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Voorwoord 

Dit is het verslag van een onderzoek dat is gehouden in opdracht van de Bedrijfskundewin
kel. De Bedrijfskundewinkel is een door studenten gerund adviesbureau met als doel om 
op niet commerciele basis onderzoek te verrichten voor diegenen, die niet over de kennis 
beschikken om het onderzoek zelf uit te voeren en niet over de middelen om een commer
cieel adviesbureau in te schakelen. Ik bedank eenieder die hulp aanbood bij het uitvoeren 
van dit onderzoek. In het bijzonder wi! ik de heer de Graaff van Kringloopcentrum Baarn 
bedanken voor zijn heldere uitleg en de medewerking bij het inzamelen en terugzenden van 
de enquetes en de heer Dijkstra voor zijn hulp bij de onderbouwing van de resultaten. Ook 
bedank ik Hel€me Even, Letty van Oosterhout en Jacques Schram voor hun begeleiding bij 
dit onderzoek. Als laatste punt hoop ik dat de opdrachtgever de onderzoeksresultaten goed 
kan gebruiken en ik wens hem dan ook veel succes toe met het opzetten van zijn eigen 
kringloopbedrijf. 

V oor vragen of opmerkingen omtrent dit onderzoek kunt u contact opnemen met: 

De Bedrijfskundewinkel: 
Technische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513 
Paviljoen Ul/U2 
5600 MB EINDHOVEN 
teL 040-2473415 
fax. 040-2471275 

Stella Gerards 
Oktober 1996 
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Samenvatting 

Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven, is uitgevoerd naar aanleiding van een 
vraagstuk van de opdrachtgever. De opdrachtgever wi! een kringloopbedrijf opzetten in de 
regio Eindhoven. Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds wil de opdrachtgever afval 
opnieuw te gebruiken, anderzijds is het een mogelijkheid om kansarmen te helpen bij 
rehabilitatie. Zelf heeft hij hiervoor al veel werk verricht. Op een aantal punten mist hij 
echter belangrijke informatie. Zo wi! hij graag weten of er veel concurrenten zijn in de 
regio en hoe deze te werk gaan. Verder mist hij nog informatie over de eisen die klanten 
aan een kringloopcentrum stellen. 

Er is besloten een marktonderzoek uit te voeren om bovenstaande vragen te kunnen beant
woorden. Uit het onderzoek is gebleken dat er goede mogelijkheden zijn voor het opzetten 
van een kringloopbedrijf in de regio Eindhoven. In deze regio zijn reeds vier kringloopbe
drijven gevestigd. De orozet van een kringloopbedrijf is echter niet afhankelijk van het 
verzorgingsgebied. Vestiging van een vijfde kringloopbedrijf in deze regio hoeft derhalve 
geen probleem op te leveren. Om een beeld te krijgen van de manier waarop andere 
kringloopbedrijven werken is een bestaand kringloopcentrum bezocht. Tijdens dit bezoek is 
een aantal aspecten naar voren gekomen die van belang zijn bij het opzetten van een eigen 
kringloopbedrijf. Enkele daarvan zijn: een overzichtelijke inrichting, voldoende parkeerge
legenheid en goede kwaliteit van de produkten. Ook is het van belang een eigen produkt te 
hebben dat de relatie weergeeft tussen het ophalen van afgedankte goederen en hetgeen 
ermee gedaan wordt. Over het in dienst nemen van kansarmen kan ook het een en ander 
worden gezegd. Kansarmen vragen vee! begeleiding en extra aandacht. De verhouding 
tussen kansarmen en andere werknemers mag niet te groot worden. Dit legt te veel druk op 
de andere werknemers. Gemeentes geven vaak steun bij het opleiden van begeleiders voor 
deze kansarmen. 

Het bezochte kringloopbedrijf richt zich niet op een bepaalde doelgroep. WeI zijn het 
vooral vrouwen die de winkel bezoeken. Extra publiciteit gericht op mannen kan een 
nieuwe afnemersgroep opleveren. In Eindhoven wonen ook veel studenten. Het is dan ook 
aan te bevelen deze potentiele doelgroep te benaderen. 

Verder is naar voren gekomen dat er momenteel in Eindhoven een project gaande is 
"Apparetour" genaarnd. Binnen dit project zoekt men partners om mee samen te werken bij 
het inzame1en en verwerken van afgedankte spullen. Dit kan een goede basis zijn voor de 
opdrachtgever. 

Kortom, er bestaan goede perspectieven voor een nieuw kringloopbedrijf in Eindhoven. 

ii 
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Inleiding 

Dit onderzoek is uitgevoerd met de bedoeling de opdrachtgever te helpen met het opzetten 
van een kringloopbedrijf in de regio Eindhoven. In een aantal hoofdstukken zal worden be
schreven hoe het onderzoek is opgebouwd en hoe tot de conclusies is gekomen. 
In hoofdstuk 1 wordt een algemene beschrijving gegeven van de situatie waarin de 
opdrachtgever verkeert en van het plan van de opdrachtgever. Deze gegevens worden dan 
uitgewerkt tot een onderzoeksvraag en tot een aantal onderzoeksdeelvragen. Aan het eind 
van het onderzoek dienen deze vragen en deelvragen beantwoord te zijn. In hoofdstuk 2 
za1 dan worden aangegeven op welke manier de gegevens verzameld kunnen worden. 
Hoofdstuk 3 geeft de onderzoeksresultaten weer en in hoofdstuk 4 worden conc1usies en 
aanbevelingen gedaan. 
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Hoofdstuk 1 Probleemdefiniering 

1.1 Situatieomschrijving 

De opdrachtgever is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van een kringloopbedrijf. Het 
is de bedoeling dat dit kringloopbedrijf de vorm krijgt van een sociale werkplaats. Op deze 
manier wordt een tweeledig doel nagestreefd; enerzijds helpt het kansarmen bij rehabilitatie 
en anderzijds wordt er afval opnieuw gebruikt. De opdrachtgever heeft zelf al veel werk 
verricht voor het opzetten van een bedrijfsplan. Ook heeft hij al een breed netwerk van 
contacten opgebouwd. Op dit moment zijn er echter nog een aantal zaken onduidelijk. 
Samen met de opdrachtgever is dan ook gekomen tot de volgende probleemstelling. 

1.2 Probleemstelling 

Om bij de gemeente en eventuele geldschieters overtuigend over te komen is het noodza
kelijk dat er een duidelijk beeld is van de mogelijkheden van een eventueel nieuw 
kringloopbedrijf. Het is de opdrachtgever nog niet helemaal duidelijk wie de concurrenten 
zijn en hoeveel concurrenten er in de genoemde regio zijn. Ook mist hij nog concrete 
informatie voor de opstartfase van zijn bedrijf. Hij heeft namelijk geen duidelijk beeld van 
de precieze klanteneisen. 

1.3 Onderzoeksvraag 

Na enig orienterend onderzoek via cd-rom en bestaande literatuur op het gebied van kring
loopbedrijvigheid is de volgende onderzoeksvraag ontstaan: 

Wat zijn in de regio Eindhoven de mogelijkheden voor het opzetten van een kringloopbe
drijf! 

Deze onderzoeksvraag kan worden opgedeeld in een aantal deelvragen die elk afzonderlijk 
worden beantwoord. De deelvragen zijn: 
1 Hoe ziet de concurrentie er uit? 

- Hoeveel concurrenten zijn er? 
- Wie zijn deze concurrenten? 
- Hoe gaan zij te werk? 
- Wat is de positie van het op te richten bedrijf ten opzichte van de concurrenten? 

2 Wat zijn de klanteneisen? 
- Eisen ten opzichte van de locatie? 
- Eisen ten opzichte van de inrichting van het pand? 
- Eisen ten opzichte van de verkoopmethoden? 
- Eisen ten opzichte van de service? 

1 
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Br dient te worden opgemerkt dat er geen onderzoek zal worden gedaan naar de vraag naar 
een kringloopbedrijf. Tijdens het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever is namelijk 
naar voren gekomen dat die vraag daadwerkelijk aanwezig is. Hij baseert dit op ervaring 
op dit werkgebied en geraadpleegde onderzoeksresultaten over de bestaansmogelijkheden 
voor een kringloopbedrijf[2]. 

2 
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksmethoden 

Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1, zijn verschillende 
onderzoeksmethoden mogelijk. fu de nu volgende paragrafen za1 per onderzoeksvraag de 
keuze van de methode(n) worden toegelicht. 

2.1 Concurrentieonderzoek 

Het onderzoek naar de aanwezige concurrenten zal bestaan uit een literatuuronderzoek, een 
bedrijfsbezoek en een interview met de directeur van een bestaand kringloopbedrijf. Deze 
drie onderdelen worden nu besproken. 

2.1.1 Literatuurstudie 

Om een algemeen beeld te krijgen van de branche is gekozen voor gegevensverzameling 
via milieu-cd-rom's. Deze CD-rom's leveren een overzicht op van bestaande literatuur op 
het gebied van kringloopbedrijvigheid. Ook kunnen op deze marrier adressen van overkoe
pelende organisaties worden achterhaald. Er is gekozen voor deze aanpak omdat het op een 
snelle marrier een compleet overzicht geeft van de gevraagde gegevens. Uiteraard is het 
ook mogelijk informatie te vragen bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor worden echter 
kosten in rekening gebracht en vanwege het niet-commerciele karakter van de Bedrijfskun
dewinkel is ervoor gekozen om niet van deze diensten gebruik te maken. Nadat er bekend 
is welke literatuur er bestaat en welke overkoepelende organen er zijn kan worden gezocht 
naar een antwoord op de gestelde onderzoeksvragen. 

2.1.2 Bedrijfsbezoek 

Behalve de globale informatie die hierboven aan bod is gekomen. is het ook van belang 
een gedetailleerd beeld van de concurrentie te krijgen. Hiervoor is het noodzakelijk een of 
meerdere kringloopbedrijven te bezoeken. Op deze marrier ontstaat inzicht in de werk
zaamheden die er plaatsvinden. de inrichting van het pand, het soort klanten dat de kring
loopwinkel bezoekt en de zaken die van belang zijn bij de oprichting van een kringloop
bedrijf. Gezien de geringe tijd die beschikbaar is voor het uitvoeren van het onderzoek, is 
besloten slechts een kringloopbedrijf te bezoeken. 

