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VOORWOORD 

HONDENUITLAA TSERVICE 

Voor u ligt het eindverslag van het onderzoek naar de marktpotentie van een hon
denuitlaatservice in Weert, Limburg, dat in opdracht van de Bedrijfskundewinkel werd 
uitgevoerd. 

De Bedrijfskundewinkel is een kleinschalig, non-profit adviesbureau en een van de 
acht Wetenschapswinkels van de Technische Universiteit Eindhoven. Mensen die 
behoefte hebben aan kennis op bedrijfskundig gebied en niet de middelen hebben 
die kennis elders te verkrijgen, kunnen zich wenden tot de Bedrijfskundewinkel. Zij 
kunnen dan kosteloos advies krijgen van studenten van de studierichting Technische 
Bedrijfskunde aan de faculteit voor Technologie Management, voor wie deze op
drachten een extra praktijkervaring buiten het curriculum zijn. 

De begeleiding van deze projecten ligt in handen van twee (student-) bestuursleden 
van de Bedrijfskundewinkel. In dit geval waren dat Vera Heijckers en Steven Boog
aard, die ik bij deze wil bedanken voor de geboden onderzoeksmogelijkheden en 
voor de goede medewerking. 

Tot slot hoop ik dat de opdrachtgeefster vanuit de 'hondenuitlaatservice Javeska' met 
behulp van de resultaten uit dit onderzoek een weloverwogen besluit kan nemen ten 
aanzien van het opstarten van deze service en dat zij haar voordeel kan doen met de 
resultaten zoals deze zijn weergegeven in dit verslag. 

Eindhoven, 1 maart 1999 

Barbara van Sprang 

Bedrijfskundewinkel 

Technische Universiteit Eindhoven 

Postbus 513 

Paviljoen U1/U2 

5600 MB Eindhoven 

tel: 040-2473415 

fax: 040-2451275 
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SAMENVATTING 

HONDENUITLAA TSERVICE 

De opdrachtgeefster van dit onderzoek is van plan om in de regia Weert een hon
denuitlaatservice te beginnen. Deze service zal de honden this ophalen, uitlaten en 
vervolgens terugbezorgen op het door de klant gewenste adres. De Bedrijfskun
dewinkel is benaderd door de opdrachtgeefster om uit te zoeken of er een markt is 
voor een dergelijke hondenservice. 

De definitieve onderzoeksvraag is als voigt gedefinieerd: 

"Bestaat er in de regio Weert vraag naar een hondenuitlaat-service?" 

Hierbij horen de volgende deelvragen: 

• Wat is het klantenprofiel van de mensen die gebruik willen maken van een hon-
denuitlaatservice? 

• Welke specifieke eisen stellen mensen aan een hondenuitlaatservice? 

V~~r het beantwoorden van deze deelvragen is gebruik gemaakt van zowel schrifte
lijke als mondelinge enquetes. In totaal zijn er 400 enquetes verspreid, uitsluitend 
aan mensen die in het bezit zijn van een hondo Hiervan zijn er 130 ingevuld en retour 
gezonden. 

De afgenomen enquete leidt tot antwoord op de volgende globale vragen. 

• Welke mensen zouden gebruik willen maken van een dergelijke hondenuitaat-
service? 

• Waar bevindt de doelgroep zich in regio Weert? 

• Hoeveel willen mensen beta len voor een hondenuitlaatservice? 

• Hoe vaak willen mensen gebruik maken van een hondenuitlaatservice? 

• Hoe lang uitlaten vindt de doelgroep noodzakelijk? 

• Op welke tijden willen de mensen dat hun hond wordt uitgelaten? 

Uit het onderzoek is gebleken dat slechts 27% positief tegenover een hondenuitlaat
service staat. 

Dit zijn voornamelijk personen die aangeven problem en te hebben met het combine
ren van de werktijden en hun huisdier. 

De leeftijd varieert tussen de 25 en de 65 jaar en er kan geen onderscheid worden 
gemaakt tussen mannen en vrouwen. 

De doelgroep bevindt zich verspreid over de aile wijken van Weert. Geen een wijk is 
overduidelijk meer aanwezig bij het positief beantwoorden van de vraag of er wei of 
geen gebruik zal worden gemaakt van de service. Wei staan een aantal wijken nega
tiever tegen over het wei of niet uitlenen van de huissleutel. De wijken; Biest, Gras
winkel en de Keent hebben het grootste bezwaar tegen het uitlenen van de sleutel. 

De meeste mensen zouden tussen de /5,- en de /12,50 willen betalen voor drie 
kwartier uitlaten. Gezien het feit dat slechts 1 % het belangrijk vindt dat de hond 45 
minuten per keer uitgelaten wordt, is het aan te raden te overwegen om slechts een 
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half uur per keer met de honden naar het bos te gaan. Een daarbij horende prijs van 
17,50 is dan aannemeljjker. Verondersteld wordt dat mensen eerder gebruik gaan 
maken van de hondenuitlaatservice als het tarief lager is. Ruim 65% vindt het name
lijk al voldoende dat hun hond gemiddeld een uur per dag wordt uitgelaten. 

De meeste mensen laten hun hond nu 's ochtend tussen acht en negen uit en's 
avonds na zeven uur. Of zij dit ook verlangen van de uitlaatservice is niet duidelijk. 
Het is waarschijnlijk dat zij hebben geantwoord op de vraag: om welke tijden zij hun 
hond uitgelaten willen hebben, het antwoord hebben gegeven: hoe laat zij hun hond 
nu uitlaten. Dit leidt tot het beeld dat zij slechts om deze tijden in staat zijn hun hond 
uit te laten, maar met andere tijden misschien ook akkoord gaan. 

De eindconclusie is dat er een markt is voor een hondenuitlaatservice, maar dat er 
gericht moet worden gezocht naar een zeer vaste klantenkring. Deze is waarschijnlijk 
moeilijk te benaderen en ook in eerste instantie erg twijfelachtig tegenover het ge
bruik maken van de service. Men is namelijk niet snel overtuigd of de hond en de 
sleutel in veilige en bekwame handen zijn. Dit wantrouwen dient eerst weg te worden 
genomen, door het aantonen van het bezit van verzekeringen, hondencursussen en 
bevoegdheden vanuit officiele instanties zoals bijvoorbeeld de gemeente. 

