn. Om een antwoord te krijgen op deze 
vragen is door de opdrachtuitvoerder contact gelegd met MARC vormgeving & 
redameproducties uit Veghel. In deze kennismaking is gesproken met Eddy 
Rakhorst. 
In eerste instantie is het product beschreven, uitgelegd voor welke doelgroep 
het bestemd is en ook is de onbekendheid van het product toegelicht. Uit deze 
omschrijving heeft de vertegenwoordiger van MARC vormgeving & 
redameproducties in overleg met de opdrachtuitvoerder mogelijke 
reclameactiviteiten uitgezocht die geschikt kunnen zijn voor de TouchPro 
Chairmassage. Rierbij is rekening gehouden met de doelgroep van het product. 
Ret relatief geringe budget dat beschikbaar is voor de redameactiviteiten en de 
onbekendheid van het product in Nederland. 
Rieronder zullen enke1e mogelijke redametechnieken besproken worden die 
geschikt kunnen zijn voor de promotie van de TouchPro Chairmassage: 

• Klant benadering vanuit de zorg. Rierbij moet getracht worden om een 
passende en staande presentatie te geven met eventueel een demonstratie bij 
organisaties als het GAK, het ARBO-net en de Twaalf Provincien. De twee 
laatst genoemde organisaties geven begeleiding aan werknemers die te 
maken hebben met cen ziekte. Ret is nu de bedoeling om bij deze 
organisaties de T ouchPro Chairmassage te introduceren, zodat zij in het 
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vervolg mensen preventief door kunnen sturen naar een van de T ouchPro 
Chainnassage. 

Een dergelijke presentatie zoals hierboven beschreven, moet wel theoretisch 
onderbouwd kunnen worden. Er moeten duidelijke kengetallen zijn over het 
resultaat van de TouchPro Chainnassage. Aangezien hier in Nederland nog 
niet veel over bekend is, acht het rec1amebureau het noodzake1ijk dat hier in 
de komende tijd bewijs voor aangevoerd moet worden. Misschien moeten 
enkele proefprojecten opgestart worden. Een organisatie die dergelijke 
onderzoeken verricht is Syntens in Eindhoven. 

• Hierboven is een indirecte manier beschreven om de klant te benaderen. Er 
bestaan ook directere wegen voor de benadering. Een daarvan is het 
uitgeven van een nieuwsbrief. Onder een nieuwsbrief valt te verstaan een 
brief op A3 formaat, eenmaal dubbelgevouwen. Deze brief is aan beide 
zijden in twee kleuren bedrukt. In deze nieuwsbrief moeten de TouchPro 
Chainnassage voorgesteld worden en ook kan de ontwikkeling van de 
massage in Nederland omschreven worden. Deze ontwikkeling kan 
benadrukt worden door interviews van tevreden klanten. 

De nieuwsbrief zoals hierboven beschreven moet viermaal per jaar verspreid 
worden onder de doelgroep. Het verzamelen van de adressen kan gebeuren 
met behulp van een adressenleverancier. Een dergelijk bedrijf vraagt 
ongeveer Fl. 0,45 per adres. Over het algemeen is het rendement op een 
folder en nieuwsbrief lager dan 5%. De kosten voor het vier maal per jaar 
drukken van een nieuwsbrief in een oplage van 1000 stuks bedragen 
ongeveer Fl. 15500,-

• Naast een nieuwsbriefkan natuurlijk ook een eenmalige folder naar de 
bedrijven gestuurd worden. Indien een folder op A4 formaat gedrukt wordt 
in kleur bedragen de kosten voor een oplage van ongeveer 1000 stuks 
ongeveer Fl. 2600,-. In deze folder kan een TouchPro Chainnassage 
omschreven worden, de voordelen van de TouchPro Chainnassage moeten 
toegelicht worden en indien mogelijk moeten deze resultaten nog 
gekwantificeerd worden. Daamaast moet in de folder het adres van de 
dichtstbijzijnde stoe1masseur vermeld worden en ook moet voorgerekend 
worden wat de kosten en baten van de TouchPro Chainnassage zijn. 
Daamaast kan ook een verwijzing naar een intemetadres in deze folder 
vemoemd worden. 

• Hierboven is gezegd dat verwezen kan worden naar een intemetadres. 
Hierbij zijn we meteen aangekomen bij de volgende manier van 
redamevoering. Een intemetpagina kan opgesteld worden over de 
TouchPro Chainnassage. In deze pagina kan dezelfde informatie staan als in 
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een nieuwsbrief. Daarnaast kan een pagina naar wens uitgebreid worden. 
Een intemetpagina is vrijwel ruet beperkt door de grootte van de reclame. 

Een ander voordeel van een intemetpagina is dat een veel grotere doelgroep 
bereikt kan worden voor relatief lagere kosten. Hierbij is het echter weI 

noodzakelijk dat de potentiele klanten weet krijgen van het intemetadres. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat voorafgaand aan de intemetpagina een 
andere vorm van reclame gevoerd wordt. De kosten voor het maken van 
een intemetpagina bedragen ongeveer Fl. 8000,-

• De laatste toereikende manier om het product T ouchPro Chairmassage aan 
te bieden is het maken van persberichten. Hierbij valt te denken aan het 
benaderen van Omroep Brabant. Zij hebben een rubriek over rueuwe 
bedrijven in de regio. Ook het Brabants Dagblad heeft een soortgelijke 
rubriek (bedrijven voor bedrijven). Daarnaast kunnen ook regionale kranten 
als bedrijvig Uden, bedrijvig Veghel en andere soortgelijke krauten voor de 
ondememers uit een regio benaderd worden. Hiervoor is het nodig dat je 
een duidelijke foto hebt van de TouchPro Chairmassage en ook moet je een 
tekstconcept klaar hebben. Als deze media dan getnteresseerd is, plaatsen ze 
het artikel kosteruoos in een kraut of op TV. Als ondememer ben je echter 
ruet verzekerd dat het artikel ook werkelijk geplaatst wordt. De totale kosten 
voor deze vorm van reclame bestaan uit het maken van foto's en het 
opstellen van tekst. Deze kosten zullen ongeveer uitkomen op Fl. 250,-. 

Hieronder zullen de mogelijkheden en de daaruit volgende kosten even op een 
rijtje gezet worden. 

Reclametechnieken Kosten 
Benadering vanuit zorgkant 
Nieuwsbrief oplage 1000 stuks Druk Fl. 15500,-

Adressen Fl. 0,45 per adres 
Folder oplage 1000 stuks Druk Fl. 2600,-

Adressen Fl. 0,45 per adres 
Intemetpagina Ontwerpen Fl. 8000,-

Domeinnaam Fl. 135,- per jaar 
Persbericht Foto's+ tekst Fl. 250,-
Tabell reclamerechnieken 

In het vervolg van deze opdracht zal vanuit de markt gezien gefuventariseerd 
worden wat de wensen zijn, dit zal gedaan worden met behulp van het 4 P's 
model (product, plaats, prijs en promotie). Uiteindelijk zal de informatie uit het 
marktonderzoek gecombineerd worden met de informatie uit het 
vooronderzoek om uiteindelijk te komen tot een marketingplan voor het 
product TouchPro Chairmassage. 
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Gegevens reclamebureau: 
Mark V ormgeving & Reclameproducties 
T.a.v. Eddy Rakhorst 
Leeuwenhoeckweg 16 
5466 AL Veghel 
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Hoofdstuk 3 Het onderzoek 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal de opzet van het onderzoek gegeven worden. Hierbij zal 
verklaard worden hoe het marketingplan voor de TouchPro Chairmassage 
gebaseerd is op het 4 P's model (marketingmix model). Vervolgens zal ingegaan 
worden op de schriftelijke enquete als methode van onderzoek met de daarbij 
behorende steekproefgrootte. 

3.2 Het 4 P's model 
Zoals bij methoden van onderzoek is vermeld, zal het onderzoek verricht 
worden rond het 4 P's model (Kotler, 1997, Marketing Managemen~. Elke P staat 
voor een onderdeel dan van belang is voor het opste11en van het marketingplan. 
Deze theorie staat misschien beter bekend als de marketingmix. 