2.1.3 Orienterend interview 

Op de hiervoor beschreven wijze is het mogelijk een duidelijk beeld te krijgen van de 
branche. Maar behalve branche-gegevens is het voor het opzetten van een kringloopbedrijf 
ook belangrijk om ervaringen van anderen te horen. Daarom is besloten een interview af te 
nemen bij een directeur van een kringloopbedrijf. Ben interview levert gedetailleerde 
informatie op over het gekozen onderwerp. Bovendien kan er worden doorgevraagd 
wanneer bepaalde zaken onduidelijk zijn of wanneer men een bepaald onderwerp graag wit 
uitdiepen. Ook de eigen inbreng van de geinterviewde kan bij een orienterend onderzoek 

3 
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van belang zijn. Gezien de relatief korte tijd die beschikbaar is voor het onderzoek, is 
gekozen voor slechts een interview. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit een minder objectief beeld oplevert dan het 
geval zou zijn geweest bij meerdere interviews. 

Het interview za1 o.a. gaan over de oprichting van het kringloopbedrijf, de ontwikkelingen 
van de opzet tot nu en over zaken die extra aandacht verdienen bij het in dienst nemen van 
"kansarmen". Aangezien een kringloopbedrijf in de buurt van Eindhoven de situatie als een 
bedreiging voor het eigen bedrijf kan zien, is ervoor gekozen om een kringloopbedrijf te 
kiezen dat niet binnen de regio Eindhoven is gevestigd. 

Voor het bedrijfsbezoek en het interview is gekozen voor Kringloopcentrum Baarn. Dit 
kringloopbedrijf bestaat al enige tijd en is erg succesvol. Bovendien ligt het te ver van 
Eindhoven vandaan om als concurrent te worden aangemerkt. Daarom is het mogelijk om 
van dit bedrijf medewerking te vragen. 

2.2 K1anteneisen 

Om de eisen van de klanten te onderzoeken is een schriftelijke enquete een geschikte 
methode. Op deze manier kan in relatief korte tijd veel informatie worden verkregen. Ben 
ander voordeel van de schriftelijke enquete is de mogelijkheid om kwantitatieve gegevens 
te verkrijgen. Aangezien het om een specifieke klantengroep gaat, is het niet verstandig om 
de enquetes willekeurig te verspreiden ( een aselecte steekproef is hier niet toe te passen). 
In dit geval is het beter de enquetes te verspreiden onder de klanten van een bestaand 
kringloopbedrijf. Om te voorkomen dat het bedrijf bezwaren maakt in verband met 
concurrentie, kan dit het beste gebeuren bij een kringloopbedrijf dat niet in de buurt 
gevestigd is. Hiervoor zal vooraf een afspraak worden gemaakt met het betreffende 
kringloopbedrijf. 

Er is gekozen voor een steekproefomvang van 100 stuks omdat dit een aantal formulieren 
oplevert dat binnen de beschikbare tijd te verwerken is. De 100 vragenformulieren zullen 
bij de kassa van de kringioopwinkel worden neergelegd. Wanneer ze allemaal zijn ingevuld 
zullen ze terug worden gestuurd naar de Bedrijfskundewinkel. Op deze manier is een 
respons van 100 procent verzekerd. Er dient weI opgemerkt te worden dat de gekozen 
steekproef ( bezoekers van een kringloopcentrum in Baarn) niet geheel overeenkomt met 
de populatie in Eindhoven. De bevolkingsopbouw in Eindhoven verschilt narnelijk van die 
in Baarn. Toch is deze steekproef genomen omdat ervan wordt uitgegaan dat aigemene 
eisen van klanten niet significant zullen verschillen tussen de verschillende bevolkings
groepen. Wanneer dit weI wordt verwacht zullen de gegevens naar bevolkingsgroep 
worden gespecificeerd. 

4 
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Hoofdstuk 3 Resultaten 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de gehouden onderzoeken worden gepresenteerd. 
Dit za1 gebeuren per onderzoekssoort, zoals deze zijn beschreven in hoofdstuk 2. 

3.1 Concurrentieanalyse 

3.1.1 Definities 

Concurrentie 
In dit geval verstaan we onder concurrentie bedrijven in Eindhoven die zich bezig houden 
met produkthergebruik. Er worden dus geen grote partijen apparatuur verwerkt tot nieuwe 
grondstoffen. Om deze reden worden bedrijven als Mirec en Coolrec niet als concurrenten 
beschouwd. 

Regio Eindhoven 
Met de regio Eindhoven worden aile bedrijven en klanten bedoeld die zich binnen een 
straal van 20 km van Eindhoven bevinden. Uit de enquete komt namelijk naar voren dat 
het onderzochte kringloopcentrum geen klanten heeft die verder dan 20 km van de winkel 
vandaan wonen [5]. 

Kansarmen 
Met kansarmen worden mensen bedoeld die niet in de reguliere arbeidsmarkt worden 
opgenomen. Hierbij valt te denken aan verstandelijk gehandicapten. maar ook WAO-ers, 
ex -drugsverslaafden, langdurig werklozen etc. 

3.1.2 Resultaten literatuuronderzoek 

Branche-ontwikkeling 
Sinds 1988 heeft de kringloopbranche een sterke, positieve ontwikkeling doorgemaakt. Het 
'geitenwollensokken'-imago is defmitief verleden tijd en heeft plaats gemaakt voor een 
bedrijfsmatiger en strakker georganiseerd geheel. Taken en verantwoordelijkheden worden 
duidelijker afgebakend, inzamelroutes worden strakker gepland en er wordt een uitgebrei
dere bedrijfs-administratie bijgehouden. Bovendien wordt er meer aandacht besteed aan de 
winkels; deze worden ruimer en ordentelijker opgezet. Deze professionalisering heeft tot 
duidelijke, positieve bedrijfsresultaten geleid. 

De meest opvallende ontwikkeling is echter het feit dat kringloopbedrijven steeds vaker 
door gemeenten benaderd worden om als partner in de inzameling en verwerking van 
afvalstoffen op te treden [2]. 

5 
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Beeld van de branche 
Zoals al in het vorige hoofdstuk is venneld, is er via computerbestanden (cd-rom) en 
Gouden Gids gezocht naar concurrerende bedrijven en overkoepelende organisaties. Via 
deze weg zijn de adressen en doelstellingen van een aantal stichtingen opgespoord die 
gespecialiseerd zijn in hergebmik. Een aantal van deze stichtingen is telefonisch benaderd. 
Ze beschikken over specifieke kennis op het gebied van hergebmik maar zij gaven echter 
te kennen eenzelfde 800rt werk te doen als de Bedrijfskundewinkel (aIleen gespecialiseerd) 
en waren niet bereid informatie te verschaffen aan de concurrent. Wanneer de opdrachtge
ver graag infonnatie heeft van deze stichtingen. dient hij zelf contact op te nemen. Om 
deze reden zijn de adressen en doelstellingen van deze verenigingen opgenomen in Bijlage 
1 op pagina I. 

Via de computerbestanden is geen recente lijst van kringloopbedrijven gevonden. Om toch 
een overzicht van deze bedrijven te krijgen is contact opgenomen met de directeur van 
Kringloopcentmm Baarn. Hij verschafte een lijst van alle. in Nederland gevestigde, 
kringloopbedrijven. Uit deze lijst is naar voren gekomen dat er in de buurt van Eindhoven 
al een aantal kringloopbedrijven bestaat. Het betreft hier de volgende bedrijven: 

Kringloopcentmm Geldrop 
Emopad 23 
5663 PA GELDROP 
tel. 040-2863283 

Kringloopwinkel Vessem 
J. Smulderstraat 4 
5512 AZ VESSEM 
tel. 04979-592059 

Kringloopwinkel 
Engelseweg 10k 
5705 AJ HELMOND 
tel. 0492-546893 

Kringloop Nuenen 
Weverstraat lk 
5671 BA NUENEN 
tel. 040-2839216 

Om een volledig overzicht te geven van de reeds bestaande kringloopbedrijven. is in 
Bijlage 2 op pagina ITI de gehele lijst van kringloopbedrijven opgenomen. 
Behalve de hiergenoemde kringloopbedrijven kunnen ook tweedehands-zaakjes tot de 
concurrentie worden gerekend. In Eindhoven en omstreken bestaan er een aantal tweede
hands-zaakjes. Deze zaakjes zijn echter in het kader van dit onderzoek niet onderzocht. 
WeI is er onderzoek gedaan naar mogelijk bestaande projecten ( van gemeente of overheid) 
op het gebied van hergebmik. Enig zoekwerk in de literatuur Ieverde het volgende op: 

1 In de regio Eindhoven is een project gaande om de bedrijven in de regio te steunen, 
het Stimulus-project. Doeistelling hiervan is de regio Eindhoven in de lift te 
brengen door vooral het midden- en kleinbedrijf te steunen. Een ander doel is om 
werkgelegenheid te scheppen. De opdrachtgever komt wellicht in aanmerking voor 
deze vonn van subsidie [3]. Een meer uitgebreide beschrijving van dit Stimulus
project is te vinden in Bijlage 3 op bladzijde IX. 

2 In juni 1995 is een proefproject, Apparetour, van start gegaan, dat zorgt voor 
inzameling, herverwerking en reparatie van wit- en bruingoed. 
Dit project wordt mede gefinancierd door 'Stimulus'. Om tot een optimale inzame-

6 
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ling te komen worden diverse inzamelroutes beproefd. Men bekijkt de mogelijkhe
den om samen te werken met gemeenten, bedrijven als Coolrec en Mirec. kring
loopwinkels ed. [4]. Ben uitgebreid artikel over het Apparetour-project is opgeno
men in Bijlage 4 op bladzijde X. 

3.1.3 Resultaten orienterend interview 

In het kader van de concurrentieanalyse is een goed ftmctionerend kringloopcentmm 
bezocht. Daar is rondgekeken en er heeft een interview met de directeur plaatsgevonden. In 
het nu volgende worden de gestelde vragen weergegeven en de reactie van de directeur op 
deze ,vragen. 

1 Hoeveel klanten bezoeken per dag de winkel? 
150 tot 200 betalende klanten. 

2 Hoeveel klanten bezochten de winkel in de beginfase? 
Dit is niet precies bekend. Er is echter geen sprake van een duidelijke toename van het 
aantal klanten, ook niet sinds de verhuizing naar de nieuwe locatie. WeI is de omzet dit 
jaar met 25 tot 30% gestegen. 

3 Hoe benadert u uw klanten? 
Via reclamespotjes op de lokale radio, een advertentie op de afvalstoffen kalender van de 
gemeente. posters die op veel plaatsen in Baam ophangen. 
Via algemene advertenties in daglweekbladen (bijv. op kamers wonen, koop hier meubels) 
of specifieke advertenties in daglweekbladen (bijv. dameskleding voor de halve prijs) 
Ook wordt er gebruik gemaakt van speciale activiteiten die extra publiciteit opleveren. 
V oorbeelden hiervan zijn: het versieren van een wagen tijdens de 5 mei optocht met 
spullen uit de kringloopwinkel, een vogelverschrikkerwedstrijd met kleren uit de winkel, 
modeshows met kleren uit de winkel. een sloopmiddag voor kinderen (kapotte radio's ed), 
veilingen en een tuinmeubelshow. 