3 
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INLEIDING 

HONDENUITLAATSERVICE 

In dit onderzoek wordt bekeken of het opzetten van een hondenuitlaatservice levens
vatbaar is in de regio Weert. De opdrachtgeefster is van plan om honden op te halen, 
45 minuten uit te laten in het bos en weer terug te brengen op het door de klant ge
wenste adres. Deze service zal tegen betaling worden aangeboden. 

In deze inleiding zal globaal per hoofdstuk worden aangegeven wat de inhoud van dit 
verslag is. 

In hoofdstuk 1 zal de onderzoeksopzet worden uitgewerkt. Via een situatie omschrij
ving, een probleemstelling en een opdrachtomschrijving wordt een afgebakende on
derzoeksvraag geformuleerd die vervolgens aan de hand van enkele deelvragen zal 
worden uitgewerkt. 

In hoofdstuk 2 komt het onderzoeksplan aanbod. Hierin wordt beschreven op welke 
manier het onderzoek zal worden uitgevoerd en waarom voor deze methode is geko
zen. Ook zal in dit hoofdstuk de steekproefgrootte worden bepaald. Verder zullen de 
antwoord-categorieen en de vraagstelling uit de opgestelde enquete worden toege
licht en zullen de verwachte verbanden tussen de verschillende vragen worden weer
gegeven. 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek uiteengezet en geprobeerd 
een duidelijk beeld te schetsen over de wensen van de hondenbezitters in de ge
meente Weert. Dit aan de hand van grafieken die gemaakt kunnen worden met be
hulp van het statistische programma SPSS voor Windows. In paragraaf 3.3 zullen de 
resultaten op de in hoofdstuk twee geformuleerde verbanden worden gegeven. 

Tot slot zal in hoofdstuk 4, aan de hand van de in hoofdstuk 3 en bijlage 3 gevonden 
resultaten, conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. 
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HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSOPZET 

1.1 Inleiding 

HONDENUITLAA TSERVICE 

In onderstaande onderzoeksopzet zijn de situatie en het probleem van de opdracht
geefster weergegeven en wordt het probleem verder uitgewerkt. Tevens zullen de 
onderzoeksvraag en de onderzoeksdeelvragen worden opgesteld. 

1.2 Situatie omschrijving 
De opdrachtgeefster wil in de regio Weert een hondenuitlaatservice beginnen. De 
bedoeling is dat mensen haar de huissleutel geven, zodat zij de honden thuis kan 
ophalen en weer terug kan brengen. In de tussentijd zal zij de honden gedurende 
drie kwartier in het bos uitlaten. Dit zal zij twee keer per dag doen, tenzij de klant an
dere wensen heeft. De doelstelling van de opdrachtgeefster is om veel flexibiliteit aan 
te bieden en geen beperkingen te stellen aan hondenras, tijden en specifieke wensen 
van de klanten. Op deze manier wil zij bereiken dat er een vaste klantenkring van 
ongeveer 20 honden per dag ontstaat. 

De opdrachtgeefster heeft zeit al onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om via 
de Kamer van Koophandel aan het adressenbestand van hondenbezitters in Weert te 
komen. Deze verleende echter geen medewerking en heeft zij haar doelgroep tot 
dusver nog niet kunnen bereiken. Verder is er bekend dat in grote steden in Neder
land reeds hondenuitlaatservices bestaan en dat er voldoende vraag naar is. 

De overige voorbereidingen zijn het reeds hebben laten drukken van reclame materi
aal en heett zij een auto waarmee de honden vervoerd kunnen worden in haar bezit. 
De omgeving waar het bedrijf zal worden opgericht is Weert. De opdrachtgeetster 
woont hier en omdat zU een grete liefde voor honden heeft, wil zij vanuit haar thuis
adres dit bedrijf gaan beginnen. 

1.3 Probleemstelling 
De probleemstelling zoals die tot stand is gekomen, luidt als voigt: 

"Hebben mensen in de regio Ween behoefte aan een hondenuitlaatservice?" 

Tijdens het eerste gesprek met de opdrachtgeefsterr heeftzij haar idee over het op
zetten van een hondenuitlaat service toegelicht. De opdrachtgeetster gat aan dat zij 
met name wil weten wie de doelgroep vormt. waar de doelgroep woont. welke prijs er 
voor een hondenuitlaatservice kan worden gevraagd en hoe lang mensen willen dat 
hun hond wordt uitgelaten. 

1.4 Opdrachtomschrijving en afbakening 
De opdracht is als voigt omschreven: 

" Voer een onderzoek uit naar de levensvatbaarheid van een hondenuitlaatservice in 
Ween en omgeving ". 
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De opdrachtgeefster wil zich voornamelijk richten op Weert en omgeving, omdat zij 
hier woont. Door middel van het onderzoek hoopt zij antwoord te vinden op onder 
andere de vo!gende vragen: 

• Welke mensen zouden gebruik willen maken van een hondenuitaatservice? 

• Waar bevinden de geInteresseerden zich in regio Weert? 

• Hoeveel willen mensen betalen voor een hondenuitlaatservice? 

• Hoe vaak willen mensen gebruik maken van een hondenuitlaatservice? 

• Hoelang uitlaten vinden deze mensen noodzakelijk? 

• Op welke tijden willen de mensen dat hun hond wordt uitgelaten? 

1.5 Onderzoeksvraag 
Uiteindelijk zal de volgende onderzoeksvraag beantwoord worden: 

" Bestaat er in Weert en omgeving vraag naar een hondenuitlaat service en hoe ziet 
deze vraag eruit?" 

1.6 Onderzoeksdeelvragen 
Bovenstaande onderzoeksvraag zal beantwoord worden door allereerst de vo!gende 
deelvragen te beantwoorden: 

• Wat is het klantenprofiel van de mensen die gebruik willen maken van een hon
denuitaatservice? 

• Welke eisen stellen mensen aan een hondenuitlaatservice? 

