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Voorwoord 

Marktonderzoek 
Klussenbus Humanitas 

De Bedrijfskundewinkel is een onderzoeks- en adviesbureau dat gerund wordt 
door studenten Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven en dat opdrachten uitvoert ten gunste van startende ondernemers, 
kleine ondernemingen en non-profit organisaties. 

Dit verslag is het resultaat van een marktonderzoek dat gehouden is in de 
plaatsen Eindhoven, Heerlen, Roermond en Uden. Het onderzoek richt zich 
op de vraag of er in deze plaatsen behoefte is aan een project van de 
landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas. Het gaat hier om de klussenbus. 
Het is een klussendienst die gerund wordt door mensen die al lang werkloos 
zijn. Zij knappen klussen op voor de ouderen in de samenleving die op de 
armoedegrens leven. 

Wij willen hierbij de Bedrijfskundewinkel bedanken voor het bieden van de 
mogelijkheid om onze bedrijfsstage bij hen te vervullen. Aile bestuursleden 
zijn ons zeer behulpzaam geweest. Ook willen wij specifiek onze begeleiders 
bedanken, Etienne Duijf en Krisje Hurkens. Dankzij hun hulp en inzet is het 
project goed verlopen. Tenslotte bedanken wjj ook onze opdrachtgeefster 
Jeanne van Beers. Wij hopen dat ze op grond van het resultaat van dit 
onderzoek het project met succes kan uitbreiden. 

Jeroen Bicker 
Annemie Kempkens 



rtlf'BEDRIJFSKUNDE 
PVV ink e I 

onde r neme rs ad v i eze n 

Samenvatting 

Marktonderzoek 
Klussenbus Humanitas 

Humanitas is de Nederlandse vereniging voor maatschappelijke 
dienstverlening en samenlevingsopbouw. Humanitas is een enorme 
vereniging met zeer diverse projecten. Het project waar dit onderzoek over 
gaat is de klussenbus. 

De klussenbus is er voor ouderen en gehandicapten die op de armoedegrens 
leven en eigenlijk de werkzaamheden in en rondom huis niet kunnen betalen. 
Van de andere kant worden de klussen uitgevoerd door langdurig werklozen 
die op deze manier een kans krijgen terug te keren in de maatschappij. 

De klussenbus rijd op het moment al in Breda. Het plan is om dit project door 
te voeren in Noord-Brabant en Limburg. Humanitas wil de klussnbus graag 
introduceren in Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, Helmond, Maastricht en 
Venray. Humanitas heeft de hulp ingeroepen van de Bedrijfskundewinkel met 
de hoofdvraag: Kan het project klussenbus met succes in deze plaatsen 
uitgebreid worden? 

Ais eerste hebben we het probleem ge'invertariseerd en hebben we besloten 
om een schriftelijke enquete op te stellen met als doelgroep mensen van 65 
jaar en ouder. Meteen stuitten we op het eerste probleem, namelijk dat er 
nergens adressen te krijgen waren van onze doelgroep. Toen hebben we 
besloten om de enquetes in Eindhoven, Heerlen, Roermond en Uden 
ongeadresseerd te verspreiden. 

De respons van deze enquete was vrij laag en dus hebben we nog twintig 
personen persoonlijk de enquetevragen voorgelegd. Uit de persoonlijke 
gesprekken hebben we veel informatie vergaard, zodat we met het verwerken 
konden beginnen. 

Uit het onderzoek zijn een aantal dingen naar voren gekomen. Het 
belangrijkste resultaat is dat er zeker vraag is naar de diensten van de 
klussenbus. De meeste respondenten hebben behoefte aan het uitvoeren van 
grotere klussen die vakmanschap eisen. De prijs die de doelgroep wil gaan 
betalen, hangt at van de aard van de klus. De prijs die Humanitas op het 
moment berekent is zeer geschikt, maar zou zelfs nog wat hoger mogen zijn. 
In de onderzochte steden is er weinig concurrentie en bovendien zijn de 
respondenten totaal niet op de hoogte van de mogelijkheden. De meeste 
respondenten willen graag informatie ontvangen over het project. I n de 
praktijk blijkt echter dat zulke informatie amper gelezen wordt en dat 
Humanitas het vooral zal moeten hebben van mond op mond reclame. 

ii 
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Ook hebben we een aantal aanbevelingen gedaan, die we hier kort noemen. 
Een belangrijke component is de informatievoorziening. Ook al is Humanitas 
vooral afhankelijk van mond op mond reclame, er zijn toch enkele manieren 
om informatie te verstrekken en zo potentiele klanten te bereiken. Ten tweede 
hebben veel respondenten behoefte aan vakmanschap en professionaliteit. 
Tenslotte is de prijs die Humanitas op het moment rekent nog vrij laag. Een 
klant wil waarschijnlijk best meer beta len voor een professioneel afgewerkte 
klus. 

AI met al heeft dit project in de genoemde steden een goede kans van slagen. 

iii 
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1 Inleiding 

-----

Ma rktonderzoek 
Klussenbus Humanitas 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Humanitas. Humanitas is de 
Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en 
samenlevingsopbouw. Humanitas leidt een groot aantal projecten, waaronder de 
klussenbus. Deze klussenbus is er voor ouderen die op de armoedegrens leven en 
eigenlijk de klussen in en rondom huis niet kunnen betalen. Aan de andere kans 
biedt de klussenbus langdurig werklozen de kans om terug te keren in de 
maatschappij. 

Op het moment rijd de klussenbus aileen in Breda, maar Humanitas wil het project 
uitbreiden naar meerdere steden in Noord-Brabant en Limburg. am te bekijken hoe 
groot de kans van slagen is, vroeg Humanitas de Bedrijfskundewinkel om hulp. 

Het doel van dit onderzoek is te kijken naar de uitbreidingsmogelijkheden van de 
klussenbus. Kan het project klussenbus met succes in Noord-Brabant en Limburg 
uitgebreid worden? 

In dit verslag vindt u de resultaten van ons onderzoek. Ais eerste word in hoofdstuk 2 
de onderzoeksopzet gegeven, zoals die opgesteld is naar aanleiding van het eerste 
gesprek. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 de uitvoering van het onderzoek worden 
toegelicht, waarna in hoofdstuk 4 de resultaten van de enquete volgen. Tenslotte 
worden in hoofdstuk 5 de conclusies getrokken en enkele aanbevelingen gedaan, 
aan de hand van de antwoorden op de onderzoeksvraag en de 
onderzoeksdeelvragen. 

1 
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2.1 In/eiding 

Marktonderzoek 
Klussenbus Humanitas 

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene kenmerken van Humanitas en het probleem dat 
ze ons voorgelegd hebben. Het probleem wordt uitgesplitst in een onderzoeksvraag 
met daaruit afgeleidde deelvragen. Vervolgens wordt beschreven hoe we dit 
onderzoek gaan aanpakken. 

2.2 Situatie-omschrijving 

"Humanitas is de Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en 
samenlevingsopbouw. Duizenden vrijwilligers en beroepskrachten zetten zich in voor 
een samenleving waarin vaor iedereen plaats is. Humanitas biedt zorg en geeft hulp 
aan aile mensen, ook aan diegenen die nergens anders terecht kunnen. Humanitas
activiteiten hebben een menselijke maat. Het is hulp en zarg in de directe omgeving. 
We vinden dat gelijkwaardigheid tussen mensen voorop moet staan. En ook dat 
ieder mens verantwoardelijk is voor zichzelf en voar anderen. Bijna averal in 
Nederland is wei een Humanitas-afdeling af stichting te vinden. De noodzaak om 
een activiteit in te zetten kan echter per plaats verschillen. Onze activiteiten zijn 
veelzijdig en flexibel. Op elke plaats en voor ieder mens kan Humanitas iets anders 
betekenen. " 

Het aspect van de enorme vereniging waar dit onderzaek over gaat is de 
'Klussenbus'. Op dit moment rijd de 'Klussenbus' in Breda. Het project is drie en een 
half jaar geleden apgezet. De 'Klussenbus' probeert een bijdrage te leveren in het 
grate armoedevraagstuk. Binnen het project snijdt het mes aan twee kanten. De 
'Klussenbus' is er voor ouderen en gehandicapten die op een armoede-grens leven 
en eigenlijk de werkzaamheden in en random het huis door een gewone klusjesman 
niet kunnen betalen. De andere kant is dat klussen uitgevoerd worden door mensen 
die al geruime tijd zonder werk zitten. De 'Klussenbus' is gericht op socia Ie 
(re)activering van deze mensen. Zij krijgen de gelegenheid onder intensieve 
begeleiding arbeidservaring op te doen. Het project is op doorstroming gericht en 
heeft niet de intentie om arbeidsplaatsen te scheppen. Het project heeft dus twee 
d oelstelli ngen: 
• Mensen met een grote achterstandssituatie op de arbeidsmarkt de gelegenheid 

geven door deelname aan het project arbeidsdiscipline en werkervaring op te 
doen, waardoor betrokkenen kunnen gaan participeren in het maatschappelijk 
verkeer. 

• Het aan huis verrichten ven eenvoudige klussen tegen een betaalbaar tarief bij 
mensen met een laag inkomen (ouderen en gehandicapten) die zelf niet in staat 
zijn klussen te doen. 