Per jaar geeft Kringloopcentmm Baam ongeveer f14.000.- uit aan reclame. 

4 Krijgt men een vergoeding voor geleverde spullen? 
Nee. op geen eokel goed. 

5 Is er een speciale doelgroep waarop u zich richt? 
Nee, er is geen speciale doelgroep. Er zijn kringloopbedrijven die ervan uitgaan dat alleen 
de minima kopen bij een kringloopwinkel, maar mijn ervaring wijst uit dat ook bijvoor
beeld een notaris of een wethouder zaken als vakantielectuur bij ons kopen. 

6 Welke produkten worden het meest verkocht? 
In Baam is dat vooral de dameskleding. Dit komt ook omdat hieraan de meeste aandacht 
wordt besteed. (zie verderop in interview) Kleding levert een omzet van ± 30% van de 
totale omzet. Dameskleding 22%. Meubilair zorgt ook nag eens voor 30% en klein 
huisraad 20%. 
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7 Welke produeten worden het meest aangeboden? 
Om deze vraag te beantwoorden heeft dhr. de Graaff een uitdraai gemaakt van de opge
haalde goederen in 1995. (per soort en per plaats) Oeze zal worden uitgereikt aan de 
opdrachtgever. 

8 Is er een trend te herkennen in de verkoop van goederen? 
la, gelukkig is de beeldvorming over tweedehands goederen positief bijgesteld. (bijv. een 
antiek bankje in een modern interieur is "modern" en tweedehands kleding "trendy". Oit is 
te merken aan de omzet van deze produeten. 

9 Is er een trend te herkennen in het aanbod van goederen? 
Ja. de verkoop van nieuwe kleding gaat landelijk aehteruit. Hierdoor loopt het aanbod van 
tweedehandskleding terug. 

10 Waarop moet worden gelet bij het kiezen van een gesehikte loeane? 
Ik heb gemerkt dat de klanten niet zo gevoelig zijn voor de loeatie. We zijn kort geleden 
verhuisd van een pand in een volkswijk naar een meer afgelegen pand op een industrieter
rein. Het aantal klanten dat de winkel bezoekt is niet veranderd en de omzet is gestegen. 
WeI is de piek versehoven van de ochtend naar de middag. Een duur winkelpand is niet 
nodig. Een aantal punten die weI erg belangrijk zijn; 

goede bereikbaarheid (voor klanten en voor eigen vraehtwagentransport) 
voldoende parkeergelegenheid. (het gaat vooral om grotere artikelen bijv. meubi
lair), 
Vit praktische overwegingen is het aan te bevelen het pand te situeren op de 
gemeentewerf. Hier komt het afval van de gemeente tereeht en op deze manier kan 
de eerste seleetie van het afval eenvoudig plaatsvinden. 
er dient rekening te worden gehouden met het bestemmingsplan van de gemeente 
kijk of er een milieuvergunning moet worden aangevraagd. Oit hangt af van de uit 
te voeren werkzaamheden. Als er meer dan 35 ton afval per jaar vrij komt moet de 
vergunning bij de provineie worden aangevraagd, anders kan dit bij de gemeente. 

11 Wat is belangrijk bij de inrichting van het pand? 
Allereerst een logische routing (van aanvoer, via opslag en verwerking naar 
verkoop) 
Het pand moet voldoen aan de arbo-eisen 
De hoogte is belangrijk (een wandmeubel moet bijvoorbeeld op een steekkarretje 
door de deur passen, wanneer het magazijn hoog genoeg is, kan er met stellingen 
worden gewerkt, wanneer de winkel hoog genoeg is, kan er een tweede etage 
komen, bijvoorbeeld een galerij). 
De vloeren moeten stevig genoeg zijn (vooral in magazijn) 
Het is handig de reparatieafdeling van apparatuur te plaatsen naast de verkoopafde
ling van die apparatuur. 
Wij hebben er voor gezorgd dat de winkel zodanig is ingerieht dat er maar een 
looproute mogelijk is: (langs aIle rekken). 
Indeling in aparte afdelingen (kleding Lv.m. vloerbedekking), boeken, meubels ed. 
Oiefstal voorkomen (in kringloopwinkels wordt veel gestolen) door de kassa op een 
verhoging te plaatsen, kleine spullen vooraan (in het zieht van de kassa) te plaatsen. 
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Vragen over het in dienst hebben van kansarmen 

12 Waar moet speciaal rekening mee worden gehouden als men "kansarmen" in dienst 
heeft? 

Tips 

Mensen met een verstandelijke handicap kan men beter niet inzetten op een 
representatieve functie. Er werken in Baarn weI verstandelijk gehandicapten bij de 
inzameling op de papierwagen. Het ophalen van spullen kan echter moeilijkheden 
veroorzaken. 
Er dient ook rekening gehouden te worden met de begeleiding die ex- psychiatri
sche patienten nodig hebben. De taken van een directeur bestaan in dit geval voor 
een groot deel nit het begeleiden van deze mensen ( uiteraard hoeft dit niet de taak 
van de directeur te zijn en kan hiervoor ook iemand anders worden aangesteld). In 
Baarn besteedt de directeur een dag per week aan begeleiden, praten ed. 
Ook moet de verhouding tussen llkansarmenll en andere werknemers niet te groot 
worden. Dit kan namelijk een te grote druk op deze andere werknemers leggen. 
Deze mensen kunnen niet steeds opdraaien voor de lasten van anderen. 
Verder is het van belang heel consequent te zijn. Het is verstandig om te beginnen 
met strakke normen, die naderhand eventueel kunnen worden bijgesteld. 
Problemen dienen meteen opgelost te worden, anders kunnen emoties zeer hoog 
oplopen. 

Bij overleg met instanties is het van belang goede argumenten aan te dragen voor het 
bestaan van een kringloopbedrijf. Enkele voorbeeldenvan dergelijke argumenten zijn: 

Dit soort kringloopbedrijven levert sociale- en milieu-winst 
Kringloopbedrijven maken hergebruik mogelijk dat als streven staat in het NMP 
(Nationaal Milieubeleidsplan) en ook in het afvalstoffenbeleid van veel gemeenten. 
fu Baarn kan men bovendien het argument aandragen dat men budgettair neutraal 
werkt. (Oit betekent dat het de gemeente niet meer en niet minder kost dan wanneer 
de gemeente zelf de afvalverwerking zou doen) 

Samenwerking en goed en regelmatig overleg met de gemeente zijn van groot belang. 
Vaak is er in een gemeente echter een zelfstandige reinigingsdienst die niet blij is met een 
kringloopbedrijf als concurrent. 

Het hebben van een eigen produkt is vaak erg nuttig. Het geeft de relatie weer tussen het 
inzamelen van materiaal en wat ermee gebeurt. Het kan dienen als een stukje voorlichting 
naar de klant. Zo staat er in de etalage bijvoorbeeld een melkpak met daarnaast een 
koffertje dat is gemaakt van melkpakken. Ben ander voorbeeld is kurk dat wordt uitgestald 
naast steunzolen die daarvan zijn gemaakt of kaarsen die zijn gemaakt nit resten kaarsvet. 
V oor spullen die echt niet meer geschikt zijn voor hergebruik wordt een andere bestem
ming gezocht. (Oude dekens en kleren zijn bijvoorbeeld geschonken aan de zeehon
dencreche in Pieterburen. Dit levert wederom extra publiciteit op.) 
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Soms steunen gemeentes het werkgelegenheidsperspectief door de training van de begelei
ders van "kansarmen" op zich te nemen. Ook leveren gemeentes jongeren van een project 
"Begeleid wonen" als stagiair. Deze jongeren kosten het kringloopbedrijf bijna geen geld 
en hebben na hun "stage" meer kans op een betaalde baan. 

3.2 Klanteneisen 

In deze paragraaf worden de resultaten van de enquete weergegeven in absolute aantallen 
en in percentages. Om uitspraken te kunnen doen over verbanden tussen de verschillende 
varia belen zal een aantal toetsen worden uitgevoerd. Deze toetsen worden uitgevoerd en 
uitgelegd in Bijlage 5 op pagina XI. 

3.2.1 Defmities 

Klanten 
Onder klanten worden, binnen de aangegeven probleemomschrijving, bewoners van 
Eindhoven en omgeving bedoeld, die al een kringloopbedrijf bezoeken of van plan zijn dit 
te gaan doen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen aanbieders van afgedankte spullen en 
afnemers van de opgeknapte goederen. De eisen van beide groepen klanten worden 
onderzocht. 

3.2.2 Resultaten enquete naar kIanteneisen 

Zoals al in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen, is er voor het achterhalen van de klantenei
sen een schriftelijke enquete uitgevoerd onder de huidige klanten van een bestaand kring
loopcentrum. Na het raadplegen van enige literatuur over hergebruik, kringloopbedrijven 
e.d. [1,2] is een vragenlijst opgesteld. In het nu volgende wordt de vragenlijst weergege
ven. Achter elke antwoordmogelijkheid staat aangegeven hoe vaak dit antwoord is 
gegeven. Het eerste getal geeft het absolute aantal weer, het tweede getal het percentage. 
De aantallen zullen niet voor aIle vragen gelijk zijn aan 100. De vragenformulieren zijn 
namelijk eerst gefilterd; formulieren die niet serieus zijn ingevuld zijn uit de steekproef 
verwijderd. Ook zijn sommige vragen niet door iedereen beantwoord. Om deze reden 
verschillen de totalen per vraag en zijn het absolute aantal en het percentage niet gelijk aan 
elkaar. Om de gegevens overzichtelijk weer te geven zijn de introductiebrief, uitleg bij 
vragen en begeleidende teksten weggelaten. 

VRAGENLUST 

Algemene vragen 

1 In welke plaats woont u? 
aInBaarn 
b Buiten Baarn 

10 

# % 

64 
32 

65 
32 
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2 Hoever is de Kringloopwinkel verwijderd van uw woonplaats? 
a Minder dan 2 km 
b 2-5 km 
c 5-10 km 
d 10-15 km 
e 15-20 km 
f Meer dan 20 km 

25 
15 
12 
7 
1 
4 

26 
15 
12 
7 
1 
4 

De meeste bezoekers wonen op een afstand van minder dan 10 km van de kringloopwinkel 
verwijderd. 