7 
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HOOFDSTUK 2 ONDERZOEKSPLAN 

2.1 Inleiding 

HONDENUITLAA TSERVICE 

In het onderzoeksplan wordt aangegeven met welk instrument het onderzoek zal 
worden uitgevoerd. Tevens wordt de benodigde steekproefgrootte bepaald. In para
graaf vier zullen de centrale begrippen en de aspecten die daar bij horen worden ge
geven, het zogenoemde onderzoeksmodel. Deze begrippen en aspecten vormen de 
basis voor de vragen in de opgestelde enquete. Een toelichting op de vragen en de 
daar bijhorende antwoorden zal worden gegeven in paragraaf vier en in de laatste 
paragraaf zullen de verwachte verbanden tussen de vragen worden geformuleerd. 

2.2 Methode van onderzoek 
Allereerst zal informatie worden verzameld door te zoe ken naar andere hondenuit
laatservices. Het is gebleken dat er in Eindhoven een gevestigd is en tevens een in 
Best. Voornamelijk wordt gekeken welke diensten/services zij aanbieden aan hun 
klanten. De resultaten zijn terug te vinden in bijlage 4. 

Verdere benodigde informatie voor dit onderzoek zal door zowel schrifteHjke als 
mondelinge enquetes achterhaald worden. Er is gekozen voor schriftelijke enquetes, 
zodat mensen de tijd kunnen nemen voor hun antwoorden. Voor het mondelinge ge
deelte is gekozen omdat het zo mogelijk is meer hondenbezitters te bereiken. Bij te
lefonische enquetes is te verwachten dat vele mensen zander hond gebeld zullen 
worden. Dit leidt tot onnodig vertraging en kosten en zal worden vermeden door de 
directe mondelinge benadering. Schriftelijke enquetes hebben het nadeel dat je af
hankelijk bent van het al dan niet retourneren van een ingevulde vragenlijst. 

De enquete zal uitsluitend worden afgenomen onder mensen die een hond bezitten 
en in de gemeente Weert wonen. Dit, omdat zij een beter beeld hebben naar de 
daadwerkelijke hondenuitlaat problemen en de zo eventueel ontstane verlangens 
naar een hondenuitlaatservice kunnen identificeren. 

Gezien het feit dat de adresgegevens van hondenbezitters niet bekend zUn, is er ge
kozen voor een verspreiding van de enquetes door de opdrachtgeefster zelf bij de 
adressen waar hondenbezit zeker is. Tevens is de enquete verspreid op de adressen 
waar stickers met de tekst 'pas op, hier waak ik', 'pas op voor de hond' etcetera zijn 
geplakt. Verder zal in het centrum van Weert enquetes worden uitgedeeld, zodat 
hondenbezitters deze thuis kunnen invullen. 

Om een grotere verspreiding van de enquete te bereiken, zal de enquete mondeling 
worden afgenomen bij dierenartsen, hondenclubs, dierenwinkels, enzovoort. Deze 
mensen zullen dezelfde enquete beantwoorden als de schriftelijke aileen wordt hier 
de inleidende brief niet aan toegevoegd. 

De enquete is terug te vinden in bijlage 2. Zoals reeds vermeld, is bij de bezorgde C.q 
uitgedeelde enquetes een inleidende brief toegevoegd. Deze is terug te vinden in 
bijlage 1. 
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2.3 8epaling van de steekproefgrootte 

HONDENUITLAATSERVICE 

Aangezien het aantal hondenbezitters in de regio Weert te groot is om allemaal te 
enqueteren, zal uit de gehele populatie een steekproef worden genomen. Om een 
nauwkeurig en betrouwbaar antwoord op de gestelde vragen in de paragraven 1.4, 
1.5 en 1.6 te kunnen geven, wordt de benodigde omvang van de steekproef als voigt 
bepaald; 

f?rI 
W=±zV N 

Formule voor het bepalen van een steekproefomvang 

Waarbij: W= toegestane marge in % 

Z= betrouwbaarheid 

P= populatiekenmerk in % 

Q= 1-P 

N= steekproefgrootle 

Hier wordt een marge van 10 % gebruikt en om een betrouwbaarheid van 95 % te 
bereiken, wordt voor de z- waarde 1.96 gebruikt. Verder is W gelijk aan 10 en voor 
de p wordt de meest conservatieve waarde genomen. Deze bedraagt 50 %. 

Na het invullen van deze waarden, wordt een steekproefgrootte van N=104,12 ge
vonden. Hierdoor is het noodzakelijk om minimaal 105 enquetes te ontvangen. De 
verdeling tussen de mondelinge en de schriftelijke enquetes zal evenredig zijn. Dus 
uitgaande van 50 schriftelijke enquetes en 50 mondeling en een rekening houdend 
met een respons van 25 %, moeten er minimaal 200 schriftelijke enquetes worden 
verspreid. Eventueel lagere respons zal worden opgevangen door meer mondelinge 
enquetes af te nemen. Voor de mondelinge enquetes geldt dat er net zolang mensen 
aangesproken zullen worden totdat het aantal van 50 ingevulde enquetes bereikt is. 

2.3 Het onderzoeksmodel 
Met het formuleren van de algemene vraagstelling van het onderzoek in paragraaf 
1.5 is de basis gelegd van het onderzoeksmodel. Dit bestaat uit de algemene vraag
stelling gehaalde centrale begrippen die in aspecten onderverdeeld worden. De as
pecten worden in meetbare bewoordingen neergezet. Dit heet operationaliseren van 
de aspecten tot varia belen, die de basis vormen van de vragen in de enquete. Aile 
vragen in de vragenlijst zijn dus rechtstreeks van dit model afgeleid. 

2.3.1 Centrale begrippen 
(1) Doelgroep 

Die groep mensen in de regio Weert die behoren tot potentiale klanten voor de hon
denuitlaatservice. 

(2) De hondenuitlaatservice 

Met de hondenuitlaatservice wordt bedoeld, die service die de doelgroep van de hon
denuitlaatservice verlangen en de daarbij behorende specifieke wensen van deze 
mensen. 