Op de bus werken nu acht vrijwilligers met ieder hun eigen taak. Een klus wordt 
telkens met twee medewerkers uitgevoerd. De medewerkers van de 'Klussenbus' 
hebben een werkweek van 32 uur. Er gaat 4 uur werkbegeleiding per week vanaf en 
4 uur voar het maken van werkplanningen en werkbegrotingen. Voor de klussen 
wordt f11 0,00 per uur per werknemer gerekend. Oat is exclusief materialen. 

3 
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Er wordt Op het moment voor de bus in Breda reclame gemaakt am opdrachten 
binnen te halen. Oit gebeurt via folders, huis aan huis krantjes, plaatselijke kranten 
en via samenwerkende instellingen. 
Doordat het project slaagt in Breda wil Humanitas heel graag het project gaan 
uitbreiden door meer van dit soort bussen rond te laten rijden. 

2.3 Probfeemomschrijving 

De 'Klussenbus' in Breda is een succes. Humanitas wi! het project gaan uitbreiden 
door meer van deze bussen rond te laten rijden in grotere en kleinere steden in 
Noord-Brabant en Limburg. Het plan is om in de nabije toekomst 20 tot 25 bussen te 
laten rijden. Er moet dan wei meer gebruik worden gemaakt van beroepskrachten 
am de zaak te runnen. Het plan is ook am de bussen te laten specialiseren op een 
speciale klus. 
Humanitas wil weten of er wei vraag is naar zulke bussen. Ook vragen ze zich af 
welke soorten klussen dan het meeste uitgevoerd moeten gaan worden en wat de 
klanten ervoor willen betalen. Ais er veel concurrentie is in dit soort projecten, wordt 
het al moeilijker om het project uit te breiden. 

2.4 Opdrachtomschrijving 

We gaan onderzoeken of er in Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, Helmond, 
Maastricht en Venray vraag is naar een 'Klussenbus'. Ook richten we onze aandacht 
op de soorten klussen die dan uitgevoerd zouden gaan worden en op de prijs die de 
klant ervoor kan en wi! betalen. Ten vierde kijken we naar de concurrentie in de 
genoemde steden en als laatste bekijken we nog hoe Humanitas het beste zijn 
informatie kan verstrekken. 

2.5 Afbakening 

Het onderzoek richt zich op de eerder genoemde plaatsen in Brabant en Limburg, 
omdat dit plaatsen zijn waar Humanitas al werkzaam is en het project daar dus het 
makkelijkste op te zetten is. Deze steden zijn door Humanitas zelf gekozen. 
De doelgroep van het project 'Klussenbus' en dus ook van ons onderzoek zijn 
mensen met een laag inkomen, met name ouderen en gehandicapten, die niet in 
staat zijn een klusjesman te betalen. 

2.6 Onderzoeksvraag 

Kan het project 'Klussenbus' met succes in Noord-Brabant en Limburg uitgebreid 
worden? 

4 
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2. 7 Onderzoeksdeelvragen 

• Is er in Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, Helmond, Maastricht en Venray vraag 
naar een 'Klussenbus'? 

• Welke soorien klussen zullen het meeste uitgevoerd gaan worden? 
• Welke prijs kan de doelgroep voor de klussen betalen? 
• Is er concurrentie in de genoemde steden? 
• Hoe kan Humanitas het beste potentieHe klanten informatie leveren over het 

project? 

2.8 Methoden van onderzoek 

Oit onderzoek zal vooral een kwantitatief onderzoek moeten zijn. We willen een 
algemeen beeld schetsen en daarom is het van belang dat we een kwantitatief 
resultaat verkrijgen. Oaarom kiezen we v~~r een schriftelijke enquete naar potentiele 
klanten. V~~r een goede steekproef moeten er per stad zo'n 200 enquetes naar de 
doelgroep verstuurd worden. 

2.9 Het onderzoeksmodel 

Het doel van dit onderzoek is om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag. 
Oit antwoord kunnen we verkrijgen uit antwoorden op de onderzoeksdeelvragen. Uit 
deze deelvragen kan men een aantal begrippen met bjjbehorende aspecten afleiden. 
Aan elk beg rip kan men een aantal variabelen koppelen, die weer kunnen worden 
gespecificeerd aan de hand van enkele meetwaarden. Bij het opstellen van de 
mogelijke antwoordcategorieen zal met deze meetwaarden rekening gehouden 
moeten worden. In tabel 2.1 zijn de begrippen, aspecten, variabelen en mogelijke 
meetwaarden voor dit onderzoek weergegeven. 

5 
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Tabel 2.1: Het onderzoeksmodel 
8egrip Variabele 
Profiel 1.Geslacht 

2. Leeftijd 
3. Woonplaats 
4. Burgerlijke staat 

5. Bruto 
jaarinkomen 

Huidige 6.Aanwezig 
aanbod 7. Diensten 

8.Gebruik 
9. Kwaliteit 

10.Prjjs 

Wensen 11.Momenteel 

12.Frequentie 
13.Soorten 

14.Bedrag 
Informatie- 15.voorkeur 
voorziening 

Marktonderzoek 
ussenbus Hu 

Meetwaarden 
• 

(man, vrouw) I 

«65, 65-75, 76-85, >85) 
(Eindhoven, Heerlen, Roermond, Uden) 
(alleenstaand, samenwonend, gehuwd, 
gescheiden, anders) 
«20.000,20.000-40.000,40.001-60.000, 
60.001-80.000, 80.001-100.000, 
>100.000) 
Ga, nee, weet ik niet) 
(klusjesman, klussendienst gemeente, 
particuliere klussendienst, anders) 
Ga, nee) 
(zeer tevreden, tevreden, neutraal, 
ontevreden, zeer ontevreden) 
(zeer tevreden, tevreden, neutraal, 
ontevreden, zeer ontevreden) 
(zelf, familie, vrienden, klusjesman, 
klussendienst, anders) 
(vaak, regelmatig, neutraal, zelden, nooit) 
(bestrating, dakwerk, electra, sluitwerk, 
loodgieterswerk, metselwerk, montage, 
onderhoud, schilderwerk, sanitairwerk, 
timmerwerk, anders) 
«10, 10-20,21-30, >30) 
(brochures, dagbladen, e-mail, flyers, 
radio, televisie, tijdschriften, weekbladen, 
niet, anders) 

6 
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Kennis van de variabelen afzonderlijk heeft wei een toegevoegde waarde, maar de 
oplossing van het probleem kan ook liggen in combinaties van variabelen. Daarom 
moet er gekeken worden of er verbanden tussen de variabelen bestaan. Uit de 
resultaten van het onderzoek zal blijken tussen welke variabelen een verband gelegd 
kan worden. Hier zal een verwachting gegeven worden van welke verbanden er 
bestaan tussen de verschi"ende variabelen. Oit is in tabel 2.2 weergegeven. Ook is 
in de tabel een aantal variabelen met elkaar verbonden die men moet bekijken in het 
kader van het onderzoek om een goed beeld te krijgen van het profiel van de 
respondenten. In de tabel zijn slechts die correlaties aangegeven, die wij relevant 
achten voor het onderzoek. De verwachte verbanden worden aangegeven met een 
#. De variabelennummers komen overeen met de nummers gegeven in tabel 2.1. 
Naar aanleiding van de verbanden zijn in hoofdstuk 4 kruistabellen gemaakt. 

Tabel2 2' Verwachte verbanden tussen de variabelen .. 
! Var. I 1 I 

4 5 6 ! 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
i Nr. • 2 i 3 

i 
1 x 
2 

I 
X x # 

3 x x x # 

4 x x x x # # 

5 x x x x x # 
6 x x x x x x # 
7 x x x x x x x 
8 x x x x x x x x I 
9 x x x x x x x x x 

10 x x x x x x x x x x 
11 x x x x x x x x x x x 
12 x x x x x x x x x X 

I 
X x 

13 x x x x x x x x x x x x x 
14 x x x x x x x x x x x x x x 
15 x x x x x x x x x x x x x x x 

7 
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3 Onderzoeksuitvoering 

3.1 Inleiding 

Marktonderzoek 
Klussenbus Humanitas 

In dit hoofdstuk zal allereerst de uiteindelijke enquete worden toegelicht. Vervolgens 
zullen onze ervaringen bij het afnemen van de enquete worden besproken. 

3.2 De enquete 

De vragen voar de enquete zijn opgesteld aan de hand van de onderzoeksopzet. De 
onderzoeksbegrippen en de bijbehorende varia belen met de specifieke 
meetwaarden (hoofdstuk 2) waren hiervoor de basis. Bij elke variabele is een vraag 
geformuleerd. 
Nadat de eigenlijke enquete gereed was, is er nog een invulinstructie aan toe
gevoegd. Bovendien hebben we de respondenten de mogelijkheid gegeven om 
opmerkingen en suggesties te plaatsen. Ook is er in de enquete Plaats vrijgehouden 
waar de respondent zijn of haar adres kan invullen als men op de hoogte wilde 
blijven van de ontwikkelingen. 
Bij de enquete is vervolgens nog een brief geschreven, waarin het doel van de 
enquete en een inleiding op het onderwerp werd geschreven. Bovendien staat er in 
deze brief het verzoek om de enquete in te (Iaten) vullen door een persoon van 65 
jaar of ouder. Dit in verband met de problemen die we tegenkwamen en in paragraaf 
3.3 aan de orde komen. 
De enquete en de begeleidende brief zijn te vinden in bijlagen 1 en 2. 