3 Wat is uw leeftijd? 
a longer dan 18 jaar 
b 19-25 
c 26-35 
d 3645 
e 46-55 
f Ouder dan 55 

Vooral mensen ouder dan 25 bezoeken Kringloopcentrum Baarn. 

4 Wat is uw geslacht? 
a Man 
b Vrouw 

Het overgrote deel van de bezoekers is van het vrouwelijk geslacht. 

Vragen over bet bezoeken van kringloopbedrijven. 

5 Hoe heeft u voor het eerst van een kringloopwinkel gehoord? 
a Advertentie in bladen 
b Via vrienden/familie/bekenden 
c Rec1amefolder 
d Weet niet meer 
e Anders namelijk .......................... . 

Het belangrijkste publiciteitsmiddel is hier mond op mond reclame. 

6 Hoe vaak bezoekt u deze kringloopwinkel? 
a Elke week 
d Ben keer per maand 
c Vier keer per jaar 
d Minder dan vier keer per jaar 

11 

o 
7 

17 
18 
27 
25 

19 
75 

22 
54 
1 

12 
7 

47 
29 
13 
8 

o 
7 

17 
18 
28 
26 

19 
77 

22 
55 
1 

12 
7 

48 
30 
13 
8 
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7 Bezoekt U ook weleens andere kringloopwinkeIs? 
a Nee, nooit 
b Ja, maar zelden 
c Ja, regelmatig 

8 Bezoekt u ook weI eens een tweede-hands-winkel? 
a Ja 
bNee 

9 Hoe gaat u naar de kringloopwinkel toe? 
a Auto 
b Bus 
c Trein 
d Fiets 
e Te voet 

Bijna aIle bezoekers komen per auto of op de fiets. 

Vragen over bet kopen van goederen bij kringloopbedrijven. 

10 Koopt u weleens goederen bij een kringloopwinkel? 
a Ja 
b Nee 

26 
38 
32 

50 
46 

48 
1 
o 

45 
3 

91 
5 

27 
39 
33 

51 
47 

49 
1 
o 

46 
3 

93 
5 

93 procent van de bezoekers koopt daadwerkelijk een of meerdere artikelen bij de 
kringloopwinkel. 

11 Hoeveel goederen heeft u gekocht bij het laatste bezoek aan de kringloopwinkel? 
a Niets 13 13 
b 1 stuk 20 20 
c 2 stuks 21 21 
d 3 stuks 22 22 
e 4 stuks of meer 19 19 

12 Waarom koopt u bij de kringloopwinkel? 
a Milieuvriendelijk 
b Goedkoop 
c Je vindt er aparte spullen 
dAnders, namelijk. ........................ . 

13 
42 
26 
2 

13 
43 
27 
2 

De belangrijkste reden om bij het kringloopcentrum te kopen is de lage prijs van de 
artikelen, hoewel ook het aanbod van aparte spullen de mensen aanspreekt. 

13 Wat vindt u van de kwaliteit van de aangeboden goederen? 
aGoed 
b Redelijk 
c Slecht 

12 

38 
59 
o 

39 
61 
o 
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14 Wat vindt u van de locatie hier? 
a Goed 
b Redelijk 
c Slecht 

88 
5 
2 

91 
5 
2 

15 Welke eisen stelt u aan de locatie? Het belangrijkste alternatief krijgt het cijfer 1, het 
minst belangrijke nummer 5. 

Achter de antwoordmogelijkheden staat het gemiddelde cijfer aangegeven. 

a Goed bereikbaar per auto 1,92 
b Goed bereikbaar per openbaar vervoer 3,20 
c Dichtbij woonplaats 1,92 
d Dichtbij ander winkels 3,65 
e Mooi pand 3,25 

Bereikbaarheid per auto en dichtbij de woonplaats wordt belangrijk gevonden. 
De bereikbaarheid per openbaar vervoer en de ligging tOY andere winkels wordt als minder 
belangrijk ervaren. 

16 Wat vindt u van de inrichting? 
a Goed 
b Redelijk 
c Slecht 

Er wordt vooral veel waarde gehecht aan de overzichtelijkheid van de winkel. 

17 Geef aan welke eis aan de inrichting van het pand u het belangrijkst vindt. 

72 
23 
o 

74 
24 
o 

a Overzichtelijkheid 56 58 
b Sfeer 14 14 
c Ruim opgezet 18 19 
d Geen eisen 6 6 
e Anders, namelijk... .......... .......... ... 2 2 

18 Wat vindt u van de service hier? 
a Goed 90 93 
b Redelijk 5 5 
c Slecht 0 0 

19 Welk aspect van service vindt u het belangrijkst? 
a Snel aan de beurt bij de kassa's 31 32 
b Advies bij de keuze 25 26 
c Anders, namelijk... .................... ... 29 30 

20 Wat vindt u van het assortiment? 
a Te klein 13 13 
b Te groot 6 6 
c Goed 74 76 
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21 Wat vindt u van de prijs van de artikelen? 
a Te haag 17 18 
b Redelijk 65 67 
c Laag 11 11 

22 Wat heeft u er zaal gekocht? 
a Kleding ja 59 61 nee 36 37 
b Boeken ja 53 55 nee 41 42 
c Witgaed ja 8 8 nee 86 89 
d Bruingoed ja 5 5 nee 89 92 
e Meubels ja 46 47 nee 48 49 
f Klein huisraad ja 70 72 nee 24 25 
g Speelgoed ja 34 35 nee 61 63 
h Curiosa ja 42 43 nee 48 49 
i Anders, namelijk. ........ ja 11 11 nee 2 2 

V ooral klein huisraad en kleding worden veel verkocht maar ook de andere categorieen 
(meubels, curiosa en speelgoed) scoren goed. AIleen wit- en bruingoed blijft achter. De 
cijfers bij wit- en bruingoed zijn echter niet erg betrouwbaar. Waarschijn1ijk hebben vee! 
mensen deze vraag met 'nee' beantwoord omdat de termen wit- en bruingoed hen niet 
bekend waren. 

23 Wat zau u er zoal kopen? 
a Kleding ja 51 53 nee 31 32 
b Boeken ja 63 56 nee 19 20 
c Witgoed Ja 17 18 nee 63 65 
d Bruingoed ja 14 14 nee 68 70 
e Meubels ja 52 54 nee 29 30 
f Klein huisraad ja 66 68 nee 15 15 
g Speelgoed ja 43 44 nee 39 40 
h Curiosa ja 56 58 nee 24 25 
i Anders, namelijk. ......... ja 4 4 nee 0 0 

Behalve wit- en bruingoed zon men aIle artikelen kopen bij de kringloopwinkel (wanneer 
men deze artikelen nodig heeft). De lage bereidheid om wit- en bruingoed te kopen wordt 
wederom verklaard uit anbekendheid met de termen. 

24 Wat is de hoofdreden waarom u nooit iets bij een kringloopbedrijf hebt gekocht? 
a Slechte kwaliteit 2 2 
b Er zat niets bij dat ik nodig had 16 16 
c Te duur 0 0 
d Ik koop liever nieuwe spuIlen 3 3 
e Anders, namelijk............... .......... ......... 3 3 

De bezoekers die nog nooit bij een kringloopwinkel hebben gekocht, geven als belangrijk
ste reden hiervoor aan dat ze niets nodig hadden. 
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Vragen over het aanbieden van gebrnikte goederen. 

25 Heeft u we1eens goederen aangeboden bij een kringloopbedrijf? 
a Ja 
bNee 

Bijna aIle bezoekers van de kringIooopwinkel bieden weI eens goederen aan. 

26 Waarom heeft u nog nooit iets aangeboden bij een kringloopbedrijf? 
a Ik bewaar alles 
b Ik geef het aan vrienden/bekenden/familie 
c Ik geef het aan verenigingen voor rommelmarkten ed 
d Ik heb niet gedacht aan de kringloopwinkel 
dAnders, namelijk. .................................. . 

Er is geen duidelijke reden voor het niet aanbieden van goederen. 

75 
17 

5 
7 
4 
4 
1 

77 
18 

5 
7 
4 
4 
1 

27 Welke van onderstaande goederen zou u aanbieden aan een kringloopbedrijf wanneer u 
ze niet meer nodig heeft? 
a Kleding ja 66 68 nee 21 22 
b Boeken ja 62 64 nee 25 26 
c Witgoed ja 50 52 nee 37 38 
d Bruingoed ja 45 46 nee 43 44 
e Meubels ja 76 78 nee 10 10 
f Klein huisraad ja 74 76 nee 13 13 
g Speelgoed ja 55 57 nee 32 33 
h Curiosa ja 45 46 nee 38 39 
i Anders, namelijk. ......... ja 0 0 nee 3 3 

Men is bereid aUe soorten spuUen aan te bieden. 

28 Welke spullen heeft u al eens aangeboden bij een kringloopbedrijf? 

a Kleding ja 44 45 nee 23 24 
b Boeken ja 28 29 nee 38 39 
c Witgoed ja 15 15 nee 51 53 
d Bruingoed ja 10 10 nee 57 59 
e Meubels ja 43 44 nee 22 23 
f Klein huisraad ja 44 45 nee 23 24 
g Speelgoed ja 21 22 nee 43 44 
h Curiosa ja 14 14 nee 49 51 
i anders, namelijk. ......... ja 1 1 nee 1 1 

Kleding, meubels en klein huisraad worden het meest aangeboden. 
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29 Hoe vaak heeft u goederen aangeboden? 
a 1 keer 
b 2 keer 
c 3 keer 
d 4 keer of meer 

De meeste aanbieders bieden meer dan een keer goederen aan. 
Er is hier sprake van een vaste kern van aanbieders. 

30 Waarom heeft u de goederen bij een kringloopbedrijf aangeboden? 
a Uit milieu-overwegingen 
b Eenvoudige manier om van de goederen af te komen 
c Vanwege de opbrengst 
dAnders, namelijk. .................................. . 

14 
10 
5 

44 

43 
19 
8 
7 

14 
10 
5 

45 

44 
20 
8 
7 

Het milieu is de belangrijkste reden voor het aanbieden van goederen, hoewel het ook een 
eenvoudige manier is om van overbodige spullen af te komen. 

31 Werden de door u aangeboden spullen bij u thuis opgehaald? 
a Ja 
bNee 

37 
42 

Bijna de helft van de aanbieders brengt de spullen zelf naar het kringloopbedrijf toe. 

32 Zou u de spullen ook aanbieden wanneer ze niet bij u thuis werden opgehaald? 

38 
43 

a Ja 66 69 
b Nee 10 10 

De meeste aanbieders zouden hun goederen ook aanbieden wanneer ze niet bij hen werden 
opgehaald. 