9 
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2.3.2 Aspecten 

HONDENUITLAATSERVICE 

De aspecten die bij de centrale begrippen zijn geformuleerd, zijn hieronder weerge
geven. In de tabellen zullen de variabelen bij de aspecten worden toegevoegd, welke 
leiden tot de mogelijke antwoordcategorieen. 

Ad.(1) Ad. (2) 

1. Geslacht 1. Hondensoort 

2. Gezinssamenstelling 2. Uitlaattijd 

3. Leeftijd 3. Uitlaatfrequentie 

4. Woonwijk in Weert 4. Prijs 

5. Ophalen 

6. T otaal indruk 

Tabel1. Aspecten en variabelen bij het begrip doelgroep 

Doelgroep 

Aspecten: Meet waarden: 

Geslacht · Man 

· Vrouw 

Leeftijd • <=25 jeer 

• 25-35 jeer 

• 36-SO jaar 

• 51-65 jear 

• >= 65 jaar 

Gezinssemenstelling • aileen wonend 

• gezin, €len kostwinner 

• tweeverdieners 

• zelfstandige ondememer 

Woonwijk in Weert • Biest Boshoven 

• Centrum Fatima 

· Graswinkel Groenewoud 

• Keent Leuken 

• Moesel Molenakker 

Tabel2. Aspecten en variabelen bij het begrip hondenuitlaatservice 

Hondenuitlaatservice 

Aspecten Variabelen 

Aantal honden · 1 

· 2 

· 30fmeer 

Hondensoort · aile rassen die er bestaan 

Uitlaat tijd · aantal keren per dag 

· aantal minuten per keer 

· op welke lijden van de dag 

Verhindering · aantal keren per week niet in staat om de hond uit te laten 

10 
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Prijs 

Service 

Totaal indruk 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

· 

HONDENUITLAATSERVICE 

reden van verhindering 

oplossing bij verhindering 

Mogelijke bedragen die algemeen aanvaard zullen worden door de doelgroep 

Mogelijke wijze waarop iedereen deze zou willen belalen 

Wil men zijn hond brengen of lalen ophalen 

Bezwaren legen sleuteluitleen 

Wat verwacht men nag meer aan service van een hondenuitlaatservice 

Wat is het algemene beeld ten aanzien van een hondenuitlaatservice 

2.4 Toelichting op de vragen en antwoorden 
Nadat de bovenstaande aspecten en variabelen zijn geformuleerd, zijn de vragen voor de 
enquete opgesteld. De vragen zijn terug te vinden in de bijlage 2. 

De eerste zes vragen zijn van algemene aard om een globaal beeld van de ge"interviewde te 
krijgen. Dit is gedaan aan de hand van geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling, woonwijk en 
de daarbij horende hondensoort. 

V~~r de leeftijd zijn deze antwoord-categorieen gekozen omdat deze scheiding aangeeft of 
een hondenservice juist door ouderen wordt geprefereerd of door de net beginnende 'wer
kende' jongeren tot 35 jaar. Een andere categorie is die tussen de 36 tot 50 jaar. Deze men
sen zijn redelijk gesetteld en hebben het waarschijnlijk iets drukker dan de daar op volgende 
categorie, 51 tot 65 jaar. 

De overige antwoordcategorieen spreken bij deze zes vragen voor zich. 

De daarop volgende vijf vragen gaan over de huidige uitlaat gewoonten van de ge'interview
de. (Hoe vaak, hoe lang, mogelijke verhindering, reden van deze verhindering en de daarbij 
horende oplossing.) De antwoordcategorieen zijn zo gekozen dat aile mogelijke antwoorden 
afgedekt worden. Bijvoorbeeld bij vraag 10, de reden van het niet kunnen uitlaten, is naast 
de mogelijkheid van meerdere antwoordcategorieen de mogelijkheid geboden om zelf een 
reden in te vullen. Ditzelfde is te zien bij vraag 11, de oplossingmogelijkheden. 

De vragen 12 tot en met 15 zijn opgesteld om te weten te komen wat de wensen zijn aan
gaande een hondenuitlaatservice. Bij de opdrachtgeefster bestaat een bepaald beeld wat de 
klant zou willen, maar is deze veronderstelling ook daadwerkelijk juist. Wil de potentiele 
markt dat hun hond zolang wordt uitgelaten als de hondenuitlaatservice aanbiedt of wi! zij dit 
langer of korter. Voor de antwoord-categorieen geldt weer een afdekking tot aan het tijdstip 
dat de opdrachtgeefster maximaal wi! aanbieden. 

Als vierde wordt er gekeken naar de bezwaren die er mogelijk zouden kunnen zijn met be
trekking tot het uitlenen van een huissleutel. Dit is essentieel, want zonder deze medewer
king zou de hondenuitlaatservice een kleinere kans van slagen krijgen, gezien de logistieke
en opvangproblemen die dan ontstaan en het grotere bezwaar om gebruik te maken van de 
service vanuit het oogpunt van de klant. Verder voigt in dit gedeelte de vraag om welke tijd
stippen mensen hun hond uitlaten, zodat er inzicht kan ontstaan in de dagindeling van de 
opdrachtgeefster. 

Tot slot zijn er twee globale vragen die naar de totaal indruk van de ge"interviewde vragen. 
Verder is er hier gelegenheid om gedetailleerdere informatie aan te vragen over de honden
uitlaatservice, door middel van het invullen van naam en adres gegevens. Deze informatie 
geeft tevens aan de opdrachtgeefster de mogelijkheid om gericht mensen te kunnen gaan 
benaderen bij de beginnende bedrjjfsuitoefening. 

11 
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2.5 Verwachte verbanden 

HONDENUITLAA TSERVICE 

In dit stadium van het onderzoek worden een aantal verbanden tussen de vragen verwacht. 
Aileen de verbanden die van belang zijn aangaande dit onderzoek zullen worden vermeld. 
Uiteraard kunnen er meerdere verbanden zijn, deze kunnen dan ook getrokken worden uit 
bijlage 3, waarin de resultaten van de gehele enquete weergegeven worden. 

In deze paragraaf zullen de veronderstelde verbanden worden geformuleerd en nadat de 
enquete is afgenomen, zullen zij worden geanalyseerd in paragraaf 3.3 op bladzijden 18 en 
19. 