De P van product komt in het onderzoek naar voren door te kijken hoe vaak de 
klant gemasseerd kan worden voor het budget dat een bedrijf gemidde1d per 
werknemer per jaar wi! investeren. Hierdoor kan voor iedere sector een 
afzonderlijk programma opgesteld worden naar de wens en van de bedrijven. 
Afgezien van deze frequentie van masseren kan het product verder als 
homogeen worden beschouwd. 

De P van plaats heeft betrekking op het gebied dat de masseurs willen bestrijken 
en de logistieke afwerking naar deze plaatsen. Aangezien de twee 
opdrachtgevers zich rond Eindhoven bevinden ligt het afzetgebied in het 
oosten van Brabant en het noorden van Limburg, dus nabij de plaatsen 's
Hertogenbosch, Tilburg, Weert of Eindhoven. 

De P van prijs zal verduidelijkt worden door in het marktonderzoek te kijken 
hoeveel de bedrijven op jaarbasis per werknemer over hebben voor de massage. 
Dit zal ook per sector bekeken worden. Als dit bekend is kan het aanbod van de 
TouchPro Chairmassage aangepast worden aan de wensen van de bedrijven. 
Indien de bedrijven bijvoorbeeld niet wekelijks maar twee wekelijks een massage 
wens en kan hier met het aanbod rekening mee worden gehouden. 

De P van promotie is voor het onderzoek erg belangrijk. Tijdens het interview 
met het reclamebureau zijn enkele mogelijkheden kenbaar gemaakt. Tijdens het 
marktonderzoek zal nu vanuit de markt gekeken worden welke sectoren 
interessant zijn als potentieIe klant en welke manier van reclamevoering hier 
passend voor is. Hierbij dient een afweging gemaakt te worden tussen de 
wensen van de klant en de kosten die aan een vorm van reclamevoering hangen. 

9 



M'BEDRIJFSKUNDE 
pvv ink eo I 

on d e rn e mers ad vi eze n 

3.3 De manier van enqueteren 

Onderzoek 

Aangezien het voor het vervolg van het onderzoek gewenst is om de mening 
van de potentieIe klant te horen is gekozen voor een enquete. Bij het uitvoeren 
van een enquete valt onderscheidt te maken tussen de volgende manieren van 
afuame van de enquete (Bartels,Jansen,Joostens, 1989, Enqueteren). 

• T e1efonische enquete. 
• Schriftelijke enquete. 

In het be1ang van het onderzoek is gekozen voor een schriftelijke enquete, 
omdat een te1efonische enquete enkele grote nade1en heeft. Een te1efonische 
enquete is een vorm van interviewen en dus zeer tijdrovend in het geval dat veel 
mens en benaderd moeten worden. Daamaast is het te1efonisch vaak moeilijk 
om de juiste mens en ,die over een bepaald onderwerp gaan aan de lijn te krijgen. 
Verder is het houden van te1efonische enquetes niet geliefd bij mensen, 
waardoor het moeilijk is om medewerking te krijgen. 

Indien je een schrifte1ijke enquete houdt is het eenvoudiger om de juiste mens en 
te benaderen, omdat een brief doorgegeven kan worden aan de betreffende 
persoon. Ook kan het invullen van een schrifte1ijke enquete gebeuren op een 
willekeurig tijdstip, zodat een ieder ze1f kan bepalen wanneer hij deze invult. 
We1 moet bij deze vorm van enqueteren rekening gehouden worden met een 
lage respons. Over het algemeen ligt de respons rond de 20%. 

Het responsie-percentage van de enquete kwam uit op ongeveer 18%. Gezien 
de heterogeniteit tussen de verschillende benaderde sectoren (zowel bankwezen 
als IT -branche, kappers enz.) en de heterogeniteit binnen de respondenten 
(grote en kleine bedrijven, verschillende woonplaats) mag geconcludeerd 
worden dat met een grote mate van zekerheid conclusies kunnen worden 
getrokken uit het onderzoek. 

3.4 Bepaling van de steekproefgrootte 

Bij het bepalen van de steekproefgrootte is het de vraag hoeveel enquetes 
verstuurd moeten worden om een valide resultaat te kunnen boeken. Hiervoor 
zijn een aantal gegevens nodig. 

De gewenste betrouwbaarheid waarmee de onderzoeker een uitspraak wi! 
doen. 
De gewenste precisie van de uitspraak. 
Variabiliteit in de antwoordmogelijkheden. 

Voor het bepalen van de steekproefgrootte kan de vo1gende formule genomen 
worden (Dijkstra, Loeffen, Sander, 1999, Methorkn voor empirische onderzoek). 
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Hierbij is N het aantal enquetes dat geretourneerd dient te worden, z is de 
standaardnonnale waarde welke hoort bij de betrouwbaarheid. V oor het 
onderzoek wordt deze vastgesteld op 95% (z=1,645). Pis een parameter voor 
de variabiliteit van de antwoordcategorieen. Aangezien er vragen zijn met een 
verschillend aantal antwoordmogelijkheden nemen we een gemiddelde voor P. 
Gezien de grote verscheidenheid in vraagstelling is een waarde van 0,5 
toegekend aan de P, hierbij wordt rekening gehouden met de maximale variantie 
in de antwoordcategorieen en hierbij zal N maximaal zijn. 

Als maximaal toegestane afwijking wordt 10 % genomen. Deze maximale 
afwijking omvat de spreiding buiten het gemiddelde. Over het algemeen ligt dit 
bij een marktonderzoek als dit op 10%. 
Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat bij een maximaal toegestane afwijking 
van 10% ongeveer 68 enquetes geretourneerd dienen te worden. lndien we 
ervan uitgaan dat bij een marktonderzoek het responspercentage op 20% ligt, 
dan moeten 340 enquetes verstuurd worden. V oor de zekerheid is dit hoger 
genomen en zijn 400 enquetes verstuurd. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen de resultaten gegeven worden die in het 
marktonderzoek geboekt zijn. Deze resultaten zullen uiteindelijk gebruikt 
worden om een marketingplan op te stellen voor de TouchPro Chairmassage. 
Een overzicht van de totale respons is terng te vinden in bijlage 2 bIz. 32. 

Het marktonderzoek is vemcht om over een drietal zaken meer duidelijkheid te 
scheppen. Deze drie onderwerpen zijn achtereenvolgens: 
• Welke sector kan het best benaderd worden (bepaling doelgroep)? 
• Welke reclameactiviteiten zijn gewenst voor de benadering (benadering van 

de doelgroep)? 
• Welke prijs moet gehanteerd worden (bepaling prijs)? 

4.2 Resultaten bepaling doelgroep 
Voor de TouchPro Chairmassage is het erg belangrijk te weten welke sector( en) 
het meest interessant zijn om de TouchPro Chairmassage aan te bieden. Bij de 
opdrachtgevers heerst een bepaald vermoeden over de sectoren waarin de 
potenriele klanten zich bevinden, maar hierover bestaat nog geen duidelijkheid. 
Wel is zeker dat de potenriele klanten zich moeten bevinden binnen de sectoren 
die aangeschreven zijn. Hieronder volgen deze sectoren. 

Bankwezen 
Accountancy 
Verzekeringen 
IT 
Lichamelijke verzorging 
Kappers 
Gemeenten 
Andere sector 

Allereerst zal gecontroleerd worden in welke branches het ziekteverzuim het 
hoogst is (vraag 4). Om nu te bepalen welke branche in de toekomst 
aantrekkelijk kan zijn om te benaderen, zal gekeken worden of zich in de 
branches waar het ziekteverzuim hoog is ook veel klachten voordoen (vraag 5). 
Ook zal gekeken worden in welke branche op dit moment wat gedaan wordt 
om deze eerder genoemde klachten op te lossen (vraag 6). Indien nu namelijk al 
acrie ondemomen wordt, zal de drempel tot invoering van de T ouchPro 
Chairmassage lager zijn. Tenslotte zal dit gecombineerd worden met de vraag of 
in de huidige situarie wat gedaan wordt om klachten in de toekomst te 
voorkomen (vraag 11). 