In Bijlage 5 op pagina XII is een aantal verbanden tussen de verschillende variabelen 
onderzocht. De belangrijkste conc1usies hieruit worden besproken in hoofdstuk 4. Een 
volledig overzicht van de onderzochte verbanden is weergegeven in bijlage 5. 
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Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 

Nu de resultaten van de versehillende onderzoeken bekend zijn, kunnen over een aantal 
onderwerpen eonclusies worden getrokken. Bij elke conclusie wordt tevens een aanbeve
ling gedaan. Aan het eind van het hoofdstuk za1 worden gekeken of de onderzoeksvraag 
daadwerkelijk is beantwoord. 
Hierbij dient in aeht te worden genomen dat de aanbevelingen berusten op gegevens die 
ruet geheel objectief zijn (interview) en gebaseerd op een relatief kleine steekproefomvang. 
Men dient deze aanbevelingen dan ook met eruge voorziehtigheid te beschouwen. 

4.1 Conclusies en aanbevelingen 

Inricbting 

Conclusies: 
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de kringloopbranehe een positieve ontwikkeling 
doormaakt. Om goed te kunnen funetioneren in deze snel-groeiende branehe is een 
overziehtelijke. ruime opzet van het bedrijf van groot belang. Dit komt naar voren nit een 
onderzoek naar de werkwijze van een aantal bestaande kringloopbedrijven. Verreweg het 
grootste knelpunt wordt gevormd door een gebrek aan (opslag)ruimte [2]. In dat onderzoek 
wordt tevens aangetoond dat er een positief verband bestaat tussen de totale binnenruimte 
en de totale jaaromzet van het kringloopbedrijf. 

Behalve voor de bedrijfsvoering zelf is het ook voor de klanten van belang dat de winkel 
overziehtelijk is ingerieht. De klant ziet het als een vereiste dat hij of zij snel kan vinden 
wat hij of zij zoekt. De overziehtelijkheid van de inriehting beinvloedt zelfs het koopge
drag. 

Aanbevelingen: 
Vooraf dient heel goed nagedaeht te worden over de inriehting van het bedrijf als geheel 
(dus ruet alleen over de inriehting van de winkel). Zorg ook voor een logische routing. De 
eyelus: inzamelen, sorteren, repareren, opslaan en verkopen dient eenvoudig te kunnen 
worden doorlopen (zonder veel kruisende lijnen, overslag ed.). Ook moet het goed 
mogelijk zijn om met een steekkarretje door de gangen te rijden. Wanneer vooraf wordt 
uitgezoeht hoe men het magazijn wi! gaan inriehten, kan hiermee rekening worden 
gehouden bij het bepalen van de sterkte van de magazijnvloer. (voor hoogbouw is een 
betere vioer vereist). Bedenk ook vooraf welke hoogte is gewenst. Aanpassingen aehteraf 
zijn heel duur. 

Subsidie 

Conclusies: 
Uit het literatuuronderzoek komt ook naar voren dat veel kringloopbedrijven subsidie 
gerueten van de gemeente. Het betreft hier voornamelijk subsidie op exploitatiekosten. Er 
is eehter een dalende trend waar te nemen in de subsidieverlening door gemeentes. 
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Als deze dalende trend in de subsidievedening zich doorzet, is het waarschijn1ijk dat de 
subsidieverlening ruet lang zal duren. Het in hoofdstuk 3 genoemde "Stimulus-project" 
verschaft ook een 800rt van subsidie door de gemeente. 

Aanbeveling: Het is belangrijk dat het bedrijf zichzelf kan fmancieren. Het is weI aan te 
raden om in de beginfase te proberen om subsidie te krijgen; hiermee kunnen veel startkos
ten worden gedekt [3;5]. Ook kan er bij de gemeente Eindhoven worden geinformeerd 
naar de mogelijkheden van het Stimulus-project. 

Samenwerking 

Conclusie: 
Uit het onderzoek is gebleken dat er in Eindhoven een project loopt op het gebied van 
hergebruik. Het gaat hier om het ItApparetourlt-project. 

Aanbevelingen: Het kan voor de opdrachtgever van belang zijn contact op te nemen met de 
medewerkers van het 'Apparetour-project'. In dit project is men namelijk op zoek naar 
bedtijven of instanties om mee samen te werken. Gezamenjjke organisatie vall de inzame
ling kan kostenbesparend zijn. Verder kan het nuttig zijn de overkoepelende organen en de 
andere organisaties op het gebied van hergebruik te raadplegen. Zij beschikken over 
specifieke kennis op dit gebied. (bijvoorbeeld wetgeving, vergunningsaanvraag ed). 

Kansarmen 

Conclusie: 
Het is de bedoeling dat er een aantal ex-psychiatrische patienten of ex-gedetineerden in 
dienst worden genomen. Voor deze medewerkers is begeleiding zeer belangrijk. Gezien de 
achtergrond van de opdrachtgever (activiteitenbegeleider), lijkt dit geen probleem te zijn. 

Aanbeveling: De verhouding kansarmen/"andere medewerkers" mag ruet te groot worden. 
Dit kan namelijk demotiverend werken voor de andere medewerkers. Ook dient er strak en 
consequent opgetreden te worden. 

Opbaalservice 

Conclusie: 
De meeste aanbieders van gebruikte goederen geven aan dat ze de goederen ook zouden 
aanbieden wanneer men ze ruet bij hen thuis zou komen ophalen. Ouderen hechten echter 
weI veel waarde aan het thuis ophalen van spullen. 

Aanbeveling: Het ophalen van de spullen bij de mensen thuis werkt echter drempelverla
gend. Mensen die eerst zouden twijfelen of ze hun overbodig geworden spullen zouden 
aanbieden, zullen nu sneller over de streep worden gehaald. Bovendien kan op deze manier 
de verwerking gestructureerder plaatsvinden. De spullen komen dan op vaste tijdsippen 
binnen. 
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Doelgroep 

Conclusie: 
Het zijn vooral de vrouwen die de kringloopwinkel bezoeken. 
Uit de cijfers is een verband te zien tussen het koopgedrag en het geslacht Omdat er 
echter maar 100 vragenformulieren zijn onderzocht, is dit verband ruet statistisch onder
bouwd. Vanwege het ontbreken van een statistische onderbouwing van deze bewering dient 
de volgende aanbeveling met extra voorzichtigheid te worden beschouwd. 

Aanbeveling: Men zou zich met publiciteit vooral op vrouwen moet rich ten. Een andere 
mogelijkheid is om juist veel aandacht te besteden aan publiciteit gericht op mannen. Dit 
kan een interessante doelgroep zijn. 
Ditzelfde geldt voor leeftijd. V ooral ouderen kopen bij de kringloopwinkel. 
Reclame gericht op ouderen is daarom aan te bevelen. Door extra rec1ame te richten op 
jongeren kan echter een andere doelgroep worden benaderd. 

Verder valt op dat meubels vaker door jongeren worden gekocht dan door ouderen en dat 
vrouwen vaker kleding bij een kringloopwinkel kopen dan mannen. 
Hier kan weer dezelfde aanbeveling worden gedaan als hierboven: Probeer het onderverte
genwoordigde marktsegment te benaderen. 

Uit het interview kan worden geconcludeerd dat Kringloopcentrum Baam zich niet richt 
op een bepaalde doelgroep. In Eindhoven wonen echter veel studenten op kamers. Dit kan 
een interessante doelgroep zijn voor een kringloopcentrum in Eindhoven. (voor de verkoop 
van meubilair bijvoorbeeld). 

Aanbeveling: 
Het is belangrijk deze potentiele klantengroep in Eindhoven te benaderen. Een mogelijk
heid voor publiciteit is het adverteren in bladen voor studenten zoals bijvoorbeeld het 
universiteitsblad Cursor. 

Kwaliteit 

Conclusie: 
Opvallend is dat het oordeel over de kwaliteit van de artikelen van invloed is op het aantal 
aankopen dat men doet en het prijsoordeel ruet. Mensen die de prijs van de aangeboden 
artikelen te hoog vinden, kopen ruet aantoonbaar minder spullen dan mensen die de prijs 
redelijk of laag vinden. 

Aanbeveling: Omdat men bij het kopen van goederen erg veel waarde hecht aan de 
kwaliteit, is het aan te bevelen zeer veel aandacht te besteden aan het sorteren van de 
ingezamelde goederen. Spullen die niet helemaal voldoen aan de kwaliteitseisen moeten uit 
het rek blijven. Slechte kwaliteit van een aantal spullen kan namelijk een slechte naam 
opleveren voor het gehele assortiment. Dit is desastreus voor de verkoop. 
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Bereikbaarbeid 

Conclusie: 
Ook is het van belang dat er voldoende parkeergelegenheid is. Er worden narnelijk veel 
omvangrijke produkten verkocht. Oeze worden per auto opgehaald. Het ophalen van 
goederen bij de mensen thnis beslaat een groot deel van het werk van het kringloop 
bedrijf. 

Aanbeveling: Aangezien het kringloopbedrijf niet zo plaatsgebonden is, is het vaak 
mogelijk het pand te vestigen ergens aan de rand van de stad (bijvoorbeeld op een 
industrieterrein). Oit is ook eenvoudiger voor het aanrijden van de vrachtauto's. 

Enkele laatste algemene aanbevelingen 

Het is aan te raden eens te gaan kijken bij een aantal andere kringloopbedrijven. Zo 
kunnen ideeen ontstaan voor een eigen bedrijf. Praten met medewerkers van kringloopbe
drijven kan ook heel verhelderend werken. 

Bij het runnen van een kringloopbedrijf is het handig om een eigen produkt te hebben. Oit 
produkt laat zien wat er met de opgehaalde spullen wordt gedaan. In het interview kwam 
naar voren dat men in Baarn kaarsen produceert die gemaakt zijn van oud kaarsvet. Door 
een kunstzinnige vorrngeving is het de moeite waard speciaal die kaarsen te kopen. Omdat 
de kaarsen worden uitgestald naast het kaarsvet is de relatie tussen grondstof en eindpro
dukt duidelijk zichtbaar. Oit brengt meteen een stukje publiciteit met zich mee. Er zijn 
meer van zulke voorbeeiden te vinden in de uitwerking van het interview in hoofdstuk 3. 
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4.2 Beantwoording van de onderzoeksvraag 

Tot slot zal samenvattend een antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag uit 
paragraaf 1.2. Hiertoe zullen eerst de deelvragen worden beantwoord, daama de algemene 
onderzoeksvraag. 