Vebanden: 

1 De leeftijd in relatie met de behoefte aan een hondenuitlaatservice. 

(vraag 2 I vraag 20) 

2 De categorie waar men toe behoord en de reden van verhindering. 

(vraag 3 I vraag 10) 

3 De leeftijd en de reden van verhindering. 

(vraag 2 I vraag 10) 

4 De woonwijk van de ge'interviewde en het bezwaar tegen een sleutel uitlenen. 

(vraag 4 I vraag 17) 

12 
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HOOFDSTUK 3 RESULTATEN 

3.1 Inleiding 

HONDENUITLAA TSERVICE 

Na het verspreiden van ruim vierhonderd enquetes, zijn er 130 enquetes ingevuld en 
retour gezonden. Oit is een respons van ongeveer 33%, dit is redelijk hoog voor een 
dergelijke anonieme enquete. De ervaring van de Wetenschapswinkel is namelijk 
een respons van ongeveer 10%. 

De uiteindelijke afname heeft geheel schriftelijk plaatsgevonden, omdat al snel bleek 
dat de enquete mondeling te veel tijd in beslag zou nemen, omdat mensen op hun 
gemak over het onderwerp willen nadenken. Het uiteindelijke aantal terug ontvangen 
enquetes is voldoende om te analyseren of er eventueel vraag is naar een honden
uitlaatservice in de gemeente Weert. Oit is gedaan met behulp van het statistische 
programma SPSS voor Windows. In dit hoofdstuk zullen de resultaten uiteengezet 
worden aan de hand van de in paragraaf 1.4 gestelde vragen. Een overzicht van de 
resultaten op de verschillende vragen die nog niet in dit hoofdstuk behandeld zijn, 
worden gegeven in bijlage 3. In de laatste paragraaf zullen de resultaten op de ver
wachte verbanden worden besproken, zoals deze zijn opgesteld in paragraaf 2.5. 

3.2 Resultaten op de gestelde vragen 
Allereerst wordt het resultaat van de kernvraag gegeven. De kernvraag luidt, zoals 
beschreven in paragraaf 1.5, " Bestaat er in Weert en omgeving vraag naar een hon
denuitlaat service en hoe ziet deze vraag eruit?" 

Voor het beantwoorden van het eerste deel van de vraag of er belangstelling is voor 
een hondenuitlaatservice in Weert, zal het antwoord op vraag 20 worden bekeken. 

Niet ingevuld 

6,2% 

Nee 

66,9% 

Ja 

26,9% 

Figuur 1, Pie-chart - gebruikmaking van een hondenuitlaatservice 

Uit deze figuur blijkt dat het animo om gebruik te maken van een hondenuitlaat
service gering is. Ongeveer 67% heeft ingevuld dat zij niet van plan zijn om gebruik 
te gaan maken van een dergelijke service. De niet ingevulde enquetes voor deze 
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vraag zijn voornamelijk van mensen die van mening zijn dat je zelf zorg moet dragen 
voor je huisdier en als je dat niet kunt deze ook niet had moeten aan schaffen. V~~r 
de verdere verwerking van de enquetes zal ervan worden uitgegaan dat deze vraag 
representatief is voor het al dan niet gebruik maken van de service. 

Over welke mensen gebruik zouden maken van een dergelijke service, kan het vol
gende gezegd worden. Voornamelijk tweeverdieners en gezinnen met een kostwin
ner hebben geantwoord dat zij er gebruik van zouden willen maken, maar in deze 
categorie zitten procentueel gezien ook veel 'nee' antwoorden. Oit is af te lezen in de 
onderstaande tabel. 

Tabel3. Relatie tussen vraag 3 en 20 

categorie • Zou u gebruik maken van een hondenuitlaatservice? 
Crosstabu lation 

Zou u gebruik maken • 
van een 

hondenuitlaatservice? 

ia nee Total 
categorie aileen wonend Count 2 12 14 

% ofTotal 1,5% 9,2% 10,8% 
gezin, een Count 14 32 46 
kostwinner % ofTotal 10,8% 24,6% 35,4% 
tweeverdieners Count 14 30 44 

% ofTotal 10,8% · 23,1% 33,8% 
zelfstandig Count 12 12 
ondernemer % of Total 

:~ 
9,2% 

anders,nl Count 6 12 
% of Total 4,6% 9,2% 

° Count 2 2 
% ofTotal 1,5% 1,5% 

Total Count 36 94 130 
% of Tolal 27,7% 72,3% 100,0% 

Waar wonen de mensen zich die op vraag 20 ja hebben geantwoord, is de volgende 
vraag die in paragraaf 1.4 gesteld is. Aan de hand van een kruising tussen de woon
wijk van de ondervraagden en de mensen die gebruik zouden willen maken van de 
service is de figuur 2 opgesteld. 

Uit figuur 2 blijkt dat niet valt te zeggen in welk gedeelte van Weert de mensen wo
nen die meer dan gemiddeld gebruik zouden willen maken van de service. De wijken 
Moesel en het Centrum hebben vaker een ja antwoord dan de overjgen maar deze 
wijken hebben ook het meeste nee. Wei opvallend is dat er niemand in de wijk Groe
newoud ja heeft geantwoord en niemand in de wijk Leuken met nee. Het valt te be
twijfelen of deze conclusie geextrapoleerd kan worden voor de hele wijk. Mocht dit zo 
zijn dan is wellicht de wijk Leuken positief, hier zijn immers meer mensen die de ser
vice wei op prijs stellen dan mensen die dit niet doen. 

Erg is geen enquete ingevuld waarbij de ondervraagde de woonwijk niet heeft inge
vuld. 

14 
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woonwijk 

HONDENUITLAA TSERVICE 

Zou u gebruik maken 

Figuur 2. Relatie tussen vraag 4 en 20 

Onderstaand figuur geeft de relatie weer tussen het bedrag dat 'ja en nee mensen' 
voor de service zouden willen betalen. Een bedrag tussen de 15,- en 17,50 wordt 
door de eerste categorie als meest aanvaardbaar gezien. Opvallend is dat de nee 
mensen de overhand hebben in de lage bed ragen, maar dat zij ook nog redelijk vaak 
hogere bedragen hebben aangegeven. De mensen die geen antwoord hebben gege
ven op de vraag of zij wei of niet gebruik van de hondenuitlaatservice zouden maken, 
zijn voornamelijk bij de lagere bedragen terug te vinden. 