12 
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De volgende figuur geeft aan in welke branche zich de meeste klachten 
voordoen. Uit de figuur blijkt dat de meeste klachten voorkomen in het 
bankwezen, de accountancy, de IT -branche en in mindere mate de gemeenten. 
Deze sectoren zullen behoefte hebben aan een product dat de klachten doet 
verminderen 

30.,...----------------, DJa, stressklachten 

C 
::J 
o 

20 

10 

o 0 

Figuur 1: klachten per branche 

DJa, RSI klachten 

. Ja, hoge- en lage 

rugklachten 

. Ja, spanningshoofd

pijn 

. Ja, arm- en pols

klachten 

. Ja, nek- en schouder 

klachten 

• Nee (vraag 8) 

Nu we gezien hebben in welke branche zich de meeste klachten voordoen zal 
ook het ziekteverzuim bekeken worden. Het is volgens de verwachting dat een 
branche, waar vee! klachten optreden, te maken heeft met een hoger 
ziekteverzuim. lndien een bedrijf een hoog ziekteverzuim heeft zijn de jaarlijkse 
kosten voor een werknemer hoog. Een bedrijf zal verheugd reageren indien dit 
ziekteverzuim teruggedrongen kan worden met behulp van de T ouchPro 
Chainnassage. 

Uit figuur 2 blijkt dat overwegend geantwoord wordt dat het ziekteverzuim 
onder 4% ligt. Dit antwoord valt voora! eenduidig in het verzekeringswezen. 
Bij de banken, bij de gemeenten en wat minder bij de accountancy doen zich 
grotere problemen voor met betrekking tot het ziekteverzuim. Bij de gemeenten 
ligt het ziekteverzuim hoger dan 4% en ook bij de banken ligt bij de helft van de 
ondervraagde banken het ziekteverzuim hoger dan 4%. Deze sectoren kunnen 
dus vee! baat hebben bij invoering van de TouchPro Chairmassage. 
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Figuur 2: ziekteverzuim per branche 

Resultaten 

. meer dan 10% 

~ssen 7% en 10% 

. ussen 4% en 7% 

. minder dan 4% 

De volgende vraag waar onderzoek naar is verricht met betrekking tot de 
bepaling van de doelgroep is of er in de huidige situarie iets gedaan wordt om de 
eerder vemoemde klachten op te lossen. Indien iets gedaan wordt aan de 
klachten zijn de bedrijven acrief bezig met het vinden van oplossingen. In dit 
geval kan de T ouchPro Chainnassage op het juiste moment bij de bedrijven 
aangeboden worden. 

Uit figuur 3 blijkt dat vooral bij het bankwezen heel veel gedaan wordt om de 
klachten op te lossen. Ook bij de gemeenten en bij de kappers wordt hier erg 
veel aandacht aan geschonken. Ook valt te zien dat in de IT-branche en bij de 
accountancy aandacht wordt besteed aan het oplossen van de klachten, al 
gebeurt het in deze sectoren nog vaak door een werknemer rust te laten nemen. 
V oor de T ouchPro Chainnassage zullen deze sectoren erg aantrekkelijk zijn. 
Misschien zullen deze bedrijven in de toekomst hun geld liever willen investeren 
in het invoeren van een T ouchPro Chainnassage in plaats van het uitbetalen van 
hun zieke werknemers. Ook bij dit onderzoek valt de verzekeringsbranche 
buiten schot. Zij hebben een laag ziekteverzuim, van klachten is nauwe1ijks 
sprake en er hoeft dus ook weinig gedaan te worden om de klachten op te 
lossen. 
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Figuur 3: Wat wordt per branche gedaan om de klachten op te lossen 

Resultaten 

T enslotte zal nog geanalyseerd worden wat er per branche gedaan wordt om 
deze klachten in de toekomst te voorkomen. Een branche waarin op d.it 
moment veel gedaan wordt ter voorkoming zal meer gei:nteresseerd zijn in 
invoering van de T ouchPro Chairmassage dan een andere branche. 

Tevens valt te verwachten dat een branche, waar zich vee! klachten voordoen en 
waar het ziekteverzuim hoog is, erg veel aandacht he eft voor preventie van 
klachten. Een zieke werknemer kost een bedrijf namelijk veel geld. lnd.ien een 
sector veel klachten kent maar weinig aandacht he eft voor preventie van 
klachten kan d.it duiden op onbekendheid van het product in een bepaalde 
sector. Deze sector kan dan nog extra benaderd kunnen worden. 

Uit figuur 4 blijkt dat in de branches bankwezen en gemeenten in bijna alle 
gevallen iets gedaan wordt ter preventie van de klachten. 
Ret verzekeringswezen heeft ook hier weinig aandacht voor het preventief 
behandelen van klachten, omdat zij zeggen geen last te hebben van klachten. 
Erg opvallend is dat de sectoren IT en accountancy in bijna de helft van de 
gevallen tonen geen aandacht te besteden aan het voorkomen van klachten. Dit 
kan komen door de onbekendheid met preventiemogelijkheden. Toch hebben 
ze in deze sectoren wel te maken met vee! klachten. V oor de T ouch Pro 
Chairmassage kan hier dus een grote potentiele markt liggen. V oor de 
TouchPro Chairmassage is het dan wel noodzakelijk om deze sectoren goed op 
te hoogte te stellen van de mogelijkheden. 
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Figuur 4: Maatregelen fer voorkoming van klachten per branche 

Resultaten 

Bovenstaande figuren zijn terug te vinden in bijlage 3 biz. 37 als kruis tab el. 

4.3 Resultaten bepaling reclamevoering 

In deze paragraaf zal bepaald worden op welke mwer het best reclame gemaakt 
kan worden. Tijdens het vooronderzoek (paragraaf 2.9) zijn enkele manieren 
van reclamevoering getoond door het reclamebureau met de daarbij behorende 
kosten. Deze mogelijkheden zijn in de enquete aan de bedrijven voorgelegd en 
daarbij is gevraagd op welke mwer men kennis wil maken met de T ouchPro 
Chairmassage en of men vindt dat voidoende reclame wordt gemaakt en wat 
hieraan verbeterd client te worden. Op deze mwer is vanuit de klantenwens 
gekeken hoe in de toekomst de reclamevoering het best benaderd kan worden. 

Hieronder voIgt de frequentietabel met betrekking tot de vraag hoe de bedrijven 
het liefst kennis willen maken met de TouchPro Chairmassage. 

Cumulative 
Frequenc~ Percent Valid Percent Percent 

Valid Geen interesse 21 28,8 70,0 70,0 
Via folder 6 8,2 20,0 90,0 
Via internet 2 2,7 6,7 96,7 
Demonstratie 

1 1,4 3,3 100,0 binnen bedrijf 

Total 30 41,1 100,0 
Missing niet ingevuld 43 58,9 
Total 73 100,0 

Tabel2: Frequentietabel kennismaking TouchPro Chairmassage 
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Uit deze frequentietabel blijkt dat 70% van de ondervraagde bedrijven geen 
interesse heeft om kennis te maken met de T ouchPro Chairmassage. Van de 
overige 30% wenst 20% van de bedrijven kennis te maken door middel van een 
folder. Hieruit blijkt dat een folder als reclamemateriaa1 het meest gewenst 
wordt door de bedrijven (visualisatie zie figuur 5). 