1 Hoe ziet de concurrentie er uit? 
Hoeveel concurrenten zijn er? 

In de omgeving van Eindhoven bevinden zich op dit moment 4 kringloopbedrijven. 
Deze bedrijven worden als concurrent beschouwd. Vit het onderzoek is echter naar 
voren gekomen dat de omzet niet in de eerste plaats athankelijk is van het verzor
gingsgebied. Een kringloopbedrijf erbij in de regio hoeft dus geen problemen op te 
leveren. Tweedehands-zaken worden in het kader van dit onderzoek wei als 
concurrent beschouwd, maar zijn vanwege de afwijkende werkwijze en doelstelling 
niet onderzocht. 

Wie zijn deze concurrenten? 
In Bijiage 1 op pagina I is een adressenlijst opgenomen van deze bedrijven. 

Hoe gaan zij te werk? 
Om dit te onderzoeken is Kringloopcentrum Baarn bezocht. Dit kringloopbedrijf 
haalt afgedankte spullen op bij de aanbieders, selecteert de spullen die geschikt zijn 
en knapt deze op. Men stalt niet steeds alle artikelen uit in de winkel omdat men 
uitgaat van een bepaald thema. Verder wordt er veel aan publiciteit gedaan en zorgt 
men voor eigen producten ('krlngloopkaars' ed). 

Wat is de positie van het op te richten bedrijf ten opzichte van de concurrenten? 
Op dit moment kan de positie van het kringloopbedrijf niet precies worden inge
schat. Met een professionele aanpak en samenwerking met de gemeente en eventu
eel deelname aan het Apparetour-project zijn er goede vooruitzichten om een goede 
concurrentiepositie in te kunnen nemen. Er dient echter weI te worden opgemerkt 
dat de bestaande bedrijven ook niet zullen stilzitten en dat zij ook van het bestaan 
van de projecten uit paragraaf 3.1.2. zuHen hebben gehoord. Samenwerking blijft 
derhalve een alternatief. 

2 Wat zijn de klanteneisen? 
Op gebied van inrichting is de belangrijkste klantenwens 'overzichtelijkheid'. 

Qua service en ligging hebben de klanten weinig speciale wensen. 
Over de gewenste manier van verkopen kan worden opgemerkt dat men het 
belangrijk vindt om snel aan de beurt te zijn bij de kassa's. Deze veronderstelling is 
echter gebaseerd op weinig gegevens. Om deze reden mogen hier verder geen 
conclusies uit worden getrokken. 

Samengevat kan worden gesteld dat er inderdaad goede mogelijkheden zijn voor het 
opzetten van een kringloopbedrijf in Eindhoven. De punten die hierbij vooral in acht 
genomen dienen te worden zijn in het voorgaande uitgebreid besproken. 
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Bijlage 1 Adressen van stichtingen op gebied van hergebruik 

1 Vereniging Stimulering Producthergebruik (VSP) 
Contactpersoon: Ohr. Kiezenbrink 
Postadres: Postbus 59 
Postcode: 8160 AB 
Plaats: EPE 
Tel: 0578-621242 
Fax: 0578-621585 

Organisatie die is opgericht om meer aandacht te besteden aan de belangen van professio
nele hergebruiksorganisaties en bedrijven. In de VSP participeren onder andere professio
nele exporteurs, vertegenwoordigers van kringloopbedrijven en bedrijven die zich richten 
op inzameling en opwaardering van gebruikte goederen. 

2 Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) 
Contactpersoon: Ohr. H. de Graaf 
Postadres: Broekstraat 18 
Postcode: 6828 OZ 
Plaats: Arnhem 
Tel.: 026-3514014 
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Bijlage 3 Artikel II Stimulus" 

EconomiE 

Stimuleringsprogramma slaat aan 

Stimulus blijft noodzakelijk 
Na een aarzelende start is Stimulus, het fconomisch Stimulerings
programma Regio Eindhoven, op volle toeren gekomen. AI vele projecten 
en bedrijven hebben geld ontvangen uit de pot die door de Europese 
Unie aan de regio Zuidoost Brabant ter beschikking is gesteld. Inmiddels is 
bekend geworden dat Stimulus ook voor de periode 1997-2000 op steun 
uit Brussel kan rekenen. 

Ir. j. ClaesSii!ns 

Een bed rag van 168 
miljoen gulden. waar
voor volgens Stimulus 
de plannen al in een 
vergevorderd stadium 
zijn. Er zullen enkele 
verschillen zijn ten 
opzichte van de huidige 
steunperiode. Zo zullen 
ook gelden beschikbaar 
komen voor de zoge
naamde stuwende 
dienstverlening, waar
onder de logistieke sec

tor valt, de zakelijk dienstverlening, 
groothandel en horeca. Verder zal 
meer aandacht worden besteed aan 
projecten die veellaaggeschoold 
werk opleveren, omdat 'mensen aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt 
moeilijk te bereiken zijn'. Tenslotte is 
de kans groot dat een speciaal fonds 
wordt opgericht, waaruit risicodra
gend kapitaal beschikbaar kan wor
den gesteld voor bijvoorbeeld inves
teringspremies, subsidies voor 
research- en ontwikkelingsactivitei
ten, en voor het financieren van 
innovaties. 

Clustering 
Nadat in het begin van de jaren 
negentig bleek dat de industriE!le 
regio Eindhoven gevoelig was vocr 
conjuncturele schommelingen, wer
den initiatieven ondernomen om de 
structuur in de regio te versterken. 
Daartoe werd onder meer Stimulus 
opgezet, die de gelden (uit Brussel, 

maar ook van de Nederlandse en 
provinciale overheid en de bij de SRE 
betrokken gemeenten) beheert en 
toewijst. Vorig jaar zomer zei Ir. J. 
Claessens, lid van het Comite van 
Toezicht en gedelegeerd bestuurder, 
in Eindhoven Zakelijk: "Doel van 
Stimulus is om twee- a drieduizend 
extra banen te scheppen, vooral in 
het midden- en kleinbedrijf. Daarbij 
staat clustering voorop; de samen
werking tussen bedrijven onderiing 
en tussen bedrijfsleven en kenniscen
tra als universiteit en hogeschool. 
Verder moet Stimulus het technolo
gisch niveau van de industrie in de 
regio verder opvijzelen. Innovatie en 
internationalisering hangen daarmee 
samen, net als duurzame bedrijfs
veering en zorg voor het milieu. 
Andere aandachtspunten zijn toeris
me en de aanpak van leegstaande 
en vervallen bedrijfscomplexen." 

Inspanningen 
Na ruim een jaar Stimulus blijkt dat 
de Regio Eindhoven weer in de lift 
zit. Oat heeft vooral te maken met 
de conjuncturele groei, maar de 
Stimulusgelden hebben zeker een 
belangrijke bijdrage geleverd. Vooral 
de ideeE!n achter Stimulus (samen
werking, dustervorming, innovatie, 
kennisintensivering en -overdracht, 
versterking van het MKB en verbete
ring van infra strueturen) zijn in de 
regio een begrip geworden. In dat 
Kader zijn er veel nieuwe projecten, 
samenwerkingsverbanden en plat-
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forms opgerieht. Voorzitter R. Bun 
van het dagelijks bestuur van 
Stimulus: "Het is belangrijk geweest 
dat we de eeonomisehe dreiging 
hebben weten om te zetten in 
samenwerking en ontwikkeling van 
vele nieuwe initiatieven. Ik denk dat 
over tien jaar deze regio bekend zal 
staan om zijn uitvindingen, innova
ties en creatieve ideeE!n. Waar dank
zij de vele samenwerkingsverbanden 
de slag met de lage lonenlanden 
succesvol verioopt. 
We moeten echter oppassen dat de 
fouten van het verleden niet 
opnieuw gemaakt worden, want de 
regionale economie is nog niet strue
tureel op orde, er moeten nog veel 
inspanningen geleverd worden." 

Noodzakelijk 
Het is duidelijk dat het stimulerings
programma al aardig verankerd is in 
de regio. Toch klinkt er niet louter 
hosanna geroep. Zo is de versterking 
van het MKB nog niet echt goed van 
de grond gekomen en is het aandeel 
van de grote industrieE!n in de regio
nale werkgelegenheid de laatste 
jaren hetzelfde gebleven. Mede 
daarom is het regionale werkloos
heidscijfer nog steeds hoger dan 
voor de economische recessie. Oaar 
staat tegenover dat er een 'nijpend 
tekort is aan goed opgeleide, 
gekwalificeerde arbeidskrachten'. 
Voor de industriesector is dat een 
dreigende ontwikkeling. En omdat 
deze sector verder erg conjunctuur
gevoelig is, is het duidelijk dat de 

• Regio Eindhoven nog niet achterover 
leunend haar zegeningen kan tell en. 
Continuering van Stimulus is daarom 
niet aileen een leuk extraatje maar 
vooral @en bittere noodzakelijkheid. 

Tekst: Godfried van der Heijden 
Fotografie: Marius Koenen 
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Biila2e 4 Artikel II Apparetour" 

OmslagartikeL 

Ploos van Amstel Milieu Consulting B.V. 

Eindhovens bureau leidt ni 
I Apparetourl 
Elk jaar worden in Nederland honderdduizenden apparaten als wasmachi
nes, koetkasten, stofzuigers, televisies, computers, versterkers, enzovoort, 
afgedankt Omdat at deze spuflen zowel schadetijke stoff en als hoogwaar
dige recyclebare materia/en bevatten, is het milieu er sterk bij gebaat als 
deze apparaten niet zomaar worden weggegooid. In juni 1995 werd 
daarom door een aantal bedrijven en instanties in de Regio Eindhoven het 
groene licht gegeven voor een nationaa/ proefproject onder de naam Ap
paretour, dat zorgt voor 'inzameling, herverwerking en reparatie van wit
en bruingoed apparaten'. 