100 

80 

60 

40 

20 

C 
~ 
" 0 a. 

0 5 tot 7.50 

Zou u gebruik maken 

.Niet ingevuld 

.Nee 

.Ja 
10 tot 12.50 meer dan 17.50 

minder dan 5 7.50 tot 10 12.50 tot 17,50 

Redelijke prijs voar 45 minuten 

Figuur 3. Relatie tussen vraag14 en 20 

De volgende deelvraag in paragraaf 1.4 is; hoe vaak mensen gebruik willen maken 
van een hondenuitlaatservice. Deze vraag zal worden geanalyseerd met behulp van 
de mensen die vraag 20 positief hebben ingevuld en dan vervolgens een waarde 
hebben ingevuld op de vraag hoe vaak zij per week gebruik zouden willen maken van 
de hondenuitlaatservice. 
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100,---------------, 

80 

60 

40 

20 

C 
:> 
8 0 

ja 

Aantal per week 

• 0, Niet ingevuld 

&0 

&1 

&2 
1Qill4 

05 
_--.-__ --" 0 7 

nee 

Zou u gebruik maken van een hondenuitlaatservice? 

Figuur 4. Re/atie tussen vraag 20 en 21 

Uit deze figuur valt af te lezen dat de meeste mensen die gebruik zouden willen ma
ken van een hondenuitlaatservice geen duidelijk beeld hebben over de frequentie 
waarmee ze dit zouden willen doen. Ook komen er bezwaren naar boven over de be
kwaamheid voor het verzorgen van hun hond, te den ken valt aan hondencursus en 
verzekering. De hogere frequenties zijn voornamelijk ingevuld voor een dagdeel. Bij
voorbeeld als mensen aileen's middags verhinderd zijn, nu laten ze hun hond niet 
om die tijdstippen uit, maar eventueel als er een uitlaatservice is, overwegen zij hier 
gebruik van te gaan maken. 

Verder zijn er mensen die zeer incidenteel gebruik zouden willen maken van de ser
vice. Deze zitten zowel in de ja- als in de nee- categorie, maar komen uiteindelijk te
recht in de nul keer per week kolom. 

De vijfde deelvraag is; hoe lang willen mensen dat hun hond wordt uitgelaten. Voor 
het beantwoorden van deze vraag zal het gemiddelde worden genomen van vraag 
12. Hierbij zal geen onderscheid worden gemaakt tussen wat de mensen op vraag 20 
hebben geantwoord, dit om een duidelijker beeld te krijgen van meer mensen hoe 
lang zij eigenlijk zouden willen dat hun hond uitgelaten wordt. 

Hoelang wilt u dat uw hand wordt uitgelaten? 

40~------------------. 

30 

20 

10 

niet ingevuld 10-20 min 30-45 min 

0-10 min 20-30 min langer dan 45 min 

Aantal minuten uitlaten 
Figuur 5. Vraag 12 
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Uit figuur 5 valt af te lezen dat hondenbezitters het voldoende vinden wanneer hun 
hond tussen de 10 en 30 minuten wordt uitgelaten. Langer dan 45 minuten vindt 
slechts een procent van de ondervraagden gewenst. 

Een verband dat gemaakt dient te worden om een beter beeld te krijgen hoelang 
mensen in totaal hun hond uitlaten per dag, is het antwoord op vraag 7; hoe vaak 
men gemiddeld hun hond uitlaat. Uit figuur 6 kan afgeleid worden dat de categorie 
tussen de 10 en 30 minuten hun hond meestal twee, drie of vier keer per dag uitla
ten. Dit komt gemiddeld ongeveer op een uur per dag neer. 

30r----------------------------, 

20 

Keren uitlaten 

10 

_...--~ .4 keer of meer 

0-10 min 20-30 min Langer dan 45 min 

Hoelang uitlaten 

Figuur 6. Relatie tussen vraag 7 en 12 

De laatste deelvraag die gesteld is, is de vraag als mensen hun hond uitlaten op welke tijd
stippen zij dit dan doen of willen doen. Om dit te bekijken, zal worden gekeken naar het ant
woord op vraag 19 van de enquete. De meeste honden worden uitgelaten om acht uur 's 
ochtends of na zeven uur 's avonds. Echter ook het middag uur wordt vaak gebruikt om de 
hond uit te laten. 
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3.3 Resultaten op de verwach
te verbanden 
De verwachte verbanden zoals op 
gesteld in paragraaf 2.5 zullen in 
deze paragraaf worden weergege
ven in de figuren 8 tot en met 11 en 
in de tekst worden geanalyseerd. 

Het eerste van de vier verbanden 
luidt als voigt: 

1. De leeftijd in relatie met de be
hoefte aan een hondenuitlaat
service. 

40')------------, 

• niet ingevukl 

ja 

ZOu u gebl't..lik maken van een hOnd-eIlUltlaaiservice? 

.<25 

.25-35 

.36-50 

D51-65 

0>65 

Figuur 8, Relatie tussen vraag 2 en 20 

Er is geen aantoonbare relatie tus
sen deze twee vragen. De mensen 
die gebruik zouden willen maken 
van een hondenuitlaatservice ko
men ongeveer gelijk verdeeld uit de 
vijf verschillende leeftijd categorie
en. De hoogtes bij de nee staven 
zeggen niet dat deze leeftijd catego
rieen minder vaak gebruik maken 
van de service aangezien het geen 
relatieve getallen zijn maar absolu
te. 

De tweede stelling luidt als voigt: 

2. De categorie waar men toe be
hoord en de reden van verhinde
ring. 

Het is duidelijk dat de meest voor
komende reden de werktijden is. 
Zoals blijkt uit figuur 9. Het volgende 
verband veronderstelt de relatie tus
sen de leeftijd en de reden van ver-
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hindering. De reden die uit verband 
twee werd gehaald, komt voorna
melijk v~~r bij de leeftijd categorieen 
tussen de 25 en de 50 jaar. 