3.3 De uitvoering 

Zoals in de onderzoeksopzet is aangegeven, zou de enquete verstuurd worden naar 
1200 adressen, in elke plaats 200. Een onvoorzien probleem was echter het vinden 
van adressen. Op geen enkele manier waren we in staat om adressen te verkrijgen 
van personen van 65 jaar en ouder. Onze doelgroep bestond uit die leeftijdsgroep en 
bovendien vielen personen in een bejaardentehuis en een verzorgingstehuis buiten 
onze doelgroep. Uiteindelijk hebben we besloten om ongeadresseerde mailing te 
gaan verspreiden. Hiervoor hebben we voor plaatsen gekozen die bij ons redelijk 
bekend waren. In Eindhoven, Heerlen, Roermond en Uden hebben we persoonlijk de 
ongeadresseerde mailing verspreid. Daarbij hebben we gepoogd veel ouderen te 
bereiken door het bezorgen in straten en wijken waarvan bekend is dat er veel 
ouderen wonen. 
De respons van deze mailing was erg laag. We hebben 64 ingevulde enquetes 
teruggekregen en dat is precies 8%. Oat is te weinig voor een goed marktonderzoek. 
Het gevolg hiervan was dat we voor deze lage respons een oplossing moesten gaan 
zoeken. In overleg met onze begeleiders hebben we besloten om nog een dag 
persoonlijke enquetes af te gaan nemen. Om de respons op een verantwoorde 
hoogte te krijgen, zijn we een dag naar winkelcentrum Woensel gegaan. Aldaar 
hebben we mensen aangesproken om de enquete in te vullen. 
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We hebben 20 ingevulde enquetes verkregen en het totaal kwam nu op 84. Omdat 
we uit deze persoonlijke enquetes veel informatie konden halen, hadden we nu 
genoeg informatie om mee verder te kunnen. 
Uit de gesprekken met de mensen zijn we veel te weten gekomen. In het hoofdstuk 
Resultaten is hieraan een paragraaf geweidt. 
Nadat we genoeg respons hadden verkregen werd het onderzoek vervolgd met het 
invoeren van aile respons in het programma SPSS. 
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In dit hoofdstuk zijn de resultaten te zien, zoals die na de verwerking van de 
enquetes gevonden zijn. De precieze frequenties en percentages zijn terug te vinden 
in bijlage 5. 

4.2 Onderdeel 1: Profiel 

~ 40 
i 30 
~ 20 
~ 10 

o 

Vraag 1. Geslacht 

man 

r.-';-~~-i 
, I 

l[]_~rou,,:,1 

52% 48% 

vrouw 

De enquete is door bijna evenveel mannen als vrouwen ingevuld. 

50 
~ 40 
5i 30 
5- 20 
!!! 10 
- 0 

Vraag 2. Leeftijd 

jonger 
dan 65 

jaar 75 jaar 

Bijna de helft van de respondenten is tussen 65 en 75 jaar oud. 

40 

.~ 30 
c 

I ~ 20 

I 10 

o 

Vraag 3. Woonplaats 

2% 

39% 

18% 
Eindhoven Hearten Roermond Uden Anders 

, Cblanco 

IIIjonger dan 65 jaar 

EI tussen 65 en 75 jaar , 
I 

II tussen 76 en 85 jaar ' 

II ouder dan 85 

r~ --~ .. -~.---- .. -

III Eindhoven 

III Heerlen 

: 0 Roermond 

lOUden 
',.Anders 
-~--.-.----- .. 

Het onderzoek is uitgevoerd in Eindhoven, Heerlen, Roermond en Uden. In elke stad 
zijn 200 enquetes verspreid. Bovendien zijn er nog persoonlijke enquetes afgenomen 
in Eindhoven. Daarom is het aandeel respondenten uit Eindhoven 33%. Ook uit 
Uden is er veel respons binnengekomen. 
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Vraag 4. Burgerlijke staat 

._._---------- .-.--.-----~~ .... -----. 
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1% 

50% 

: E1 alleenstaand 

I III gehuwd 

~ gesc~~d~~_ ~ 

De helft van de respondenten is gehuwd en de helft is alleenstaand. Een aantal 
respondenten hadden bij deze vraag 'anders' aangekruisd en 'weduwe' of 
'weduwnaar' ingevuld. Deze antwoorden vallen ook onder alleenstaand. 

40 

:!l 30 
c: 
~ 20 
as 10 .:: 

o 

Vraag 5. Bruto jaarinkomen 

lager dan tussen tU$sen tutsen tussen hog_ dan 
20.000 21HlOO en 40.000: en 60.000 en 80,000 en 100,000 

40.000 60.000 80.000 '00000 

40% 

II lager dan 20.000 

[J tussen 20.000 en 
40.000 

[Jlussen 40.000 en 
60.000 

lltus5en 60.000 en 
80.000 

IDtussen 80.000 en 
100.000 

• hager dan 100.000 

40% van de respondenten heeft een bruto jaarinkomen van tussen fl. 20.000,- en fl. 
40.000,-. Hierop voigt de categorie 'tussen fl. 40.000,- en fl. 60.000,-'. Maar liefst 
19% van de respondenten heeft deze vraag niet beantwoord. 

4.3 Onderdeel2: Huidige aanbod 

Vraag 6. Zijn er in uw stad al diensten 
zoals de klussenbus? 

:!l 60 
~ 40 
S. 20 
~ 0 

4% 

52% 

;mblanco 

llllja 

iCnee 
; 

iEJ_~:e:t.i~ ,".iet 

i 
.. J 

Het valt op dat ruim de hetft van de respondenten niet weet of er in hun stad een of 
meerdere klussendiensten zijn. 27% zegt dat er wei degelijk al een dienst bestaat en 
17% weet zeker dat het niet zo is. 
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37% 

ii-ki~;jesman 
! 

!. gemeentelijke 
i klussendienst 

iOparticuliere . 
! klussendienst i 
: Danders 
I 

De meeste respondenten hebben deze vraag niet ingevuld, omdat ze bij vraag 6 
voor 'nee' of 'weet ik niet' gekozen hebben. De categorie 'blanco' is in het 
cirkeldiagram weggelaten. Uit dat diagram blijkt dat er particuliere diensten in de 
steden aanwezig zijn. Ook hebben zes respondenten voor de optie 'anders' gekozen. 
Allemaal hebben ze de vrijwilligerscentrale genoemd. 

Vraag 8. Heeft u hier ooit gebruik van 
gemaakt? 

Q) 80 
I E 60 

~ 40 
~ 20 

- 0 
blanco ja nee 

Elja i 

i.nee 

Ook bij deze vraag hebben 61 respondenten niks ingevuld. Daar is dezelfde 
verklaring op van toepassing als bij vraag 7. In het cirkeldiagram zijn deze 
respondenten wederom weggelaten. Uit het diagram blijkt dat de meerderheid nooit 
gebruik heeft gemaakt van de bestaande klussendiensten. 

Vraag 9. Bent u tevreden over de 
kwaliteit van deze dienst? 

80 r'"'1::~~-' 
~ 60 c:: 
~ 40 
c:r 
Jg 20 

o 

13% 

I Ii1 Zeer tevreden 

III zeer ontevreden . 

Bij deze vraag hebben 75 respondenten niks ingevuld. Oat aantal is ontstaan uit de 
aantallen bij 'blanco' en 'nee' van de vorige vraag. Uiteindelijk blijkt dat 87% van de 
respondenten zeer tevreden is over de dienst waar zij gebruik van hebben gemaakt. 
Oat zijn 7 respondenten. Er was 1 respondent zeer ontevreden over de dienst. 
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Vraag 10. Bent u tevreden over de prijs 

80 
~ 60 c 
!!l 40 
c:r g 20 

o 

van deze dienst? EI zeer tevreden 

II neutraal 

o zeer ontevreden 

Bij deze vraag hebben 76 respondenten niks ingevuld. Er is waarschijnlijk 1 
respondent geweest die op deze vraag geen antwoord kon of wilde geven, in 
tegenstelling met vraag 9. Uit het cirkeldiagram blijkt dat 72% van de respondenten 
zeer tevreden is over de prijs van deze diensten, dat zijn 5 respondenten. 

4.4 Onderdeel3: Wensen 

80 

70 

60 

(!) 50 
j E 

~ 40 
!if 

01:: 30 

20 

10 

o 

Vraag 11. Wie knapt op het moment de klussen in uw huis op? 

zelf familie vrienden klusjesman klussendienst anders 

Uit het diagram blijkt dat de meeste respondenten zelf de klussen in huis opknappen 
of de klussen door familie laten opknappen. Oat zijn dan voornamelijk de kinderen 
van respondenten. Bij 14 respondenten knappen vrienden de klussen op en 13 
respondenten hebben 'anders' ingevuld. Oaarbij werden de hUismeester, de 
vrijwilligerscentrale en de thuiszorg genoemd. Opvallend is dat weinig respondenten 
een klusjesman of een klussendienst inschakelen. 
Hierna volgen per antwoordmogelijkheid de procentuele verdelingen. Hierbij is de 
categorie 'blanco' achterwege gelaten. 
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vrienden 

anders 

In deze diagrammen is duidelijk te zien dat de meeste respondenten de klussen zelf 
opknappen of het door familieleden laten doen. 