Demonstratie bedrijf 

11,1% 

Via internet 

22,2% 

Via folder 

66,7% 

Figuur 5: Gewenste manier van kennismaking met TouchPro Chairmassage 

Vervolgens zal de vraag geanalyseerd worden of men vindt dat voldoende 
reclame wordt gemaakt voor de TouchPro Chairmassage en wat hieraan 
verbeterd kan worden (vraag 26). 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid Ja 6 8,2 30,0 30,0 
Nee, meer en betere 

10 13,7 50,0 80,0 folders 

Nee, eigen internetpagina 2 2,7 10,0 90,0 

Nee, meer demonstraties 
op beurzen en bij 1 1,4 5,0 95,0 
bedrijven 

Nee, anders 1 1,4 5,0 100,0 

Total 20 27,4 100,0 
Missing niet ingevuld 53 72,6 
Total 73 100,0 

Tabel 3: Frequentietabel voldoende reclamematerialen? 
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Uit de bovenstaande tabel blijkt dat 30% van de ingevulde enquetes aangeeft dat 
voldoende reclame wordt gemaakt voor de T ouchPro Chairmassage. De overige 
70% van de bedrijven vindt dat niet voldoende reclame wordt gemaakt. Van de 
70% is 50% van de bedrijven van mening dat deze reclamevoering moet 
geschieden door middel van het uitgeven van folders (visualisatie figuur 6). Uit 
deze vraag blijkt wederom dat er vraag bestaat naar folders als reclamemateriaal 
voor de T ouchPro Chairmassage. 

Nee, anders 

5,0% 

Nee, demonstraties 

5,0% 

Nee, intemetpagina 

10,0% 

Nee, folders 

50,0% 

Figuur 6: Voldoende reclamematerialen? 

4.4 Resultaten bepaling prijs 

Ja 

30,0% 

De bepaling van de te voeren marktprijs wordt gedaan door te kijken hoeveel de 
bedrijven op jaarbasis uitgeven voor het oplossen van klachten van hun 
werknemers (vraag 14 enquete). Op deze manier wordt geprobeerd vast te 
stellen hoeveel de bedrijven in de toekomst over zullen hebben voor de 
T ouchPro Chairmassage. Ook wordt dit bedrag getoetst aan de mening over het 
bedrag (vraag 15). lndien een bedrijfbijvoorbeeld een bedrag uitgeeft, maar hun 
mening is dat dit te hoog is, moeten de T ouchPro Chairmassage voor een lagere 
prijs kiezen. 

Vervolgens zal onder de mensen die al preventieve maatregelen ingevoerd 
hebben bekeken worden hoeveel deze maatregelen op jaarbasis kosten (vraag 
20). Dit kan een richtprijs vormen voor de TouchPro Chairmassage. Tenslotte 
wordt onder de bedrijven die nog geen preventieve maatregelen ingevoerd 
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hebben, maar die wel interesse tonen gekeken worden hoeveel zij op jaarbasis 
uit willen 

geven voor de TouchPro Chairmassage (vraag 22). Dit met hetzelfde doel als 
hierboven vemoemd. 

In de onderstaande figuur is te zien hoeveel op dit moment jaarlijks per 
werknemer uitgegeven wordt voor het oplossen van klachten. 

Vastgesteld kan worden dat de bedrijven eenduidig minder dan Fl1000,- per 
werknemer op jaarbasis uitgeven voor het oplossen van klachten. In 84,8% van 
de gevallen is dit antwoord namelijk gevallen. Dit bedrag van Fl. 1000,- kan als 
richtprijs genomen worden voor de TouchPro Chairmassage. 

meer dan FI. 2000,-

3,0% 

FI. 1000 - FI. 2000 

12,1% 

FI. 500 - FI. 1 

33,3% 

Figuur 7: Jaarlijkse kosten oplossen klachten 

dan FI. 500,-

51,5% 

In figuur 8 is te zien dat de bedrijven in 48,5% van alle gevallen deze jaarlijkse 
kosten goed vinden in verhouding tot de opbrengsten. Deze prijs van Fl. 1000,
moet voor de T ouchPro Chairmassage zeker niet hoger genomen worden. 

Ook wordt in 42,4% van de gevallen geantwoord door de respondenten dat de 
kosten niet erg van belang zijn. Deze bedrijven zijn al erg tevreden als een 
maatregel helpt. Deze bedrijven geven echter ook niet veel meer uit dan Fl. 
1000,-. Gezien deze antwoorden ]jjkt het voor de TouchPro Chairmassage niet 
verstandig om de prijs hoger te stellen dan Fl. 1000,-. 
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42,4% 

Mag meer kosten 

6,1% 

Kosten Ie hoog 

3,0% 

Goede prijs 

48,5% 

Figuur 8: mening over de kosten ter behandeling klachten 

Resultaten 

In figuur 9 is onderzoek vemcht naar de kosten die de respondenten aangeven 
op dit moment jaarlijks uit te geven voor de preventie van klachten. Slechts een 
klein aantal bedrijven maakt op dit moment gebruik van preventie van klachten, 
daarom is deze vraag in de geretoumeerde enquete niet vaak ingevuld. Van het 
tiental ingevulde enquetes kiest toch 100% voor een prijs lager dan Fl. 1000,
per werknemer per jaar. Ook hieruit blijkt dat onder het eerder vemoemde 
bedrag gebleven moet worden. 

FI. 500 - FI. 1000 

12,5% 

mindar dan FI. 500,-

87,5% 

Figuur 9: Jaarlijkse kosten voor preventie van klachten per werknemer. 
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Tenslotte is onder de bedrijven die op dit moment geen maatregelen hebben 
getroffen ter preventie van klachten, maar wel interesse tonen getoetst hoeveel 
zij op jaarbasis over zullen hebben voor enige preventieve maatregelen. Ook 
deze vraag is niet veelvuldig beantwoord, maar toch is een eenduidig antwoord 
duidelijk Ret blijkt dat ook op deze vraag de bedrijven zeggen niet meer uit te 
willen geven dan Fl 1000,- per jaar per werknemer (zie figuur 10). Dit is in 
overeenstemming met de eerdere behaalde resultaten. 

33,3% 

66,7% 

Figuur 10: Jaar/ijkse toekomstige uitgaven preventieve behandeling 

Door de eenduidigheid van de antwoorden zijn de twee laatste vragen toch erg 
betrouwbaar,ondanks de geringe respons (ongeveer 10 stuks). 
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Hoofdstuk 5 Conclusie en aanbevelingen 

5.1 Conc1usie 
In de volgende paragraaf zullen de conclusies die te trekken zijn cit de 
resultaten wat nader omschreven worden. Deze paragtaaf zal onderverdeeld 
worden in drie sub-paragrafen. In iedere sub-paragraaf wordt een conclusie 
getrokken voor de eerder gestelde doelen van onderzoek. Deze zijn 
achtereenvolgens: 

• Welke sector kan het best benaderd worden (bepaling doelgroep)? 
• Welke reclameactiviteiten zijn gewenst voor de benadering (benadering 

doelgroep) ? 
• Welke prijs moet gehanteerd worden (bepaling prijs)? 

5.1.1 Conc1usie bepaling doelgroep 

Uit paragtaaf 4.2 biz. 11 is gebleken dat zich in het bankwezen, de accountancy, 
de IT branche en de gemeenten zich veel problemen voordoen door klachten 
van werknemers. In de verzekeringsbranche doen zich echter nauwelijks 
problemen voor. Deze branche is vancit dit oogpunt gezien dus niet 
aantrekkelijk voor de T ouchPro Chairmassage. 

Ook blijkt dcidelijk cit de respons dat het ziekteverzuim in de branches 
bankwezen en gemeenten in een behoorlijk aantal gevallen boven de 4% ligt. In 
enkele gevallen is bij de sectoren accountancy en IT ook geantwoord dat het 
ziekteverzuim boven de 4% ligt. De branche met het hoogste ziekteverzuim zou 
het meest potentieel kunnen bieden voor de TouchPro Chairmassage. 

Vervolgens is gekeken wat op dit moment gedaan wordt om de klachten op te 
lossen. Hieruit blijkt dat het bankwezen en de gemeenten al erg veel aandacht 
schenken aan het oplossen van klachten. Bij de accountancy- en IT -branche 
gebeurt dit ook, maar hier verloopt het herstel in bijna de helft van de gevallen 
door rust te nemen. Hieruit valt te concluderen dat deze branches nog niet zo 
erg op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor het oplossen van klachten. 