De categorie waar dit het met de 
hoogste frequentie wordt aangedra
gen is die van de tweeverdieners. 

20,------------, 

Niet uitlaten 

10 .werktijden 

ggezondheldsprobleme 

aweersomstandighedef 

i u 0 

Categorle 

Figuur 9. Relatie tussen vraag 3 en 10 

3. De leeftijd en de reden van ver
hindering. 

16.-------------, 

14 

12 

10 

__ rktijden 

Bgezondheidsproblerm 

__ ersomstandighe.ol 

Banders.nf 

Leefiijd 

Figuur 10. Re/atie tussen vraag 2 en 10 

Het laatste relevante verband dat in 
deze paragraaf zal worden beschre
ven, is de volgende: 

4. De woonwijk van de ge'inter
viewde en het bezwaar tegen 
een sleutel uitlenen. 
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.molenakker 

... _,nl 

.tmhoven 

a centrum 

0,_, 
!ii!i!!_ ... 
• groenewoud 

.keent 

.leuken 

.moeael 
we! 

Figuur 11. Re/atie tussen vraag 4 en 17 

Figuur 11 geeft weer hoe men in de 
verschillende wijken over het uitle
nen van hun huissleutel denkt On
geveer in elke wijk heeft men wei 
bezwaar tegen het uitlenen van hun 
huissleutel, echter de wijken met het 
grootste verschil tussen het al dan 
niet bezwaar hebben, zijn Biest, 
Graswinkel, Keent en de wijken an
ders dan aangegeven in de enque
teo Oit zijn met name buitengelegen 
dorpjes c.q. wjjken van Weert. Op
vallend is dat de meerderheid die 
woonachtend is in het Centrum, 
geen bezwaar heeft tegen het uitle
nen van de huissleutel. 

De mensen die deze vraag niet 
hebben ingevuld, zijn met name de
gene die het uitsluiten ooit gebruik 
te maken van een hondenuitlaatser
vice. 
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HOOFDSTUK 4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Inleiding 
Uit de resultaten en de verbanden tussen de verschillende vragen kan een aantal 
conclusies getrokken worden, welke in de volgende paragraaf worden weergegeven. 
Per opgestelde vraag zullen de conclusies worden behandeld. Tevens zullen in dit 
hoofdstuk enkele aanbevelingen worden gedaan. 

4.2 Conclusies en aanbevelingen 
CONCLUSIES: 

Welke mensen zouden gebruik willen maken van een hondenuitlaatservice? 

Van de respondenten zegt 27% dat zij misschien gebruik willen maken van de hon
denuitlaatservice. Deze mensen zijn voornamelijk zelfstandig ondernemer, tweever
dieners of een gezin met een kostwinner. Aile zelfstandig ondernemers die de 
enquete hebben ingevuld, geven aan gebruik te willen maken van de service. Voor 
de andere twee categorieen blijkt dit iets minder dan 50% te zijn. De voornaamste 
reden zijn de werktijden en de vakanties. Ais andere reden wordt vaak aangehaald 
dat men heel af en toe gebruik zou willen bij buitengewone omstandigheden. 

Wat betreft de leeftijd categorie valt weinig te zeggen, wellicht dat ouderen minder 
belang hebben bij de service omdat zij meer tijd hebben dan de mensen in de leeftijd 
categorie 25 tot 65 jaar. 

Opvallend is wei dat voornamelijk vrouwen de enquete hebben ingevuld, 77% van de 
respondenten. Het verschil in opvatting om wei of geen gebruik te maken van een 
hondenuitlaatservice is ongeveer procentueel gezien bij beiden hetzelfde. 

Waar bevinden de ge"interesseerden zich in regio Weert? 

Zoals reeds eerder vermeld valt dit moeilijk te zeggen. Uit de resultaten blijkt dat de 
wijk Leuken wellicht positief kan zijn, maar er dient opgemerkt te worden dat slecht 
twee inwoners van deze wijk de enquete hebben ingevuld. De wijken met de hoogste 
positieve antwoorden zijn; Moessel, het Centrum en de overige wijken die onder de 
categorie anders vallen. 

De wijk Groenewoudt is misschien niet potentieel aile respondenten vulden in geen 
gebruik te willen maken van de service, maar ook hier geldt in vergelijking met de 
andere aantallen dat relatief weinig mensen de enquete hebben ingevuld, namelijk 5. 

Hoeveel willen mensen betalen voor een hondenuitlaatservice? 

De prijs die men voor de hondenuitlaatservice zou willen betalen, varieert van /5,- tot 
/12,50. Zowel de mensen die geen als wei gebruik zouden willen maken vinden dit 
redelijke bedragen voor de service van 45 minuten die geboden wordt. 

Hoe vaak willen mensen gebruik maken van een hondenuitlaatservice? 

De meeste mensen die hebben geantwoord dat zij gebruik zouden willen maken van 
de service, hebben op de vraag hoe vaak zij dan gebruik willen maken geen con 
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creet antwoord gegeven. De antwoordcategorie die het meest is gebruikt is die van 
een keer per week. 

Ongeveer 58% antwoord dat zij nooit verhinderd zijn om de hond uit te laten. Vaak 
worden argumenten gebruikt dat als je niet in staat bent om je hond uit te laten er 
ook geen een had moeten aanschaffen. 

Hoelang uitlaten vinden deze mensen noodzakelijk? 

Deze vraag is geanalyseerd aan de hand van hoelang aile mensen het nodig vinden 
dat hun huisdier wordt uitgelaten. Uit de grafiek in hoofdstuk drie blijkt dat het me
rendeel 10 tot 30 minuten per keer voldoende vindt. Echter de meeste mensen laten 
hun hond drie tot vier keer per dag uit, waardoor het totaal aantal minuten op zestig 
uitkomt. 

Op welke tijden willen de mensen dat hun hond wordt uitgelaten? 