30 

25 

,! 20 
c: 
~ 15 

110 
5 

o 

Vraag 12. Zou u gebruik maken van een 
klussenbus? h~~~-'-I 

• regelmatig ! 
I C neutraal 

iCzelden 

I.nooit 
~._ ....... J 

De meeste respondenten (38%) weten niet of ze er vaak gebruik van gaan maken of 
niet. 28% van de respondenten zegt nooit gebruik te gaan maken van de klussenbus 
en 14% zegt er vaak gebruik van te gaan maken. 
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Vraag 13. Welke van de volgende klussen zouden door een 
klussenbus bij u uitgevoerd moeten worden? 

60 

50 
i :.%l 40 

c: 
~ 30 
C" 

~ 20 

10 

o 

Zoals uit het diagram blijkt willen de meeste respondenten dat de klussenbus 
schilder- en texwerk bij hen gaat uitvoeren. Ook onderhoud (18 respondenten). klein 
loodgieterswerk (16 respondenten) en electra (15 respondenten) scoren hoog. De 
meeste respondenten hebben geen metselklussen of dakwerk voor de klussenbus. 
Ook de categorie 'anders' is door 10 respondenten ingevuld. De klussen die daar 
genoemd zijn, zijn boorwerk, fysiek zwaar werk, dakgoot schoonmaken en werk in de 
tuin. Enkele respondenten hebben geen klus ingevuld. 
Hierna volgen per antwoordmogelijkheid de procentuele verdelingen. Hierbij is de 
categorie 'blanco' achterwege gelaten. 

f ·-----"1 i ill ja i bestrating 

! ~lIflee; 

dakwerk electra 

9% 6% 

91% 94% 

hang- en sluitwerk klein loodgieterswerk metselwerk 

13% 6% 

87% 94% 
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montage onderhoud 

13% 

87% 

tegel- en sanitairwerk timmerwerk anders 

11% 19% 

89% ' 

Aan deze diagrammen is te zien dat inderdaad de meerderheid van de respondenten 
schilder- en texwerk wil laten uitvoeren door de klussenbus. Maar liefst 63% heeft die 
mogelijkheid aangekruisd. Metselwerk en dakwerk zijn klussen waar niet veel vraag 
naar is. 

Vraag 14. Welk bedrag bent u bereid 
per uur per klusser te beta len? 

60 
ell 50 
:g 40 
!!l 30 
~ 20 
- 10 

o 
blanco minder dan lussen 10 lussen 20 mear dan 

10 en 2Q en 30 30 

74% 

IlImi~der da;:;10-1 
!.tussen 10 en 20 ; 

!Otussen 20 en 30· 

: 0 meer dan 30 

De meeste respondenten. 74%, geven aan dat ze tussen fl. 10,- en fl. 20,- willen 
besteden aan klussers van de klussenbus. Wei hebben vee I respondenten bij deze 
vraag de opmerking gegeven dat het bed rag ook afhangt van de klus. Daarom zijn er 
waarschijnlijk ook 17 respondenten die deze vraag niet hebben ingevuld. 

4.5 Onderdeel4: Informatievoorziening 
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Vraag 15. Op welke manieren kan Humanitas u hel beste gaan informeren over de 
klussenbus? 

brochures dagbladen e-mail flyers radiO tekwisie tijdschriftet1 weekbladen op gee" anders 
enkele mallier 

39 van de respondenten wil graag informatie via brochures, 35 respondenten via 
weekbladen, 21 respondenten via dagbladen en 16 respondenten via televisie. Daar 
werd vaak oak lokale televisie aan toe gevoegd. 2 respondenten hebben voor de 
categorie 'blanco' gekozen. Ais antwoord gaven zijn beide 'direct mail'. 
Hierna volgen per antwoordmogelijkheid de procentuele verdelingen. Hierbij is de 
categorie 'blanco' achterwege gelaten. 

dagbladen ~~~:I brochures 

:--.---~------

e-mail 

4% 

51% 

96% 
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radio 
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televisie 

op geen enkele manier 

8% 

92% 

...... ! 

Zoals te zien is in de diagrammen is meer dan de helft van de respondenten 
ge'interesseerd in informatie via brochures. lets minder dan de helft van de 
respondenten wi! graag informatie via weekbladen. 8% van de respondenten heeft 
geen behoefte aan informatie. 

De enquete gaf de respondenten ook de gelegenheid om hun adres in te vullen, 
zodat Humanitas hen op de hoogte kan houden van recente ontwikkelingen. 
Bovendien was er v~~r de respondenten de mogelijkheid om opmerkingen en 
suggesties te plaatsen. Deze aanvullingen van de respondenten zijn te vinden in 
bijlage 3 en de adressen van ge'interesseerden zijn vermeld in bijlage 4. 

4.6 Resultaten persoonlijke enquetes 

Uit de gesprekken die we voerden met de voorbijgangers in Winkelcentrum Woensel 
zijn we ook veel te weten gekomen. 
Ten eerst vinden mensen het meestal te veel werk om een enquete in te vullen als 
deze zomaar in de bus valt. Ook zijn sommige vragen moeilijk te beantwoorden. 
In ons geval was de vraag over welk bedrag ze bereid zijn te betalen, voor veel 
mensen moeilijk te beantwoorden. De meeste mensen die wij gesproken hebben, 
vonden dat dat heel erg van het soort klus afhangt. V~~r zwaarder of gespecialiseerd 
werk willen ze best meer betalen. 
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Ook bleek uit onze gesprekken dat de meeste mensen wei iemand kenden die 
waarschijnlijk wei ge'interesseerd is in de diensten van de klussenbus. Hoewel de 
meeste respondenten antwoorden dat ze zelf aile klussen wei konden opknappen, 
bleek dat er toch meer mensen van de diensten gebruik zouden gaan maken, dan in 
eerste instantie uit de enquete naar voren kwam. 

4.7 Relaties tussen variabelen 

De relaties tussen verschillende variabelen worden weergeven door middel van 
kruistabellen. In een kruistabel worden de antwoordmogelijkheden van een vraag 
vergeleken met de antwoordmogelijkheden van een andere vraag. In de tabel 
worden horizontaal de antwoordmogelijkheden van de ene vraag en vertikaal de 
antwoordmogelijkheden van de andere vraag vermeld. Verbanden tussen de 
variabelen worden aangegeven met een percentage. Zo kan men wellicht een 
verband ontdekken tussen twee antwoordmogelijkheden. 

Elke variabele heeft een meetniveau. In deze enquete zijn er twee meetniveau's te 
onderscheiden, namelijk het nominaal niveau en het ordinaal niveau. Ais een 
variabele een nominaal meetniveau heeft, gaat het in de vraag om slechts een 
classificatie. Bij een ordinaal meetniveau geven de antwoordmogelijkheden een 
rangorde aan. 
Bij het zoeken naar een verband tussen twee variabelen, twee enquetevragen, zijn 
er twee verschillende methoden. Ais beide variabelen het nominate meetniveau 
hebben of wanneer een van de twee varia belen het nominale meetniveau heeft, 
wordt het verband berekend met de methode Cramer's V. Ais be ide va ria belen het 
ordinale meetniveau hebben, wordt het verband berekend met de Spearman
methode. 
Bij Cramer's V is er een verband als het getal dat het verband weergeeft meer is dan 
0.5. Bij de Spearman-methode is er een verband als het getal dat het verband 
weergeeft meer is dan 0.4. De berekeningen worden gemaakt met SPSS, een 
statistisch computerprogramma voor gegevensverwerking. 
Er is besloten om aileen kruistabellen te maken van de combinaties waarvan 
vermoed werd dat er een duidelijk verband bestaat tussen de vragen en van de 
combinaties die van belang kunnen zijn voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag. In paragraaf 2.10 zijn aile relevante combinaties weergeven. De 
kruistabellen met hun interpretatie zijn hieronder weergeven. 
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Vraag 12: Zou u gebruik maken van een klussenbus? 

Zou u vaak ebruik maken van een klussenbus? 

Blanco Vaak Neutraal Zelden Nooit 
Watis blanco 
uw Jonger 
leeftijd? dan 65 2 3 1 

jaar 

Tussen 65 
3 4 4 14 7 

en 75 jaar 

Tussen 76 
6 5 10 1 

en 85 jaar 

Ouder dan 
1 85 jaar 

Totaal 12 10 5 27 9 

7 

8 

4 

20 

Het gaat hier om een ordinaal-ordinaal combinatie. De testgrootheid is Spearman en 
bedraagt -0,340. Er is dus duidelijk geen verband tussen de leeftijd van de 
respondent en de frequentie waarmee ze van de klussenbus gebruik willen gaan 
maken. 

Verband tussen vraag 3 en vraag 6. 
Vraag 3: Wat is uw woonplaats? 
Vraag 6: Zijn er in uw stad al sen of meer projecten zoals de klussenbus? 

Zijn er in uw stad al projecten zoals de 
klussenbus? 