Tenslotte is gekeken wat per branche gedaan wordt om klachten in de toekomst 
te voorkomen. In het bankwezen en de gemeenten wordt al veel gedaan op dit 
gebied. Deze sectoren kunnen een potentieIe markt vormen door de 
bekendheid met preventieve maatregelen. In de accountancy en de IT -branche 
is te zien dat in de helft van de gevallen geen preventieve maatregelen genomen 
worden ter preventie van klachten, terwijl zich in deze sectoren veel klachten 
voordoen. 
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5.1.2 Conclusie benadering doelgroep 

Conclusies en aanbevelingen 

Uit paragraaf 4.3 bIz. 15 blijkt dat op de vraag hoe de bedrijven het liefst kennis 
willen maken met de TouchPro Chairmassage 70% van de respondenten 
antwoordt geen interesse te hebben. Van de overige 30% van de bedrijven 
wenst 20% benaderd te worden door middel van folders. Dit komt erop neer 
dat 67% van de geiilteresseerde bedrijven een folder als reclamemateriaal wenst. 
Hieruit valt te concluderen dat de folder het gewenste reclamemiddel is. 

Op de soortgelijke vraag betrekking hebbend of men vindt dat voldoende 
reclame wordt gemaakt voor de TouchPro Chairmassage antwoord 50% dat 
niet voldoende reclame wordt gemaakt en dat dit verbeterd kan worden door 
het uitgeven van meer en betere folders. Deze vorm van reclamevoering 
overheerst en wordt dus ook nu weer geprefereerd. 

In het vooronderzoek is duidelijk geworden hoe hoog deze kosten voor het 
drukken van 1000 exemplaren van een folder zijn. Het ontwerpen en drukken 
kost samen Fl. 2600,-. Voor de werving van adressen moet Fl. 0,45 per adres 
gerekend worden. 

5.1.3 Conclusie bepaling prijs 
In paragraaf 4.4 bIz. 17 is bepaald welke prijs op jaarbasis per werknemer 
maximaal gevraagd kan worden voor de TouchPro Chairmassage. Uit het 
onderzoek is gebleken dat in de huidige situatie in 84,8% van de gevallen 
jaarlijks minder dan 
Fl. 1000,- uitgegeven wordt voor het behandelen van klachten bij werknemers. 

Over het algemeen vindt men deze kosten goed. Ook antwoorden de 
respondenten in bijna de helft van de gevallen dat de prijs er niet toe doet. Toch 
besteden deze bedrijven jaarlijks niet meer dan Fl. 1000,-. 

Tevens is gekeken wat de huidige jaarlijkse uitgaven zijn voor preventieve 
behandelingen. Van de respondenten antwoord 100% dat het niet meer mag 
kosten dan Fl. 1000,- per jaar per werknemer. Ook van de geiilteresseerde 
bedrijven die nog geen maatregelen ingevoerd hebben antwoordt 100% van de 
respondenten dat de prijs onder dit bedrag moet liggen. 

Op deze manier is vastgesteld dat de richtprijs op jaarbasis per werknemer 
maximaal Fl. 1000,- is. Indien men een hogere prijs vraagt zijn de bedrijven over 
het algemeen niet meer gemteresseerd. 

Aangezien de TouchPro Chairmassage een vast uurtariefkent, kan een 
werknemer voor 
Fl. 1000,- ongeveer 25 keer gemasseerd worden. Dit betekent een massage per 
tweeweken. 
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5.2 Aanbevelingen 

In deze paragraaf zullen enkele aanbevelingen gedaan worden met betrekking 
tot het marketingmi.~ model. Dit zal gedaan worden door een marketingplan te 
overhandigen. 

Product: 

Prijs: 

Plaats 

Promotie 

Het is aldus aan te bevelen om in de toekomst binnen een bedrijf 
een werknemer slechts 25 maal per jaar te masseren (uitgaande 
van F1. 40,- per behandeling). Dit zal uitkomen op een jaarlijks 
totaal budget per werknemer van Fl. 1000,- Indien dit bedrag 
overschreden wordt zijn de bedrijven niet gewillig tot invoering 
van de massage. 

De jaarlijkse kosten per werknemer mogen maximaal uitkomen 
op Fl. 1000,- Het massageprogramma moet hierop afgestemd 
worden. Uiteraard moet dit programma in overleg met de 
bedrijven opgesteld worden. 

De massage moet gezien de geografische ligging van de masseurs 
uitgevoerd worden in het oosten van Brabant of het no orden van 
Limburg. 

Als potentieIe doelgroep moet het bankwezen, de IT -branche, de 
gemeenten en de accountancy-branche gezien worden. De 
accountancy en IT -branche zou daarnaast door extra inspanning 
te verrichten verder gestimuleerd kunnen worden om over te 
gaan tot invoering van de T ouchPro Chairmassage. 
Deze sectoren dienen aldus benaderd te worden door middel van 
folders als reclamemateriaal. De kosten voor een oplage van 
duizend exemplaren van een folders zullen uitkomen op 
Fl. 2600,- exclusief FL 0,45 per adres voor werving hiervan. 
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Bijlage 1 De enquete 

Geachte meneer/ mevrouw, 

Bijlage 1: Enquete 

Graag zou ik uw medewerking vragen voor het invullen van de volgende 
enquete. Ik ben Dennis Raijmakers, student aan de Technische Universiteit te 
Eindhoven. Ik ben bezig met een onderzoek in opdracht van een netwerk van 
TouchPro Chairmasseurs (fouchPro Chairmassage). Dit onderzoek wordt 
begeleid door de bedrijfskundewinkel. Dit is een non-profit organisatie van de 
Technische Universiteit Eindhoven, die kleine zelfstandigen helpt bij het 
oplossen van problemen. 

De TouchPro Chairmasseurs bieden een preventieve massage aan om zowel 
lichamelijke klachten als spanningen te voorkomen en te verminderen. Deze 
preventieve massage wordt verricht op een ergonomische stoel (zie atbeelding). 
Deze massage heeft als naam TouchPro Chairmassage, maar staat misschien 
beter bekend als stoelmassage. 

De resultaten van deze enquete zal ik gebruiken om een marketingplan op te 
stellen voor het netwerk van TouchPro Chair masseurs. In dit marketingplan zal 
bekeken worden welke segmenten van de markt benaderd moeten worden. 
Daarnaast zal ik een advies uitbrengen hoe deze doelgroep het best benaderd 
kan worden. Hiermee zou u mij erg help en door deze enquete zo goed mogelijk 
in te vullen. Het invullen van deze enquete zal ongeveer 10 minuten in beslag 
nemen. Indien u op de laatste pagina uw adres invult kunnen we u in de 
toekomst verder informeren over de TouchPro Chairmassage. Als u uwadres 
invult en besluit geen verdere informatie te willen ontvangen, zullen we hier 
rekening mee houden. 

Indien dit onderzoek vragen bij u oproept, kunt u deze altijd telefonisch aan 
deze twee leden van het netwerk van TouchPro Chairmasseurs stellen. 
Bert Persoons 0499 471344 
Anna Maassen 040 2125286 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

Dennis Raijmakers 
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Enquete 

Invulinstructie: 

Het goede antwoord aankruisen s.v.p. 

Vb. Wat is uw geslacht? 

Indien u een vrouw bent, maakt u het 
vakje vrouw op de volgende manier zwart. 

OVrouw 
OMan 

Bijlage 1: Enquete 

Wanneer er meerdere antwoorden aangekruist kunnen worden, zal dit bij de betreffende 
vraag vermeld worden. 