Projectleider van Apparetour is Joop 
Ploos van Amstel. directeur van Ploos 
van Amstel Milieu Consulting BV .. 
Hij vertelt onder meer over doelstel
lingen en resultaten van het project, 
alsook over andere milieuzaken 
waarmee met name ondernemers 
geconfronteerd worden, 
Uit 'Stand van Zaken', opgesteld door 
Ploos van Amstel Milieu Consulting 
B,V,; 'De hoofddoelstelling van Appa
retour is het ontwikkelen en toetsen 
van een milieuverantwoorde en eco
nomisch haalbare verwijderingsstruc
tuur voor afgedankte wit- en bruin
goed apparatuur, met een optimaal 
hergebruiksrendement tegen mini
male kosten voor de consumentlbur
ger, alsmede het bepalen van de ef
fecten van recyclingtechnologie op 
het hergebruikers rendement. nu en 
in de nabije toekomst'. Mede van
wege regelgeving door diverse over· 
heden omtrent ketenverantwoorde
lijkheid van producenten hebben de 
branche-organisaties wit· en bruin
goedproducenten en importeurs (re
spectievelijk VlEHAN en FIAR ) samen 
met de SRE aanzet gegeven tot het 
project. Apparetour wordt gefinan
cierd door Stimulus, Ministeries van 
VROM (Novem) en Economisehe Za-

loop Ploos van Amstel: 
"Bedrijven kunnen zich profiferen met 
pro·actief gefntegreerd milieubeleid. " 

ken. SRE, NV Afvalsturing Brabant en 
Hoofdbedrijfschap Detailhandel. als
mede door de verwerkingsbedrijven 
Coolree. Miree en Ergon, 

Optimale inzameling 
Joop Ploos van Amstel: "Sinds sep
tember 1995 zijn diverse groepen ge
meenten binnen het Samenwerkings
verband Regio Eindhoven (SRE) 
gefaseerd van start gegaan met de 
feitelijke inzameling en op dit mo
ment draait het project volop. Met 
name VROM en EZ kijken goed over 
onze sehouder mee, want als het pro· 
ject aanslaat en succesvol verloopt zal 

_______________ 18 ____________ __ 

Eindhoven Hefmond ZakelijK 

VIII 

;;; .. , 

hetin, Ned;;I~~d'OP g~ote K'ha~1 
WOrden ingevoerd. Om daarvoor,. 
goede gegeven,s te kJijgeri zijn er een 
aantarafgeleide doelstellingen gefor
muleerd. fnzieht krijgen in de verhou
ding ingezameldehoeveelheid appa
raten I kosteneffectiviteit bijvoorbeeld, 
En onderzoeke';liOe een inzamel~ 
teem kan wo~Q'pgezet dat!l!rM1j~: 
functiorieert:bok\vordt ondeiZoch\ 

, wat het effeC(,;a~ aile yooi'lichting is. 
'op (/let inle'lergedrag van} de burger' 
-en de detailhan¥!. • 
"Om tot een opti eliog te ~ 
ko~en worden diverse r~meiroutes'= . 
beProefd, Apparatet1 )v6rllen ii'lgeza-'-
.melddoorgem~nt~~rook . 
':;loorde --' .-,. '-' 

.... haal·al ~ 
't~gE:Past,,eerlk,aan milieustraten. . -~ 
_~r!g9J~!1.~~S~oprniaI9~n~tE!!1:. 1'f . 
. . enzovoort.;:Oe afgeschrevenhuiShou, 
,a'elijRrappar~tuur worm dcit~ ~aar ': 

';"Cool de' 
sel 

'n09 
~et 
;!'maakt 

(o,a. krin~L 
eonsument 
'11aal vers~ten bij 
(oofree en Mirec herverwerkt." 

" 

; Coolrecen Mirec 
,-tln ~~rote hal van het Eindhovense 

recYciingbedrijf Coolree trillen, zuch-
:: ten,-piepen en kraken een aantal 

E!normeverwerkingsmachines. Hier 
komt een deel van de ingezamelde 
apparatuur tereeht. Containers vol. 

:- roet f!oofdzakelijk groot en klein wit
- good. ~edewerkers seiecteren de;:;"~ 

spullen de nietmeer re'repa-"" 

, ee. n IO~.U} .'''~ 
. uitbij~ 

de CFK's, " 
Ie sChadeJijke on

".c ... r<"" .en alUOfldensatoren verwij
dertl'-waarnanet apparaat in 'de sh-
redder lIerdwijri't. Deze versnippert 
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Bijlage 4 Artikel II Apparetour ll 

OmslagartikeL 

het tot stukjes ter groatte van zo' n. 
\/ijftig millimeter. Verschillenderna~. 
neten halen vervolgens 'uit deze Snr~ , 

_ perbergmetalenals staal. Koper en':.. , concurrentleen wet-
aluminium. De kunststof wordt t00'!'seanalyseei'l:l. 
korteis~ermalen: waarbij deaa~e- '" ,,~;~'Stijgt uwaN;lrekenlng steeds ver-;;' 
zige polystyreen wordt gescheiden ~~~er? Ver~ken wi produkten een.· 
van ander:e stoffen. Het. p,UR-isolatie- ;~. milieU'protl~em'bir~ !ilantiProfi- ,'~~ 

. - schuirTluif de wanden van bijvoor- ......... '~rtuiJ\l toncorrenfZich.:al{rriilieu:.:'):)L 
"y:. ,4!"~ - - ._~ - .. ' ~-_,." ~ .•.• -~; __ .. _~_.'l'\t- .... ~~ - _~'.... -'---- ~. 

beeld koelkasten wordt afgezogen .' vriendelijk2MQet~.een ljescheiden . 

j 

en getransport~rd naar e.enontgas- .•• 'inzaineltriij:;~PoLl)rodukteri;Opze~-· 
si~gsmachine';;:'~:i' .. ".:{ _ '·.~.t~? Voorbee)lE!I'I ya~ .vrage-n die.we: 
Bil Mlrec wo~den vergehJkbarehan- . blJ zo'n onderzoek stellen" /aldu5 '-yeiwed:ing van teIevisies bij Mirec. 
delingenveroeht, maar'dit bedrijf is' , Svarl !,rrlStel, "De resultaten " ~. 
meer gen<:hrop de ve~il<f . '~;~\'ervolgensvertrouwelljk aan c, -'"..;j.~. 
cling van bruingoed, kleine huishou . ent gerapporteerd en Consulting BY heeft in samenwer-
lijke apparateri, beeldbuish6~idende *:e'n~ De managers be- . _ king met European Design Centre 

. ,:-apparatuur en kunststof betJuli:inge~: ,,itt "~' , vaneen on- (EDC), het project Ecodesign Regio 
, "'Apparaten die gerekend worcten t '." t""':lde en die al- Eindhoven opgezet. Ec~sign maakt 

. hoogwaardig elektrosdll'oot zeals "Ieen aan . cifnd.3tde van deelnemende bedrijiten een scan 

computers.~ au~k?;:video ~pparatu?!, ~ ?~e~ei~-rege.~ OplegtDierr;~m~r """, \(a~ resulteert in ee~ overzicht van 
worden door de ineI;l~ers gE!-,;::' r ~f{afw~cl].t~n .3an en:Ja- ' . kansen.en bedr~Dgen. "9,or pro-
scheiden in ferro:: en non-ferro meta-,:\,,,·",;teri alfes :OV!'f'zi . een,. men. Een ./ dukiverbeteringen:Of riie!,lWe pro-

. len, hoog- en laagWaaroige p~intpLl~ "-;·::.-toenemendejioep ondernerri~& dukten,peze-~OOJen vervolgens op 
ten, kunststoffen en k.abels.Bijna alieS .:Zien)org'!,OOr p~t milieu~hte:als ~(commerciele e'1m,iIi~technische) 
kan worden hergebruikt. Wat daarna .. :eim uitdiging,Zij b,eSi;ffin dat gein-haalbaarheid onderzocht1'ijdens het 
nog overbiijft wordt volgem(strikte re-~'~:tegreerd milieubel~id Qeinbedrei-, - project wordell viE!! workshops en 
gels verbrilnd of gestort. -',," _ ':?r;, ging is, maareer::L'kanspm' het bedrij~. €len .werKSeminar georganiseerd, 

'; ~/!~ . _ ","".; ,_/':~~,':' ~;:- te profilere~~6E!'Ec6m~ter istrou- d~er~~mers een inleiding 
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.=D~~.~U:'D~ Onderzoek naar de mogelijkbeden voor het opzetten van een kringloopbedrijf. 

Bijlage 5 Statistische toetsing hypothesen 

In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste conc1usies van het onderzoek besproken. Hierin is ook de 
enquete naar k1anteneisen aan bod gekomen. In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de genoemde 
conc1usies tot stand zijn gekomen. 

Met behulp van kruistabellen is het verband ~n verschillende variabelen onderzocht In deze 
tabellen wordt van een aantal vragen de antwoorden van een bepaalde variabele uitgesplitst over de 
categorieen van de andere variabele. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven welk deel van de 
'boekenkopers' van het mannelijke geslacht is en welk deel van het vrouwelijke geslacht Om na te 
gaan of de getrokken conclusies gegrond zijn, is gebruik gemaakt van een aantal statistische 
toetsingmethoden. 

Bij elk verwacht verband worden er twee hypothesen opgesteld, een nulhypothese en een altematie
ve hypothese. Met behulp van een aantal toetsen wordt gekeken welke van de twee hypothesen 
verworpen moet worden. 

Er is bij de toetsing gebruik gemaakt van een loots voor een ordinale en een nominale variabele 
met equivalentieklassen. Voor deze (mogelijke) verbanden is de z- waarde bepaald. Wanneer z in 
het kritieke gebied valt (-1,96-1,96) moet de nulhypothese worden verworpen. De kans dat het 
verband toevallig is opgetreden is dan te klein. Hoe de statistische toetsing precies in zijn werk gaat 
en wat alle termen betekenen staat beschreven in het dictaat II Sociaal Wetenschappelijke Onder
zoektechnieken in de Bedrijfskunde" [6]. 

Berst wordt echter een aantal verbanden onderzocht tussen geslacht en een andere variabele. Voor 
deze verbanden is een toets gehanteerd voor twee nominale variabelen. deze toetsen worden nu 
besproken. V oor deze (mogeJijke) verbanden is de waarde van Xl 
berekend. Wanneer Xl k1einer is dan de kritieke waarde, mag de nulhypothese niet worden 
verworpen. De kans dat het verwachte verband dan loovallig is opgetreden is dan te groot 

Alle toetsen zijn uitgevoerd met een nauwkeurigheid van 95%. 

Verband geslacbt/ aankopen algemeen 
~: Er is geen verschil in hoeveelheid aankopen ~n mannen en vrouwen. 
H1: Vrouwen kopen vaker bij een kringloopwinkel dan mannen. 

ja nee totaal 

vrouw 17 2 19 

man 2 2 4 

totaal 19 4 II L.5 

X2: 9,76 # df: 10 
De kritieke waarde bij 10 vrijheidsgraden is gelijk aan 18,3. De nulhypothese mag niet worden 
veworpen. Er is enig verband te zien ~n geslacht en het aantal aankopen. Dit verband is echter 
niet sterk genoeg om te veronderstellen dat het een systematisch verband is. 

x 



":"~I~.:U:'D~ Onderzoek naar de mogelijkheden voor het opzetten van een kringloopbedrijf. 