Weetik 
Blanco Ja Nee niet Totaal 

Watis uw Eindhoven 1 1 7 9 
woonplaats? Heerlen 6 6 13 25 

Roermond 1 3 3 8 15 
Uden 1 11 5 15 32 
Anders 1 1 2 

Totaal 3 22 14 44 83 

Het gaat hier om een nominaal-norninaal combinatie. De testgrootheid is Cramers V 
en bedraagt 0,191. Er is dus geen verband tussen de woonplaats en de huidige 
projecten zoals de klussenbus. 
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Verband tussen vraag 4 en vraag 12. 
Vraag 4: Wat is uw burgerlijke staat? 
Vraag 12: Zou u vaak gebruik maken van de klussenbus? 

Zou u vaak ~ ebruik maken van een klussenbus? 

Blanco Vaak Regelmatig Neutraal Zelden 
Watis uw Alleenstaand 8 7 2 14 4 
burgerlijke staat? Gehuwd 4 3 3 13 4 

Gescheiden 1 
Totaa! 12 10 51 27 9 

Nooit 
6 

14 

20 

Het gaat hier om een nominaaal-ordinaal combinatie. De testgrootheid is Cramers V 
en bedraagt 0,298. Er is dus geen verband tussen de burgerlijke staat van de 
respondent en de behoefte aan een klussenbus. 

Verband tussen vraag 5 en vraag 12. 
Vraag 5: Hoe hoog is uw bruto jaarinkomen? 
Vraag 12: Zou u gebruik maken van een klussenbus? 

Zou u vaak ~ ebruik maken van een klussenbus? 

Blanco Vaak Regelmatig Neutraal Zelden Nooit Totaal 
Hoe hoog is Blanco 1 2 3 5 1 4 16 
uw bruto Lager dan 
jaarinkomen? 20.000 1 1 1 1 4 

Tussen 
20.000 en 6 4 13 4 6 33 
40.000 
Tussen 
40.000 en 4 1 2 6 3 2 18 
60.000 
Tussen 
60.000 en 2 3 5 
80.000 
Tussen 
80.0000 5 5 
en 100.000 
Hoger dan 

2 2 100.000 
Totaal 12 10 5 27 9! 20 l 83 

Het gaat hier om een ordinaal-ordinaal combinatie. De testgrootheid is Spearman en 
bedraagt 0,148. Er is ook hier geen verband tussen het brute jaarinkomen van de 
respondent en de behoefte aan een klussenbus. 
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Verband tussen vraag 6 en vraag 12. 
Vraag 6: Zijn er in uw stad al een of meer projecten zoals de klussenbus? 
Vraag 12: Zou u gebruik maken van een klussenbus? 

Zou u vaak ~ ebruik maken van een klussenbus? 

Blanco Vaak Regelmatig Neutraal Zelden Nooit Totaal 
Zijn er in uw stad Blanco 3 
al projecten Ja 2 2 1 6 5 6 
zoals de Nee 3 2 5 1 3 
klussenbus? 

Weetik 
niet 7 5 2 16 3 11 

Totaal 12 10 5 27 9 20 

Het gaat hier om een nominaal-ordinaal combinatie. De testgrootheid is Cramers V 
en bedraagt 0,333. Er bestaat ook bjj deze twee vragen geen verband. 

Verband tussen vraag 4 en vraag 11. 
Vraag 4: Wat is uw burgerlijke staat? 
Vraag 11: Knapt u zelf de klussen in uw huis op? 

Knapt U op dit moment zelf 
klussen in uw huis op? 

Blanco Ja Nee Totaal 
Watisuw Alieenstaand 3 12 26 41 
burgerlijke staat? Gehuwd 1 23 17 41 

Gescheiden 1 1 
Totaal 4 35 44 83 

Het gaat hier om een ordinaal-ordinaal combinatie. De testgrootheid is Spearman en 
bedraagt -0,155. Er is dus geen verband tussen de burgerlijke staat van de 
respondent en het wei dan niet zelf opknappen van de klussen in huis. 

Verband tussen vraag 4 en vraag 11. 
Vraag 4: Wat is uw burgerlijke staat? 
Vraag 11: Knapt een klussendienst de klussen voor U op? 

Knapt op dit moment een 
klussendienst de klussen in uw 

huis op? 

Blanco Ja Nee Totaal 
Wat is uw Alieenstaand 3 2 36 41 
burgerlijke staat? Gehuwd 1 3· 37 41 

Gescheiden 1 1 
Totaal 4 5 74 83 

Het gaat hier om een ordinaal-ordinaal combinatie. De testgrootheid is Spearman en 
bedraagt 0,053. Ook hier is er dus geen verband. 
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In dit hoofstuk zullen enkele conclusies getrokken worden, naar aanleiding van de 
gevonden resultaten. Allereerst zal er per onderdeel van de enquete een korte 
samenvatting worden gegeven en zullen hieruit conclusies getrokken worden. 
Vervolgens zal een antwoord gegeven worden op de deelvragen en uiteindelijk op de 
onderzoeksvraag. Tenslotte volgen de aanbevelingen. 

5.2 Onderdeel1: Profiel 

De enquete is ingevuld door 83 personen, waarvan 43 vrouwen en 40 mannen. De 
leeftijd van de respondenten ligt met name tussen 65 en 85 jaar. Oit is precies de 
leeftijdscategorie waar de klussenbus voor bedoelt is. 
Het merendeel van de respondenten komt uit Uden of Eindhoven. Deze twee steden 
zijn representatief voor de steden waar plannen zijn om een klussenbus te 
introduceren, namelijk Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, Helmond, Maastricht en 
Venray. 
De helft van de respondenten is gehuwd en de helft alleenstaand. Ook dit is een 
goede verdeling en een goede afspiegeling van de werkelijkheid. 
Het bruto jaarinkomen van de respondenten ligt voornamelijk tussen fl. 20.000 en fl. 
40.000. Veel respondenten hebben deze vraag niet ingevuld en dat was ook te 
verwachten. 
Uit het onderdeel protiel blijkt dat de steekproef van de enquete een goede 
afspiegeling is van de beoogde doelgroep en we uit de resultaten dan ook conclusies 
kunnen trekken die van toepassing zijn op de doelgroep. 

5.3 Onderdeel2: Huidige aanbod 

Het grootste deel van de respondenten kon niet zeggen of er in zijn of haar stad al 
projecten zijn zoals de klussenbus. De respondenten die zeker wisten dat zulke 
projecten wei bestaan, noemden particuliere klussendiensten, klusjesmannen en de 
vrijwilligerscentrale. In Uden is er een gemeentelijke vrijwilligerscentrale die voor 
weinig geld klussen uitvoert bij ouderen. 
Van de huidige diensten in de stad wordt door de respondenten weinig gebruik 
gemaakt. Slechts 8 van de 83 respondenten zegt ooit van een dienst gebruik 
gemaakt te hebben. Oit is erg opvallend en de vraag is dan ook wie dan wei de 
klussen in huis opknapt. De weinige respondenten die wei ooit gebruik hebben 
gemaakt van een klussendienst, zeggen zeer tevreden te zijn over de kwaliteit en de 
prijs van deze dienst. Oak nu komt weer de vraag in ons op, waarom de diensten zo 
weinig gebruikt worden, terwijl de gebruikers er wei tevreden over zijn. Oeze beide 
vragen zullen aan bod komen in het volgende onderdeel. 
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De meeste respondenten knappen de klussen in huis zelf op, of laten ze door familie 
opknappen. Weer blijkt dat weinig respondenten een klusjesman of een 
klussendienst in schakelen. Oit komt waarschijnlijk omdat ze meer vertrouwen 
hebben in zichzelf of de familie. Bovendien is het zelf uitvoeren van klussen meestal 
goedkoper dan het laten uitvoeren door een klussendienst. Respondenten weten ook 
vaak niet wat een klussendienst voor hen kan betekenen. 
Veel respondenten weten niet of ze gebruik gaan maken van de klussenbus. Maar 
liefst 28% weet zeker dat ze er nooit gebruik van zullen gaan maken. Oit heeft 
natuurlijk ook weer te maken met het feit dat ze zelf de klussen opknappen of dat ze 
de klussen door familie laten doen en ervan uit gaan dat dat nog lang goed gaat. 
Respondenten die wei gebruik willen gaan maken van de klussenbus hebben het 
meeste behoefte aan schilder- en texwerk. Oaarnaast scoren ook klein 
loodgieterswerk en electra goed. Oit zijn drie grote klussen waar vakmanschap voor 
nodig is. Respondenten zetten bij zulke belangrijke klussen liever vakmensen aan 
het werk, dan dat ze zelf gaan klussen. Ouidelijk is dus, dat de klussenbus met 
professioneel en gespecialiseerd personeel moet gaan werken. 
De meeste respondenten zijn bereid om een bedrag tussen fl. 10 en fl. 20 per uur te 
gaan betalen voor een klusser. Veel respondenten vinden echter ook dat dit bed rag 
zeer afhangt van het type klus. 

5.5 Onderdeel4: Informatievoorziening 

De respondenten vinden dat Humanitas hen het beste kan gaan informeren via 
brochures en weekbladen. Ook dagbladen en televisie worden genoemd. Oit zijn de 
media die het meest gebruikt worden door de bevolking op dit moment en dus ook 
de meest logische media am informatie te gaan verschaffen. 
Een enkele respondent gaf aan om brochures te verspreiden bij verenigingen van 
ouderen. Oaar kon volgens hem de doelgroep het beste bereikt worden. 
Toch blijkt in de praktijk meestal dat bronchures amper gelezen worden. Mond op 
mond reclame blijft altijd de beste informatievoorziening. 