Bedrijfsprofiel 

1. In welke branche bent u werkzaam? 

2. Waar bent u gevestigd? 

3. Uit hoeveel werknemers bestaat uw bedrijf? 

4. Hoe hoog is het ziekteverzuim in uw bedrijf? 

27 

o Bankwezen 
o Accountancy 
o Verzekeringen 
o IT 
o Lichamelijke verzorging 
DAnders, nl 

o Omgeving Eindhoven 
o Omgeving 's Hertogenbosch 
o Omgeving Tilburg 
o Elders, nl 

o Minder dan 20 
o Tussen 20 en 50 
o Tussen 50 en 100 
o Meer dan 100 

o Minder dan 4% 
o Tussen 4% en 7% 
o Tussen 7% en 10% 
o Meer dan 10% 
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Klachten en oplossingen 

By de volgende vraag :&n memkre antwoorden mogeljjk. 

5. Vertonen uw werknemers klachten door 

uitvoeren van werkzaamheden? 

By de volgende vraag :&11 meerdere antwoorden mogelijk. 

6. Wat wordt op dit moment gedaan aan de 
klachten? 

7. Lossen de klachten op? 

8. Bestaan er onder uw werknemers problemen 

door een hoge werkdruk? 

By de volgende vraag :&n meerdere antwoorden mogeljjk. 

9. \Vorden er in de huidige situatie aan 

gezondheidsverbeterende activiteiten 

gedaan om deze lclachten veroorzaakt door 
de hoge werkdruk te verminderen? 
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o Nee (ga verder met vraag 8) 

o Ja, nek- en schouderlclachten 
o ja, arm- en polskrachten 

o ja, spanningshoofdpijn 
o Ja, hoge- en lage rugklachten 

o Ja, RSI klachten 

o Ja, stressklachten 
o ja, anders nl 

o Uitzieken (rust) 

o Therapeutische behandeling 
o Anders, nl 

o In het geheel niet 

o Bijna niet 

o Gedeeltelijk 

o Totaal 

OJa 
o Nee 

o Nee 

o Ja, bedrijfsfitness 

o Ja, massages 
o Ja, anders nl 



!M'BEDllIJFSKUNDE 
PVV ink e I 

onderne mersadv i ezen 

Problematiekbekendheid 

10. Bent u bekend met de RSI problematiek? 
(Repetitive Strain Injuries) 

11. Wordt in uw bedrijf wat gedaan aan deze 
problematiek? 

12. Wat is in uw bedrijf de reden voor deze 
maatregelen? 

13. Wat is het resultaat van deze maatregelen? 

14. Hoe hoog zijn de jaarlijkse kosten per 

werknemer voor deze maatregelen? 

15. Wat is uw mening over de kosten t.O.V. 
het resultaat? 
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OJa 
o Nee, ga verder met vraag 16 

o Nee (ga verder met vraag 16) 
o Ja, betere hulpmiddelen (stoel, 
computer etc.) 
o Ja, voorlichting over 
werkhouding 
o la, iets anders 

o Verplichting t.o.v. 
werknemers 
o Verbeteren welzijn 
werknemers 
o Wettelijk verplicht 
DAnders, nl 

o Boven verwachting 

o Gelijk aan verwachting 
o Beneden verwachting 

o Minder dan Fl. 500,-

o Tussen Fl. 500,- en FL 1000,-
o Tussen Fl. 1000,- en Fl. 2000,-

o Meer dan FL 2000,-

[J Kosten te hoog 

o Goede prijs 
o Mag meer kosten 
o Kosten niet van belang 
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Preventieve behandelingen 

16. Bent u bekend met het preventief 
behandelen van klachten bij werknemers? 

17. Wordt in uw bedrijf al iets gedaan aan 

het preventief behandelen van klachten 
bij uw werknemers? 

18. Wat is de reden voor deze maatregel? 

19. Wat is het resultaat van deze behandelingen? 

20. Wat zijn de jaarlijkse kosten per werknemer 
voor deze preventieve behandeling? 
(ga verder met vraag 24) 

21. Heeft u interesse voor preventieve 
behandelingen? 

22. Wat mag een dergelijke behandeling op 
jaarbasis per werknemer kosten? 

(Ga verder met vraag 24) 
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Bijlage 1: Enquete 

DJa 
D Nee (ga verder met vraag 27) 

D Nee (ga verder met vraag 21) 

D Ja, preventieve massage 
D Ja, iets anders, nl 

D Werknemers wens en deze 
behandeling 
D Verbeteren welzijn 
werknemers 
D Werknemers binden aan 
bedrijf 
DAnders, nl 

DGoed 
D Redelijk 
D Slecht 

D Minder dan Fl. 250,-

D Tussen Fl. 250,- en Fl. 500,
D Tussen Fl. 500,- en Fl. 750,

D Meer dan Fl. 750,-

DJa 
D Nee (ga verder met vraag 23) 

D Minder dan Fl. 500,-
D Tussen Fl. 500,- en Fl. 1000,
D Tussen Fl. 1000,- en Fl. 2000,
D Meer dan Fl. 2000,-
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23. Waarom heeft u als bedrijf geen interesse in 
preventieve behandelingen? 

TouchPro Chairmassage 

24. Bent u bekend met de TouchPro Chair 
massage? (massage op ergonomische stoel) 

25. Op welke wijze zou u kennis willen maken met 
deze preventieve TouchPro Chairmassage? 
(Ga verder met vraag 21) 

26. Vindt u dat genoeg reclame gemaakt wordt 
voor de preventieve TouchPro Chairmassage 
en wat kan hieraan verbeterd worden? 

27. Wilt u informatie ontvangen over de 
preventieve T ouchPro Chairmassage 
voor het behandelen van klachten van 
uw werknemers? 
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o Niet voldoende klachten bij 
werknemers 
o Roge kosten 
o Tijdsinvestering 
o Niet passend in 
bedrijfsstructuur 
o Niet voldoende resultaat 
o Anders nl 

o Nee 
o J a, gehoord van derden 
(vraag26) 
o Ja, gelezen (vraag 26) 
o Ja, al ingevoerd (vraag 26) 
o Ja, anders nl (vraag 26) 

o Geen interesse 
o Via folder 
o Telefonische benadering 
o Via internet 

o Demonstratie binnen bedrijf 
o Demonstratie buiten bedrijf 
o Anders nl 

OJa 
o Nee, meer en betere folders 
o Nee, eigen intemetpagina 
o Nee, meer demonstraties op 
beurzen en bij bedrijven 
o Nee, anders nl 

o Nee 

OJa 
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Naam bedrijf .......................................................... , 
Adres ................................................................... . 
Postcode ............................................................... . 
Woonplaats ........................................................... . 
Telefoonnummer ..................................................... . 

Bedankt voor het invullen van de enquete. Deze kunt u in de bijgevoegde envelop 
terugsturen naar het op de envelop vermelde adres. Postzegel is niet no dig. 

Bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

Dennis Raijmakers 
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Bijlage 2 Respons 

Bedrijfsprofiel 
1 In welke branche bent u werkzaam? 

[09] Bankwezen 
[23] Accountancy 
[11] Verzekeringen 
[12] IT 
[02] Lichamelijke verzorging 
[05] Kappers 
[03] Gemeenten 
[08] Andere sector 

2 Waar bent u gevestigd? 
[33] Omgeving Eindhoven 
[21] Omgeving's-Hertogenbosch 
[18] Omgeving Tilburg 
[01] Elders 

3 Uit hoeveel werknemers bestaat uw bedrijf? 
[51] Minder dan 20 
[08] Tussen 20 en 50 
[02] Tussen 50 en 100 
[12] Meer dan 100 

4 Hoe hoog is het ziekteverzuim? 
[55] Minder dan 4% 
[13] Tussen 4% en 7% 
[02] Tussen 7% en 10% 
[01] Meer dan 10% 

Klachten en oplossingen 

5 Vertonen uw werknemers klachten door het uitvoeren van 
werkzaamheden? 

[47] Nee 
[09] Ja, nek- en schouderklachten 
[04] Ja, arffi- en polsklachten 
[02] J a, spanningshoofdpijn 
[05] Ja, hoge- en lage rugklachten 
[04] Ja, RSI-klachten 
[02] Ja, stressklachten 
[00] Ja, iets anders 
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6 Wat wordt op dit moment gedaan om deze klachten op te lossen? 
[09] J a, uitzieken 
[12] Ja, therapeutische behandeling 
[07] Ja, iets anders 

7 Lossen de klachten op? 
[01] In het geheel niet 
[18] Bijna niet 
[09] Gedeeltelijk 
[28] Totaal 

8 Bestaan er in uw bedrijf problemen door een hoge werkdruk? 
[14] Ja 
[58] Nee 

9 W ordt er in de huidige situatie aan gezondheidsverbeterende activiteiten 
gedaan om de klachten door een hoge werkdruk op te lossen? 