Verband geslacht/kledingaankoop 
Ho: Er is geen verschil in hoeveelheid gekochte kleding tussen mannen en vrouwen. 
HI: Vrouwen kopen vaker kleding bij een kringloopwinkel dan mannen. 

I ja nee totaal 

man 6 13 19 

vrouw 52 21 73 

II totaal 58 34 G2 

Xl is gelijk aan 11,9. De kritieke waarde bij eenzijdige toetsing met 4 vrijheidsgraden is gelijk aan: 
9,49. X2 ligt in het kritieke gebied. Dit betekent dat Ho moet worden verworpen. Vrouwen kopen 
vaker kleding bij een kringloopwinkel dan mannen. 

Verband geslacht/boekenaankoop 
Ho: Er is geen verschil in de hoeveelheid aangekochte booken tussen mannen en vrouwen. 
HI: Vrouwen kopen vaker boeken bij een kringloopbedrijf dan mannen. 

I ja nee tutaal 

man 8 11 19 

vrouw 42 30 72 

totaal I 50 I 41 I 91 

XZ is gelijk aan 3,89. De kritieke waarde is gelijk aan 9,49. X2 ligt dus niet in het kritieke gebied. 
Ho kan niet worden verworpen. Vrouwen kopen niet significant vaker boeken bij een kringloopwin
kel dan mannen. Ook hier is weer een verband te zien, het is echter wederom niet sterk genoeg om 
een systematisch verband te mogen veronderstellen. 

Verband geslacht/aankoop klein huisraad 
Ho: Er is geen verschil in hoeveelheid gekocht klein huisraad tussen mannen en vrouwen. 
HI: Vrouwen kopen vaker klein huisraad bij kringloopwinkels dan mannen. 

I ja nee tutaal 

man 11 8 19 

vrouw 57 15 72 

totaal 68 23 91 

Xl is gelijk aan 4,77. De kritieke waarde bedraagt 9,49. X2 ligt niet in het kritieke gebied. Ho mag 
dus niet worden verworpen. Er is wederom geen significant verschil in aankopen in klein huisraad 
tussen mannen en vrouwen. 
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De volgende toetsen zijn toetsen voor een ordinale en een nominale variabele. V oor de (verwachte) 
verbanden wordt de z-waarde berekend. 

Verband leeftijd/ aankopen algemeen 
Ho: Evenveel ouderen ais jongeren kopen goederen bij de kringloopwinkel. 
H l : Ouderen kopen vaker bij een kringloopwinkel dan jongeren. 

I aankopen geen aankopen I totaal I 
<=18 0 0 0 

19-25 7 0 7 

26-35 16 1 17 

36-45 19 0 19 

46-55 25 2 27 

>55 22 1 23 

totaal 89 4 93 

Omdat de frequenties zich hier scheef verhouden, mogen er geen uitspraken worden gedaan over 
koopgedrag per leeftijdscategorie. 

Verband leeftijd/kledingaankoop 
Ho: Er is geen significant verschil in k1edingaankoop tussen de leeftijdsklassen. 
Hl : Ouderen kopen vaker k1eding bij een kringloopwiokel dan jongeren. 

I weI k1eding geen k1eding II totaal 

<=18 0 0 0 

19-25 6 1 7 

26-35 8 9 17 

36-45 11 8 19 

46-55 20 6 26 

>55 12 12 24 

totaal 57 36 93 

De z-waarde is hier gelijk aan 0,37. De kritieke waarde bij een nauwkeurigheid van 95% is gelijk 
aan 1,96. De gevonden z-waarde ligt niet in het kritieke gebied. De nulhypotbese mag derhalve niet 
worden verworpen. 

XII 
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Verband leeftijd/aankoop boeken 
Ho: Er is geen verschil in boekenaankoop tussen de verschillende leeftijdsklassen. 
HI: Ouderen kopen vaker boeken bij een kringloopwinkel dan jongeren. 

I 1 • geen booken totaal 

<=18 0 0 0 

19-25 4 3 7 

26-35 8 8 16 

36-45 11 8 19 

46-55 19 7 26 

>55 11 13 24 

1 53 39 " ... 

Z is gelijk aan 0,18. Deze ligt niet in het kritieke gebied. De nulhypothese mag derhalve niet 
worden verworpen. 

Verband leeftijd/aankoop klein huisraad 
Ho: Er is geen significant verschil in de aankoop van klein huisraad tussen de verschillende 

leeftijdsklassen. 
HI: Ouderen kopen vaker klein huisraad bij een kringloopwinkel dan jongeren. 

I klein huisraad geen klein ~l totaal 

<=18 0 0 0 

19-25 5 2 7 

26-35 14 1 15 

36-45 12 5 17 

46-55 23 2 25 

>55 10 5 15 

totaal 64 79 

Z is gelijk aan 0,54. Nulhypothese niet verwerpen. 
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Verband leeftijd/aankoop curiosa 
Ho: Br is geen significant verschil in de aankoop van curiosa tossen de verschillende leeftijds

klassen. 
H l : Jongeren kopen vaker curiosa bij een kringloopwinkel dan ouderen. 

I weI curiosa geen curiosa totaal 

<=18 0 0 0 

19-25 5 2 7 

26-35 11 4 15 

36-45 12 5 17 

46-55 19 6 25 

>55 8 6 14 

totaal I 55 I 23 I 78 

Z is gelijk aan 0,63. Deze waarde ligt niet in het kritieke gebied. De nulhypotbese mag daarom niet 
worden verworpen. 

Verband leeftijd/aankoop meubels 
Ho: Br is geen significant verschil in de aankoop van meubels tossen de verschillende leeftijds

klassen. 
Hi: Jongeren kopen vaker meubels bij een kringloopwinkel dan ouderen. 

I meubels geen meubels totaal 

<=18 0 0 0 

19-25 4 3 7 

26-35 11 5 16 

36-45 10 9 19 

46-55 14 12 26 

>55 6 18 24 

al 45 47 92 

Z is gelijk aan 2,55. De nulhypotbese wordt verworpen. Hiemit kan worden geconcludeerd dat 
jongeren vaker meubels kopen bij een kringloopwinkel dan ouderen. 

XIV 
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Verband oordeel kwaliteit/# aankopen 
Ho: Het kwaliteitsoordeel is niet van invloed op het aantal aankopen. 
HI: Ben positief kwaliteitsoordeel leidt tot meer aankopen. 

0 1 2 3 ~ tot 

goed 6 3 8 9 12 38 

redel. 7 17 13 12 8 57 

slecht 0 0 0 0 0 0 

totaal lr=t3 20 21 21 2'" ·V 95 

Z is gelijk aan -1,96. Z ligt op de rand van het kritieke gebied. Wanneer met een nauwkeurigheid 
van 90% zou zijn gemeten, zou de nulhypothese worden verworpen. Ben voor-
zichtige conclusie is daarom dat een positief kwaliteitsoordeel leidt tot meer aankopen. 

Verband oordeel prijs/# aankopen 
Ho: Klanten die de prijs hoog vinden kopen evenveel artikelen als klanten die de prijs laag 

vinden. 
HI: Ben lagere prijs leidt tot meer aankopen. 

I 0 1 2 3 4 

hoog 3 3 3 4 3 16 

redel. 10 13 15 13 13 64 

laag 0 3 2 3 3 11 

totaal 13 19 20 20 19 91 

Z is gelijk aan 0,77. Deze waarde ligt niet in het kritieke gebied. De nulhypothese niet verwerpen. 

Verband oordeellocatie/# bezoeken 
Ho: Klanten die tevreden zijn met de locatie, brengen even vaak een bezoek aan de winkel als 

klanten die minder tevreden zijn. 
HI: Klanten die tevreden zijn met de locatie brengen vaker een bezoek aan de kringloopwinkel. 

I 
elke elke 4 keer <4 tot 
week mud p/jr p/jr 

goed 44 26 13 6 89 

redel 2 2 0 1 5 
slecht 1 1 0 0 2 

totaal 29 13 7 lf96" 
Z is gelijk aan -0,16. Zligt niet in het kritieke gebied. De nulhypothese niet verwerpen. 
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Verband oordeel inrichting/#aankopen 
Ho: Klanten met die de inrichting stecht vinden kopen even veel artikelen als klanten die 

tevreden zijn over de inrichting. 
Hi: Klanten die tevreden zijn over de inrichting, kopen meer artikelen. 

o 1 2 3 4 

good 7 14 16 18 

redel 6 6 4 5 1 

slecht o o o o o o 

13 20 20 21 19 93 

De z-waarde is hier gelijk aan -2,54 en ligt dus in het kritieke gebied. De nulhypothese moet 
worden verworpen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat klanten die tevreden zijn over de 
inrichting meer kopen dan klanten die minder tevreden zijn. 

Verband oordeel service/# bezoeken 
Ho: Klanten met die tevreden zijn met de service bezooken de winkel even vaak als klanten die 

niet tevreden zijn met de service. 
Hi: Klanten die tevreden zijn over de service, bezoeken de winkel vaker. 

I 
elke elke 4 keer <4 

I 
tot 

I week mod p/jr p/jr 

good 42 29 12 
I 

8 91 

redel 4 0 1 0 5 

I~ 
slecht 0 0 0 0 0 

wtaal I 46 I 29 I 13 I 8 I 96 II 

De z-waarde is hier gelijk aan -1,19. Deze waarde ligt buiten het kritieke gebied. De nulhypothese 
mag daarom niet worden verworpen. 
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Verband oordeel assortimentj# aankopen 
Ho: Klanten met die bet assortiment klein vinden kopen even veel artikelen als klanten die bet 

assortiment groot vinden. 
HI: Klanten die tevreden zijn over bet assortiment 

I 0 1 2 3 4 tot 

te kl. 4 2 0 2 5 13 

te gr. 1 2 2 0 1 6 

goed 8 15 19 17 13 72 

.. 13 20 21 19 19 91 

Z is gelijk aan 0,38. Deze waarde ligt buiten bet kritieke gebied. De nulhypothese mag daarom niet 
worden verworpen. 

Verband leeftijd/ waardering opbaalservice 
Ho: Ouderen en jongeren waarderen de ophaalservice evenveel. 
H1: Ouderen stellen de ophaalservice meer op prijs dan jongeren. 

I aanbieden niet aanbieden totaal 

<=18 0 0 0 

19-25 5 0 5 

26-35 11 3 14 

36-45 13 3 16 

46-55 18 1 19 

>55 17 3 20 

64 10 74 

Z is gelijk aan -0,27. Deze waarde ligt niet in bet kritieke gebied. De nulhypothese mag niet 
worden verworpen. 
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