5.6 Dee/vraag 1: Is er in Den Bosch, Eindhoven, Heer/en, He/mond, Maastricht en 
Venray vraag naar een klussenbus? 

In eerste instantie lijkt een passende antwoord op deze vraag, dat er geen vraag is 
naar een klussenbus. Echter, er is waarschijnlijk genoeg vraag naar de klussenbus 
om deze in genoemde steden op te starten. Veel respondenten weten niet wat er 
allemaal mogelijk is met de diensten van de klussenbus en zijn in staat om zelf de 
klussen op te knappen. Maar als de klussenbus door vakmensen bemand gaat 
worden en klussen voor een klein bed rag vakkundig gaat uitvoeren, zal de 
klantenkring snel uitgebreid worden. 
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5.7 Deelvraag 2: Welke soorien klussen zul/en het meeste uitgevoerd gaan 
worden? 

De respondenten hebben zoals gezegd het meeste behoefte aan de gratere klussen 
die vakmanschap vereisen. Voorbeelden hiervan zijn schilder- en texwerk, electra
klussen, loodgieterswerk en andere specifieke klussen. 

5.8 Oeelvraag 3: Welke prijs kan de doelgroep voorde klussen betalen? 

De prijs die de doelgraep wil gaan betalen voor de klussen, zal afhangen van de 
aard van de klus. Voor een klus die ze zeit niet of nauwelijks goed kunnen uitvoeren 
en die door vakmensen van de klussenbus goed uitgevoerd kan worden, zal de 
doelgraep meer willen beta len dan voor een klus die slecht uitgevoerd wordt en die 
ze zelf ook had den kunnen doen. 
De prijs die Humanitas tot dusver berekent, fl. 10 per uur per klusser inclusief 
materiaal en benzine, is zeer geschikt. 

5.9 Deelvraag 4: Is er concurrentie in de genoemde steden? 

Er is in een aantal steden zeker concurrentie. In elke stad bestaan er particuliere 
klussendiensten. In met name Uden bestaat een goed lopende vrijwilligerscentrale 
en ook Heerlen beschikt over een gemeentelijke klussendienst. Eindhoven en 
Roermond hebben geen gemeentelijke klussendiensten. 
Voor Eindhoven blijkt dat er neg en particuliere klussenbedrijven zijn. In Uden, 
Heerlen en Roermond zijn dit er minder: gemiddeld vijf. Dit zijn dan ook aile diensten 
die in de onderzochte steden aanwezig zijn. 
Uit de resultaten blijkt echter dat de respondenten niet of nauwelijks weet hebben 
van het bestaan van deze diensten en bovendien niet weten wat er allemaal mogelijk 
is. De concurrentie is hierdoor toch vrij laag en met voldoende 
informatievoorzieningen, zal de klussenbus van weinig concurrentie te duchten 
hebben. 

5. 10 Deelvraag 5: Hoe kan Humanitas het beste potentiele klan ten informatie 
leveren over het project? 

Een aantal respondenten heeft te kennen gegeven op de hoogte te willen blijven van 
de ontwikkeling van de klussenbus. lij zijn het beste benaderbaar via direct mail. 
Oak advertenties in dag- en vooral weekbladen en een juiste verspreiding van 
brochures zul/en ten goede komen aan de bekendheid van de klussenbus. 

5. 11 Onderzoeksvraag: Kan het project klussenbus met succes in Noord-Brabant en 
Limburg uitgebreid worden? 

Het antwoord op de onderzoeksvraag is nu een eenduidig ja. Er is zeker vraag naar 
de diensten van de klussenbus, er is overeenstemming in de prijs voor de klussen en 
de inhoud van de klussen. Er is weinig concurrentie en met een goede 
informatiebron zul/en veel potentiele klanten bereikt gaan worden. 
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Van de 83 respondenten den ken er 10 vaak en 5 regelmatig gebruik te gaan maken 
van de Klussenbus. 27 respondenten heeft de neutrale middenweg gekozen. Ervan 
uitgaande dat de he 1ft van de respondenten die neutraal geantwoord hebben, van de 
Klussenbus gebruik gaan maken, komt het verwachtte totaal op ongeveer 28 
respondenten. Oat is ongeveer 34% van de totale respons op deze enquete. Omdat 
de enquete slechts een kleine willekeurige steekproef is, kunnen we met 
voorzichtigheid schatten dat ongeveer 30% van de doelgroep geTnteresseerd is in 
gebruik van de klussenbus. Oit is genoeg om de klussenbus te kunnen introduceren 
in de genoemde steden. Bovendien verwachten we dat na bekendheid met de 
diensten van de klussenbus, dit aandeel aileen maar kan stijgen. 
Oit project kan dus zeker uitgebreid worden naar Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, 
Helmond, Maastricht en Venray. 

5. 12 Aanbevelingen 

Hierna worden enkele aanbevelingen gedaan, die ervoor kunnen zorgen dat het 
project in de genoemde steden succes zal hebben: 

De belangrijkste component is de informatievoorziening naar de (potentiele) klanten 
toe. Mogelijkheden zijn hiervoor al gegeven. De informatie moet een beeld geven 
van het doel van de klussenbus, de moge/ijkheden van de klussenbus en van de 
professionaliteit van de werknemers op de klussenbus. De beste manier om 
potentiele klanten te informeren is volgens ons het verspreiden van brochures bij 
verenigingen van ouderen en bijeenkomsten van ouderen. Zo wordt de doelgroep 
het snelste en gemakkelijkste bereikt. 

De klanten hebben vooral de behoefte aan vakmanschap. Gespecialiseerde 
werknemers zijn in staat om bepaalde klussen professioneel uit te voeren. Het 
inschakelen van een professioneel bedrijf is al snel erg duur en misschien zelfs 
onbetaalbaar voor de doelgroep van de klussenbus. Daarom is het zaak om 
goedkope en professionele diensten aan te bieden. 

De prijs die Humanitas op het moment rekent voor een klus is zeer acceptabel. De 
klant wi! waarschijnlijk best meer betalen voor een klus als deze goed en 
professioneel is afgewerkt. 

Kortom: een goede informatievoorziening en professionaliteit zijn erg belangrijk om 
het project te laten slagen. 

28 



i'tlrBEDRIJFSKUNDE 
pvv ink e I 

ondernemersadviezen 

6 Uteratuurlijst 

Marktonderzoek 
Klussenbus Humani!as 

Bartels, J.F., Jansen, E.P.W.A., Joostens, Th.H. 
Enqueteren, het opstellen en gebruiken van vragenlijsten 
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1989 
Braat, N., 
Syllabus voor projectuitvoerders 
Bedrijfskundewinkel, Technische Universiteit Eindhoven, 1997 
Duiff, E., Garritsen, T. 
Help het zwembad verzuipt 
Bedrijfskundewinkel, Technische Universiteit Eindhoven, 1999 

29 



~EDRIJFSKUNDE 
PVV ink e I 

ond erne me rsad v ie zen 

7 Bijlagen 

7. 1 BijJage 1: De begeJeidende brief 

Eindhoven,8juni2000 

Geachte heer I mevrouw, 

Marktonderzoek 
Klussenbus Humanitas ----

Wij zijn studenten wiskunde van Fontys Eindhoven en voeren via de Technische 
Universiteit Eindhoven een marktonderzoek uit naar de behoefte aan een 
'klussenbus' in uw stad. 

De 'klussenbus' is een project van Humanitas, dat ongeveer 3% jaar geleden in 
Breda van start is gegaan. Gebruik maken van de 'klussenbus' is goedkoper dan het 
inhuren van een reguliere klussendienst en speciaal gericht op ouderen. De andere 
kant is dat klussen uitgevoerd worden door mensen die al geruime tijd zonder werk 
zitten. Het mes snijdt dus aan twee kanten. 

In kader van dit onderzoek hebben wij een enquete opgesteld, waarvoor we uw 
medewerking vragen. Het invullen van deze enquete zal 5 tot 10 minuten in beslag 
nemen. De enquete vult u anoniem in en uw gegevens zullen niet voor andere 
doeleinden dan bovengenoemd onderzoek gebruikt worden. 

De doelgroep van deze enquete is personen van 65 jaar en ouder. Wij zouden het 
daarom erg op prijs stellen als de enquete ingevuld wordt door iemand in deze 
leeftijdscategorie. Als u zelf niet tot onze doelgroep behoort, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn om de enquete aan iemand te geven die daar wei toe behoort. 

Wij hopen dat u het belang van deze enquete inziet en willen u verzoeken de 
ingevulde enquete uiterlijk voor 18 juni terug te sturen door middel van de 
bijgevoegde antwoordenvelop (een postzegel is niet nodig). Bij voorbaat hartelijk 
dank voor uw medewerking. 