[48] Nee 
[02] J a, bedrijfsfitness 
[02] Ja, massages 
[13] Ja, iets anders 

Problematiekbekendheid 

10 Bent u bekend met de RSI-problematiek? 
[55] Ja 
[18] Nee 

11 Wordt in uw bedrijf iets gedaan aan deze problematiek? 
[18] Nee 
[24] Ja, betere hulpmiddelen 
[10] Ja, voorlichting over werkhouding 
[00] J a, iets anders 

12 Wat is in uw bedrijf de reden voor deze maatregelen? 
[05] Verplichting t.o.v. werknemers 
[24] Verbeteren welzijn werknemers 
[04] Wettelijk verplicht 
[01] lets anders 

13 Wat is het resultaat van deze maatregelen? 
[00] Boven verwachting 
[31] Ge1ijk aan verwachting 
[00] Beneden verwachting 
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14 Hoe hoog zijn de jaarlijkse kosten per werknemer voor deze 
maatregelen? 

[17] Minder dan Fl. 500,-
[11] Tussen Fl. 500,- en Fl. 1000,
[04] Tussen Fl. 1000,- en Fl. 2000,
[01] Meer dan Fl. 2000,-

15 Wat is uw mening over de kosten t.O.V. het resultaat? 
[01] Kosten te hoog 
[16] Goede prijs 
[02] Mag meer kosten 
[14] Kosten niet van belang 

Preventieve behandeling 

2: 

16 Bent u bekend met het preventief behandelen van klachten bi; uw 
werknemers? 

[34] Ja 
[39] Nee 

17 Wordt in uw bedrijf a1 iets gedaan aan het preventief behandelen van 
werknemers? 

[21] Nee 
[03] Ja, preventieve massages 
[07] la, iets anders 

18 Wat is de reden van deze maatregel? 
[02] Werknemers wens en deze behandeling 
[05] Verbeteren welzijn werknemers 
[01] Werknemers binden aan bedrijf 
[01] lets anders 

19 Wat is het resultaat van deze behandeling? 
[04] Goed 
[05] Redelijk 
[00] Slecht 

20 Wat zijn de jaarlijkse kosten per werknemer voor deze preventieve 
behandeling? 

[07] Minder dan Fl. 500,-
[01] Tussen Fl. 500,- en Fl. 1000,
[00] Tussen Fl. 1000,- en Fl. 2000,
[00] Meer dan Fl. 2000,-
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21 Heeft u interesse voor preventieve behandelingen? 
[04] Ja 
[20] Nee 

22 Wat mag een dergelijke behandeling op jaarbasis kosten? 
[02] Minder dan Fl. 500,-
[04] Tussen Fl. 500~- en Fl. 1000,
[00] Tussen Fl. 1000,- en Fl. 2000,
[00] Meer dan Fl. 2000,-

23 Waarom heeft u als bedrijf geen interesse in preventieve behandelingen? 
[15] Niet voldoende klachten bij werknemers 
[02] Hoge kosten 
[03] Tijdsinvestering 
[00] Niet passend in bedrijfsstructuur 
[00] Niet voldoende resultaat 
[00] lets anders 

TouchPro Chainnassage 

24 Bent u bekend met de TouchPro Chainnassage? 
[26] Nee 
[02] Ja, gehoord van detden 
[02] Ja, gelezen 
[01] Ja, al ingevoerd 
[02] J a, iets anders 

25 Op welke wijze zou u kennis willen maken met deze preventieve 
T ouchPro Chainnassage? 

[21] Geen interesse 
[06] Via folder 
[00] Teleforusche benadering 
[02] Via internet 
[01] Demonstratie binnen bedrijf 
[00] Demonstratie buiten bedrijf 

26 Vindt u dat voldoende reclame wordt gemaakt voor de preventieve 
T ouchPro Chainnassage? 

[06] Ja 
[10] Nee, meer en betere folders 
[02] Nee, eigen internetpagina 
[01] Nee, meer demonstraties op beurzen en bij bedrijven 
[01] Nee, iets anders 
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27 Wilt u informatie ontvangen over de preventieve TouchPro 
Chainnassage? 

[58] Ja 
[15] Nee 
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Bijlage 3 Kruistabellen 

In deze bijlage volgen een viertal kruistabellen die gebruikt zijn voor de bepaling 
van de sector waarin zich de meeste potentiele klanten bevinden. 

In welke branche bent u werkzaam? * Vertonen uw werknemers klachten door hat uitvoeren van werkzaamheden? 

Count 
Vertonen uw werknemers klachten door het uitvoeren van werkzaamheden? 

Ja, nek-
Nee en Ja, arm- Ja, Ja, hoge- Ja, 

(vraag 5chouder en pols spannings en lage Ja, RSI stress 
8) klachten klachten hoofdpiin ruQklachten klachten klachten Total 

In welke bankwezen 2 2 1 4 9 
branche bent accountacy 17 3 1 1 1 23 
u werkzaam? verzekeringen 10 1 11 

IT 6 2 1 2 1 12 
Uchamelijke 

1 1 2 verzorging 
Kappers 2 1 2 5 
Gemeente 1 1 1 3 
Anders 8 8 

Total 47 9 4 2 5 4 2 73 

Tabel4: klachten per branche 

In welke branche bent u werkzaam? * Hoe haag is het ziekteverzuim in uw bedrijf? 

Count 

Hoe hoo is het ziekteverzuim in uw bedri'f? 

tussen 4% tussen 7% meerdan 
en 7% en 10% 10% Total 

In welke bankwezen 3 9 
branche bent accountacy 19 3 22 
uwerkzaam? verzekeringen 11 11 

IT 10 11 
Lichamelijke verzorging 2 2 
Kappers 4 5 
Gemeente 3 3 
Anders 4 2 2 8 

Total 55 13 2 71 

Tabel5: Ziekteverzuim per branche 
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In welke branche bent u werkzaam? * Wat wordt op dit moment gedaan om 
de klachten op te lossen? 

Count 

Wat wordt op dit moment gedaan om de 
k1achten op te lossen? 

Therapeu-
Uitzieken tische 

(rust) behandeling lets anders 
In welke bankwezen 2 5 1 
branche bent accountacy 3 1 2 
uwerkzaam? verzekeringen 1 

IT 3 3 
Lichamelijke verzorging 1 

Kappers 2 1 

Gemeente 1 1 

Anders 1 

Total 9 12 7 

Tabel6: Wat wordt per branche gedaan om klachten op te lossen? 

Total 
8 

6 

1 

6 

1 

3 
2 

1 

28 

In welke branche bent u werkzaam? * Wordt In uw bedrijf wat gedaan aan deze problematiek? 

Count 

Wordt in uw bedrijf wat gedaan aan deze 
problematiek? 

Ja, betere Ja, 
Nee (ga hulpmiddelen voorlichting 

verder met (stoel, over 
vraag 16) computer etc.) werkhouding Total 

In welke bankwezen 2 3 5 
branche bent accountacy 8 6 6 20 
u werkzaam? verzekeringen 1 4 5 

IT 4 5 9 
Lichamelijke verzorging 1 1 
Kappers 1 1 1 3 
Gemeente 1 2 3 
Anders 2 4 6 

Total 18 24 10 52 

Tabel 7: Maatregelen ter voorkoming van klachten per branche. 
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Codeboek 

Variabele "'raag 
B1 1. In welke branche bent 

uwerkzaam? 

B2 2. Waar bent u gevestigd? 