Met vriende/ijke groeten, 

Annemie Kempkens Jeroen Bicker 
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7.2 Bij/age 2: Enquete 

Invulaanwijzingen voor de enquete 

Marktonderzoek 
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In de enquete treft u telkens een vraag aan met daarbij behorende 
antwoordmogelijkheden. Voor zo'n antwoordmogelijkheid staat een rondje. Wij 
verzoeken u bij het beantwoorden van de vragen telkens het rondje aan te kruisen of 
zwart te maken v~~r het antwoord dat op u van toepassing is of dat uw voorkeur 
heeft. 

Wanneer u bijvoorbeeld op 1 januari geboren bent, beantwoord u de onderstaande 
vraag als voigt: 

Bent u op 1 januari geboren? 
• Ja 
o Nee 

Veel succes met het invullen van de enquete. 

Allereerst enkele vragen die betrekking hebben op uw profiel. 

1. Wat is uw geslacht? 
OMan 

2. Wat is uw leeftijd? 
o Jonger dan 65 jaar 
076 - 85 jaar 

3. Wat is uw woonplaats? 
o Eindhoven 
o Roermond 
o Anders, nl ....... .. 

4. Wat is uw burgerlijke staat? 
o Alleenstaand 
o Gehuwd 
o Anders, nL ........ 

5. Hoe hoog is uw bruto jaarinkomen? 
o Lager dan 20.000,-
040.001,- - 60.000,-
080.001,- - 100.000,-

OVrouw 

065 - 75 jaar 
o Ouder dan 85 jaar 

o Heerlen 
o Uden 

o Samenwonend 
o Gescheiden 

o 20.000,- - 40.000,-
060.001,- - 80.000,
o Hoger dan 100.000,-
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De vo/gende vragen hebben betrekking op huidige klussendiensten. 

6. Zijn er in uw stad al een of meer projecten zoals de, in de brief genoemde, 
klussenbus? 
OJa 
o Nee (ga verder met vraag 11) 
o Weet ik niet (ga verder met vraag 11) 

7. Welke diensten zijn in uw stad aanwezig? 
(meerder antwoorden mogelijk) 
o Klusjesman o Klussendienst van de gemeente 
o Particuliere klussendienst o Anders, nl. ....... . 

8. Heeft u hier ooit gebruik van gemaakt? 
OJa 
o Nee (ga verder met vraag 11) 

9. Bent u tevreden over de kwaliteit van deze dienst? 
tevreden ontevreden 
00000 

1 O.Bent u tevreden over de prijs van deze dienst? 
tevreden ontevreden 

o 0 0 0 0 

De vo/gende vragen hebben betrekking op uw wensen. 

11.Wie knapt op het moment de klussen in uw huis op? 
o Zelf 0 Familie 
o Vrienden 0 Klusjesman 
o Klussendienst 0 Anders, nl. ....... . 

12.Zou u gebruik maken van een klussenbus, zoals deze in de brief beschreven is? 
vaak noott 
00000 

13.Welke van de volgende klussen zouden door een klussenbus bij u uitgevoerd 
moeten worden? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
o Bestrating o Dakwerk 
o Electra o Hang- en sluitwerk 
o Klein loodgieterswerk o Metselwerk 
o Montage o Onderhoud 
o Schilder- en texwerk o T egel- en sanitairwerk 
o Timmerwerk o Anders, nl.. ....... 
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14.Welk bedrag bent u bereid per uur per klusser te betalen? 
o Minder dan 10,- 0 10,- en 20,-
021,- en 30,- 0 Meer dan 30,-

De volgende vraag heeft betrekking op informatie over de klussenbus. 

15.0p welke manieren kan Humanitas u het beste gaan informeren over de 
klussenbus? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
o Brochures o Dagbladen 
o E-mail o Flyers 
o Radio o Televisie 
o Tijdschriften o Weekbladen 
o Op geen enkele manier o Anders, nl. ....... . 

Harle/ijk dank voor uw medewerking. 
Heeft u nog opmerkingen of suggesties, dan willen wij u vriende/ijk verzoeken deze 
hieronder ie verme/den. 

Opmerkingen en/of suggesties: ............................................ , ....................... . 

A/s u op de hoogie wili blijven van het project klussenbus, kunt u hieronder uw 
gegevens invullen. 

Naam: ..................................................................................................... . 

Adres: ..................................................................................................... . 

Postcode: ................................................................................................ . 

Woonplaats: ................. , ........................................................................... . 

Telefoonnummer: ...... '" ................... , .................... " ..................... '" ........... . 

E-mail: .................................................................................................... . 
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In deze bijlage zijn de opmerkingen en suggestie van de respondenten vermeld, 
zoals zij die op het enqueteformulier hebben ingevuld of zoals zij het ons verteld 
hebben: 
• Kan de klussenbus ook hulp bieden bij PC gebruik, brieven schrijven etc.? 
• Om meer bekendheid te krijgen, kunnen jul/ie de klussenbus kenbaar maken bij 

stichtingen voor het welzijn van ouderen. 
• De klussenbus is zeker ook geschikt voor jongere alleenstaanden. 
• In Heerlen bestaat er al een buurtconcierge die dezelfde soortgelijke klussen 

opknapt voor een lage prijs. 
• In Uden bestaat er een vrijwilligerscentrale, waar ouderen bij terecht kunnen. 

34 



rtlrBEDRIJFSKUNDE 
PVV ink e I 

ondernemersadviezen 

7.4 Bij/age 4: Adressen 

Mariela a Ayala 
Hudsonlaan 10 
5623 MA EINDHOVEN 

Fam. Baggermans 
Tetrodestraat 78 
5623 EP EINDHOVEN 
040-2436371 

Mevr. R. Beukers 
Heuvelakker 87 
5625 VK EINDHOVEN 

H. Deelen van de Water 
Gen. de Carislaan 22 
5623 GL EINDHOVEN 
040-2438790 

Fam. Drenthen 
Jonathanstraat 23 
5632 NW EINDHOVEN 
040-2480062 

H.M.J. de Groot 
Kruisakker 16 
5625 SC EINDHOVEN 
040-2424871 

G. Jonker 
Heuvelakker 57 
5625 VJ EINDHOVEN 
040-2427360 
Men. A. Kerkhof 
Hudsonlaan 80 
5623 NL EINDHOVEN 
040-2438708 

Mevr. Maat- de Jong 
Hudsonlaan 12 
5623 NA EINDHOVEN 
040-2438827 

Marktonderzoek 
Klussenbus Humanitas 

M. van de Bergh - Hagemeifer 
Vassaustalte 18 
6043 GW ROERMOND 

M. Boom - Oyen 
Lindelaan 70 
6043 GN ROERMOND 

Mw. Driessen - Freriks 
Lindelaan 316 
6043 GN ROERMOND 

Mevr. M. van Gasselt 
Heerbaan Breywegh 86 
6043 GX ROERMOND 

Mw. F. Boonaerts 
Lauwere402 
5403 XK UDEN 
0413-623213 

P. Dijkgraaf 
Symfonie 16 
5402 HZ UDEN 

Mevr. Handers van Hout 
Leeuweriksweg 32 
5402 XD UDEN 
0413-254147 
J. F. Kleefstra 
Odiliastraat 50 
5401 ZZ UDEN 
0413-257001 

G.J. van Krimpen 
Alloysiusstraat 19 
5401 EL UDEN 
0413-256416 
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Th. Bodelier 
Molenwei 426 
6412 WG HEERLEN 
045-5726879 
F. van Caldenberg 
Molenwei 221 
6412 we HEERLEN 
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M. van Raam Keyser 
Lauwere 401 
5403XS UDEN 
0413-258018 
AW.J. Otten 
Kastanjeweg 15 
5401 GW UDEN 
0413-263052 

R.M. v/d Wal 
Symfonie 11 
5402 HZ UDEN 
0413-250626 
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7.5 Bij/age 5: Frequentietabellen 

Wat is uw geslacht? 

Frequency Percent 
Valid Man 40 48,2 

Vrouw 43 51,8 

Total 83 100,0 

Total 83 100,0 i 

Wat is uw leeftijd? 

Frequency Percent 
Valid blanco 1 1,2 

Jonger 
dan 65 14 16,9 
jaar 

Tussen 65 
40 48,2 en 75 jaar 

Tussen 76 
26 31,3 en 85 jaar 

Ouderdan 
2 2,4 85 jaar 

Total 83 100,0 

Total 83 100,0 

Valid 
Percent 

48,2 

51,8 

100,0 

Valid 
Percent 

1,2 

16,9 

48,2 

31,3 

2,4 

100,0 

Wat is uw woonplaats? 

Valid 
Frequency Percent Percent 

Valid Eindhoven 9 10,8 10,8 

Heerlen 25 30,1 30,1 

Roermond 15 18,1 18.1 

Uden 32 38,6 38,6 

Anders 2 2,4 2,4 

Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 
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Cumulative 
Percent 

48,2 

100,0 

Cumulative 
Percent 

1,2 

18,1 

66,3 

97.6 

100,0 

Cumulative 
Percent 

10,8 

41,0 

59,0 

97,6 

100,0 
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Wat is uw burgerlijke staat? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Alleenstaand 41 49,4 49,4 49,4 

Gehuwd 41 49,4 49,4 98,8 

Gescheiden 1 1,2 1,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
Total 83 100,0 

Hoe hoog is uw bruto jaarinkomen? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 16 19,3 19,3 19,3 

Lager dan 20.000 4 4,8 4,8 24,1 

Tussen 20.000 en 
33 39,8 39,8 63,9 

40.000 

Tussen 40.000 en 
18 21,7 21,7 85,5 

60.000 

Tussen 60.000 en 
5 6,0 6,0 91,6 

80.000 

Tussen 80.0000 en 
5 6,0 6,0 97,6 

100.000 

Hoger dan 100.000 2 2,4 2,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Zijn er in uw stad al projecten zoals de klussenbus? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 3 3,6 3,6 3,6 

Ja '22 26,5 26,5 30,1 

Nee 14 16,9 16,9 47,0 

Weet ik 
44 53,0 53,0 100,0 

niet 

Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 
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Welke diensten zijn in uw stad aanwezig? 