B3 3. Uit hoevel werknemers 

bestaat uw bedrijf? 

B4 4. Hoe hoog is het 

ziekteverzuim in uw 

bedrijf? 

K1 5. Vertonen uw werknemers 

klachten door uitvoeren 

van werkzaamheden? 

K2 6. Wat wordt op dit 

moment gedaan aan de 

klachten? 

K3 7. Lossen de klachten op? 

K4 8. Bestaan er onder uw werk-

nemers problemen door een 

hoge werkdruk? 

K5 9. Worden er in de huidige situatie 

aan gezondheidverbeterende 

activiteiten gedaan om deze 

klachten te verminderen? 

P1 10. Bent u bekend met de RSI-

problematiek? 

Schaal 
nominaal 

nominaal 

ordinaal 

ordinaal 

nominaal 

nominaal 

ordinaal 

nominaal 

nominaal 

nominaal 
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Bijlage 4: Codeboek 

Code Waarde 
1 Bankwezen 

2 Accountancy 

3 Verzekeringen 

4 IT 

5 Lichamelijke verzorging 

6 Anders nl. 

1 Omgeving Eindhoven 

2 Omgeving 's-Hertogenbosch 

3 Omgeving Tilburg 

4 Elders, nl. 

1 Minder dan 20 

2 Tussen 20 en 50 

3 Tussen 50 en 100 

4 Meerdan 100 

1 Minder dan 4% 

2 Tussen 4% en 7% 

3 Tussen 7% en 10% 

4 Meerdan 10% 

5 Niet beantwoord 

1 Nee 

2 Ja, nek- en schouderklachten 

3 Ja, arm- en polsklachten 

4 Ja, spanningshoofdpijn 

5 Ja, hoge- en lage rugklachten 

6 Ja, RSI-klachten 

7 Ja, stressklachten 

8 Nee, anders nl. 

9 Niet beantwoord 

1 Uitzieken (rust) 

2 Therapeutische behandeling 

3 Anders nl. 

4 Niet beantwoord 

1 In het geheel niet 

2 Bijna niet 

3 Gedeeltelijk 

4 Totaal 

5 Niet beantwoord 

1 Ja 

2 Nee 

3 Niet beantwoord 

1 Nee 

2 Ja, bedrijfsfitness 

3 Ja, massage 

4 Ja, anders nl. 

5 Niet beantwoord 

1 Ja 

2 Nee 

3 Niet beantwoord 
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P2 11. Worclt in uw bedrijf wat 

gedaan aan deze problematiek? 

P3 12. Wat is in uw bedrijf de 

reden voor deze maatregelen? 

P4 13. Wat is het resultaat 

van deze maatregelen? 

P5 14. Hoe hoog zijn de jaarlijkse 

kosten per werknemer voor 

deze maatregelen? 

P6 15. Wat is uw mening over de 

kosten t.o.v. het resultaat? 

PB1 16. Bent u bekend met het 

preventief behandelen van 

klachten bij werknemers? 

PB2 17. Wordt in uw bedrijf al iets 

gedaan aan het preventief 

behandelen van klachten bij 

uw werknemers? 

PB3 18. Wat is de reden voor deze 

maatregel? 

PB4 19. Wat is het resultaat van 

deze behandelingen? 

PB5 20. Wat zijn de jaarlijkse kosten 

per werknemer voor deze 

preventieve behandeling? 

PB6 21. Heeft u interesse voor 

preventieve behandelingen? 

PB7 22. Wat mag een dergelijke 

behandeling op jaarbasis kosten? 

Bijlage 4: Codeboek 

nominaal 1 Nee 

2 Ja, betere hulpmiddelen 

3 Ja, voorlichten van houding 

4 Ja, iets anders 

5 Niet beantwoord 

nominaal 1 Verplichting t.o.v. werknemers 

2 Verbeteren welzijn 

3 Wettelijk verplicht 

4 Anders nl. 

5 Niet beantwoord 

ordinaal 1 Boven verwachting 

2 Gelijk aan verwachting 

3 Beneden verwachting 

4 Niet beantwoord 

ordinaal 1 Minder dan FI. 500,-

2 Tussen FI. 500,- en FI. 1000,-

3 Tussen FI. 1000,- en FI 2000,-

4 Meer dan FI. 2000,-

5 Niet beantwoord 

ordinaal 1 Kosten te hoog 

2 Goede prijs 

3 Mag meer kosten 

4 Kosten niet van belang 

5 Niet beantwoord 

nominaal 1 Ja 

2 Nee 

3 Niet beantwoord 

nominaal 1 Nee 

2 Ja, preventieve massage 

3 Ja, iets anders nl. 

4 Niet beantwoord 

nominaal 1 Werknemers wensen behandeling 

2 Verbeteren welzijn 

3 Werknemers binden 

4 Anders nl. 

5 Niet beantwoord 

ordinaal 1 Goed 

2 Redelijk 

3 Slecht 

4 Niet beantwoord 

ordinaal 1 Minder dan FI. 500,-

2 Tussen FI. 500,- en FI. 1000,-

3 Tussen FI. 1000,- en FI 2000,-

4 Meer dan FI. 2000,-

5 Niet beantwoord 

nominaal 1 Ja 

2 Nee 

3 Niet beantwoord 

ordinaal 1 Minder dan FI. 500,-

2 Tussen FI. 500,- en FI. 1000,-

3 Tussen FI. 1000,- en FI 2000,-

4 Meer dan FI. 2000,-

5 Niet beantwoord 
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PB8 23. Waarom heeft u als bedrijf nominaal 1 Niet voldoende klachten 

geen interesse in preventieve 2 Hoge kosten 

behandelingen? 3 Tijdsinvestering 

4 Niet passend in bedrijfsstructuur 

5 Niet voldoende resultaat 

6 Anders nl. 

7 Niet beantwoord 

T1 24. Bent u bekend met de nominaal 1 Nee 

Touchpro chairmassage? 2 Ja, gehoord van derden 

3 Ja, gelezen 

4 Ja, al ingevoerd 

5 Ja, anders nl. 

6 Niet beantwoord 

T2 25. Op welke wijze zou u kenois nominaal 1 Geen interesse 

willen maken met deze 2 Via folder 

preventieve massage? 3 Telefonische benadering 

4 Via internet 

5 Demonstratie binnen bedrijf 

6 Demonstratie buiten bedrijf 

7 Anders nl. 

8 Niet beantwoord 

T3 26. Vind u dat genoeg reclame nominaal 1 Ja 

gemaakt wordt voor de preventieve 2 Nee, meer en betere folders 

Touchpro chairmassage en wet 3 Nee, eigen intemetpagina 

kan hieraan verbeterd worden? 4 Nee, meer demonstraties 

5 Nee, anders 01. 

6 Niet beantwoord 

T4 27. Wilt u informatie ontvangen nominaal 1 Nee 

I~~P_T~ 2 Ja 

orhet 

behandelen van klachten van 

werknemers? 

B1j het bepalen van de doelgroep zijn de volgende vragen met elkaar vergeleken: 

Vraag 1 (nominaal)- Vraag 4 (ordinaal). Bij deze vraag kan als 
associatiemaat de toets van Wilcoxin gebruikt worden (Syllabus Methoden van 
Empirisch Onderzoek bIZ 64). 
Vraag 1 (nominaal)- Vraag 5 (nominaal). Voor het bepalen van het verschil 
tussen de waargenomen verdeling en de meest aannemelijke verdeling bij 
onafhankelijkheid kan de Chie-kwadraad toets voor homogeniteit worden 
toegepast (SyUabus Methoden van Empirisch Onderzoek bIZ 68). 
Vraag 1 (nominaal)- Vraag 6 (nominaal). Ook bij deze vraag kan gebruik 
gemaakt worden van de bovenstaande methode. 
Vraag 1 (nominaal)- Vraag 11 (nominaal). Zie hierboven. 

De uitwerking van de bepaling van de doelgroep is gedaan met behulp van 
SPSS. Dit is in hoofdstuk 4 terug te vinden. 
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