Valid Cumulative 
Frequenc}' Percent Percent Percent 

Valid Blanco 62 74,7 74,7 74,7 

Klusjesman 5 6,0 6,0 80,7 

Klussendienst 
van de 2 2,4 2,4 83,1 
gemeente 

Particuliere 
8 9,6 9,6 92,8 

klussendienst 

Anders 6 7,2 7,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Heeft u hier ooit gebruik van gemaakt? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 61 73,5 73,5 73,5 

Ja 8 9,6 9,6 83,1 

Nee 14 16,9 16,9 100,0 

Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Bent u tevreden over de kwaliteit van deze dienst? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 75 90,4 90,4 90,4 

Zeer 
7 8,4 8,4 98,8 

tevreden 

Zeer 
1 1,2 1,2 100,0 

ontevreden 

Total 83 100,0 100,0 
Total 

I 

83 I 100,0 

Bent u tevreden over de prijs van daze dienst? 

Valid , Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 76 91,6 91,6 91,6 

Zeer 
5 6,0 6,0 97,6 tevreden 

Neutraal 1 1,2 1,2 98,8 

Zeer 
1 1,2 1,2 100,0 

ontevreden 

Total 83 100,0 100,0 
Total 83 100,0 
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Knapt U Op dit moment zelf klussen in uw huis op? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 4 4,8 4,8 4,8 

Ja 35 42,2 42,2 47,0 

Nee 44 53,0 53,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Knapt op dit moment familie de klussen in uw huis op? 

Valid Cumulatlve 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 4 4,8 4,8 4,8 

Ja 35 42,2 42,2 47,0 

Nee 44 53,0 53,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
Total 83 100,0 

Knapppen op het moment vrienden de klussen in uw huis op? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 4 4,8 4,8 4,8 

Ja 14 16,9 16,9 21,7 

Nee 65 78,3 78,3 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
Total 83 100,0 

Knapt op dit moment een klusjesman de klussen in uw huis op? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 4 4,8 4,8 4,8 

Ja 5 6,0 6,0 10,8 

Nee 74 89,2 89,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

40 

Marktonderzoek 
Humanitas 



I'Il!'BEDRIJFSKUNDE 
PVV ink e I 

ondernemersadviezen 

Marktonderzoek 
Klussenbus Humanitas 

Knapt op dit moment een klussendienst de klussen in uw huis op? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 4 4,8 4,8 4,8 

Ja 5 6,0 6,0 10,8 

Nee 74 89,2 89,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Knapt op het moment iemand anders de klussen in uw huis op? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 4 4,8 4,8 4,8 

Ja 13 15,7 15,7 20,5 

Nee 66 79,5 79,5 100,0 

Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Zou u vaak gebruik maken van een klussenbus? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 12 14,5 14,5 14,5 

Vaak 10 12,0 12,0 26,5 

Regelmatig 5 6,0 6,0 32,5 

Neutraal 27 32,5 32,5 65,1 

Zelden 9 10,8 10,8 75,9 

Nooit 20 24,1 24,1 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
Total 83 100,0 

Zou bestrating bij u uitgevoerd moeten worden? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 29 34,9 34,9 34,9 

Ja 5 6,0 6,0 41,0 

Nee 49 59,0 59,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
Total 83 100,0 
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Zou dakwerk bij u uitgevoerd moeten worden? 

Valid , Cumulative 
Frequency Percent Percent I Percent 

Valid Blanco 29 34,9 34,9 34,9 
Ja 3 3,6 3,6 38,6 
Nee 51 61,4 61,4 100,0 
Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Zou electra bij u uitgevoerd moeten worden? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 29 34,9 34,9 34,9 
Ja 15 18,1 18,1 53,0 
Nee 39 47,0 47,0 100,0 
Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Zou hang- en sluitwerk bij u uitgevoerd moeten worden? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 29 34,9 34,9 34,9 
Ja 7 8,4 8,4 43,4 

Nee 47 56,6 56,6 100.0 
Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Zou klein loodgieterswerk bij u uitgevoerd moeten worden? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 29 34,9 34.9 34,9 
Ja 16 19,3 19,3 54,2 
Nee 38 45,8 45,8 100,0 
Total 83 100,0 100,0 

Total 83 i 100,0 
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Zou metselwerk bij u uitgevoerd moeten worden? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 29 34,9 34,9 34,9 

Ja 3 3,6 3,6 38,6 
Nee 51 61,4 61,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
Total 83 100,0 

Zou montage bij u uitgevoerd moeten worden? 

Valid I Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 29 34,9 34,9 34,9 

Ja 7 8,4 8,4 43,4 
Nee 47 56,6 56,6 100,0 
Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Zou onderhoud bij u uitgevoerd moeten worden? 

Valid Cumulative 
Fr~quencv Percent Percent Percent 

Valid Blanco 29 34,9 34,9 34,9 
Ja 18 21,7 21,7 56,6 
Nee 36 43,4 43,4 100,0 
Total 83 100.0 100,0 

Total 83 100,0 

Zou schilder- en texwerk bij u uitgevoerd moeten worden? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 29 34,9 34.9 34,9 
Ja 34 41.0 41,0 75.9 
Nee 20 24,1 24,1 100.0 
Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 
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Zou tegel- en sanitairwerk bij u uitgevoerd moeten worden? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 29 34,9 34,9 34,9 

Ja 6 7,2 7,2 42,2 

Nee 48 57,8 57,8 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
Total 83 100,0 

Zou timmerwerk bij u uitgevoerd moeten worden? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 29 34,9 34,9 34,9 

Ja 13 15,7 15,7 50,6 

Nee 41 49,4 49,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Zou een andere klus bij u uitgevoerd moeten worden? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 29 34,9 34,9 34,9 

Ja 10 12,0 12,0 47,0 

Nee 44 53,0 53,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Welk bed rag bent u bereid per uur per klusser te beta len? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 17 20,S 20,5 20,5 

Minder dan 10 7 8,4 8,4 28,9 

Tussen 10 en 20 49 59,0 59,0 88,0 

Tussen 20 en 30 8 9,6 9,6 97,6 

Meer dan 30 2 2,4 2,4 100,0 

Total 83 100,0 • 100,0 

Total 83 100,0 I 
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Kan Humanitas u het beste gaan informeren via bronchures? 

i Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 7 8,4 8,4 8,4 

Ja 39 47,0 47,0 55,4 

Nee 37 44,6 44,6 100,0 

Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Kan Humanitas u het beste gaan informeren via dagbladen? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 7 8,4 8,4 8,4 

Ja 21 25,3 25,3 33,7 

Nee 55 66,3 66,3 100,0 

Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Kan Humanitas u het beste gaan informeren via e~mail? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 7 8,4 8,4 8,4 

Ja 3 3,6 3,6 12,0 

Nee 73 88,0 88,0 100,0 
Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Kan Humanitas u het beste gaan informeren via flyers? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 7 8,4 8,4 8,4 
Ja 4 4,8 4,8 13,3 

Nee 72 86,7 86,7 100,0 
Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 
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Kan Humanitas u het beste gaan informeren via radio? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 7 8,4 8,4 8,4 
Ja 5 6,0 6,0 14,5 
Nee 71 85,5 85,5 100,0 
Total 83 ! 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

Kan Humanitas u het beste gaan informeren via tijdschriften? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 7 8,4 8,4 8,4 

Ja 3 3,6 3,6 12,0 

Nee 73 88,0 88,0 100,0 
Total 83 100,0 100,0 I 

Total 83 100,0 

Kan Humanitas u het beste gaan inforrneren via weekbladen? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 7 8,4 8,4 8,4 

Ja 35 42,2 42,2 50,6 

Nee 41 49,4 49,4 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
Total 83 100,0 

Kan Humanitas U het beste niet gaan informeren? 

Valid Cumulative 
Fre~uencv Percent Percent Percent 

Valid Blanco 7 8,4 8,4 8,4 

Ja 6 7,2 7,2 15,7 
Nee 70 84,3 84,3 100,0 

Total 83 100,0 I 100,0 

Total 83 100,0 

Kan Humanitas u het beste gaan informeren via een andere manier? 

I Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Blanco 7 8,4 8,4 8,4 

Ja 2 2,4 2,4 10,8 

Nee 74 89,2 89,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 
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Heeft u nog opmerkingen of suggesties? 

Valid 
Frequency Percent Percent 

Valid Ja 18 21.7 21,7 
Nee 65 78,3 78,3 
Total 83 100,0 100,0 

Total 83 100,0 

47 

Marktonderzoek 
Klussenbus Humanitas 

Cumulative 
Percent 

21,7 
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