De mensen laten nu voornamelijk hun hond tussen acht en negen uit (15%) en na 
zeven uur 's avonds (18%). Dit hoeft niet aan te geven dat mensen dat ook willen. 
Het is meer een resultaat op de vraag wanneer zij kunnen. Ondanks dat de vraag 
luidt; hoe laat zou u willen dat uw hond wordt uitgelaten, hebben wellicht velen dit 
ge"lnterpreteerd als; hoe laat laat u uw hond uit. 

Bestaat er in Weert en omgeving vraag naar een hondenuitlaatservice en hoe 
ziet deze vraag eruit? 

Slechts 27% van de respondenten zegt misschien gebruik te maken van een hon
denuitlaatservice. Toch zijn deze mensen vrij positief en geven een redelijk hoog 
eindcijfer bij de totaal indruk die de hondenservice heeft gewekt. Er bestaan echter 
erg veel vragen over de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van de uitlaatservice. 

Over de vraag hoe deze markt eruit ziet kan slechts het volgende gezegd worden. De 
mensen die het vaak te druk hebben met hun werk, staan niet negatief tegenover 
een hondenuitlaatservice. Verder is de meest genoemde prijs /7,50 en vind men drie 
kwartier lang, gezien het feit dat dit aantal minuten slechts een keer is genoemd. 

AANBEVELINGEN: 

Een hondenuitlaatservice heeft wellicht kans van slagen als zij zich concentreert op 
een zeer vaste klanten kring. Deze is aanwezig in zeer verschillende wijken in Weert. 
De doelstelling van de hondenuitlaatservice is om twintig vaste klanten te hebben. Dit 
moet mogelijk zijn, maar er zijn maar weinig mensen die aangeven dat zij elke dag 
gebruik willen maken van de service. Het zal dus een verspreide klantenkring worden 
met veel mensen die maar een keer maand gebruik maken van Javeska. Naast deze 
sterk varierende klanten, zullen er enkele zijn die wei elke dag gebruik van de service 
zullen maken. 

Er geldt echter voor deze potentiele markt dat zij merendeels nog wei overtuigd moet 
worden dat zij hun hond met een gerust hart kan achterlaten bij Javeska. Dit kan ge
daan worden door meer nadruk in het advertentiemateriaal te leggen op bevoegdhe
den en behaalde hondencursussen. Dit zijn namelijk de twee meest genoemde 
bezwaren om geen gebruik te maken van de service. Mensen krijgen meer vertrou-
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wen in nieuwe diensten op het moment dat officiele instantie hun naam er mee willen 
verbinden. 

Verder bestaat er het wantrouwen onder 50% van de ondervraagden over het uitle
nen van de huissleutel. Zij vinden het bezwaarlijk om aan iemand die zij niet kennen 
een sleutel af te geven. Wellicht dat dit door goed contact met de klanten kan ver
beteren. Een andere mogelijkheid is het laten brengen en halen door de klant zeit, 
namelijk 56% zegt dat dit geen probleem hoeft te zijn. Mensen kunnen dit op ver
schillende tijden per dag doen, maar twee keer is dan wei het maximum. 

Deze twee keer komt ook terug als gekeken wordt wat mensen eigenlijk willen met 
het uitlaten van hun hondo De hondenuitlaatservice kan wellicht overwegen om de 
service twee keer per dag een half uur aan te bieden in plaats van twee keer drie 
kwartier. Misschien dat het dan ook mogelijk is om een iets lagere prijs aan te ne
men, zodat mensen eerder gebruik zullen maken van de service. Een lagere prijs kan 
positiet zijn om een nieuwe onbekende service te gaan verlenen. 
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Bijlage 1 Inleidende brief 
Aan de hondenbezitters van gemeente Weert 

Eindhoven, 28 oktober 1998 

Geachte heer / mevrouw, 

Het komt wei eens voor dat u niet in de gelegenheid bent om uw hond uit te laten. Oit kan ge
beuren door allerlei redenen; doordat u ziek bent, moet werken, geen tijd heeft, op vakantie 
bent of er gewoon geen zin in heeft. Toch moet uw huisvriendje uitgelaten worden en bent u 
genoodzaakt te zoeken naar iemand die dit voor u kan doen. Op dat moment een vaak lastige 
en tijdrovende klus. Nu bestaat echter het plan om een professionele hondenuitlaatservice op 
te zetten in de regio Weert. 

Oeze service zal als voigt gaan werken. U geeft telefonisch de dag (deel) dat u niet in staat 
bent om uw hond uit te laten door. Oit kan op de dag zelf gebeuren of een aantal dagen van 
tevoren. Oaarna levert u uw huis / garage sleutel af bij de hondenuitlaatservice, zodat deze uw 
hond kan ophalen, in het bos kan uitlaten en daarna weer kan terugbezorgen op het door u 
gewenste ad res. Oit kan op aile dagen dat u niet in de gelegenheid bent om uw hond uit te la
ten. 

Als studente Technisch Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven ben ik mo
menteel in het kader van mijn opleiding bezig met een onderzoek naar de slagingskansen van 
deze hondenuitlaatservice in Weert. Oit onderzoek wordt gehouden in opdracht van de Be
drijfskundewinkel, een non profit adviesbureau van de TU Eindhoven. 

Gezien het feit dat dergelijke services in grote steden een groot succes zijn, zou ik graag willen 
onderzoeken hoe dit in kleinere steden in Nederland is. 

Als u de bijgevoegde enquete zou willen invullen, levert u een belangrijke bijdrage voor het uit
voeren van mijn onderzoek. Het invullen duurt ongeveer vijf minuten. Uiteraard is aan het in
vullen van de enquete geen enkele vorm van verplichting verbonden. Oe enquete is anoniem. 
Aile door u verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. 

Ik hoop dat u het belang van deze enquete inziet en uw medewerking wilt verlenen aan dit on
derzoek. Voor het beantwoorden van de vragen volstaat het invullen van het rondje bij het ge
wenste antwoord. U kunt de enquete in bijgevoegde portvrije antwoordenveloppe uiterlijk tot 18 
november a.s. retourneren, een postzegel plakken is dus niet nodig. Indien u na het lezen van 
deze brief nog vragen heeft, of als er tijdens het invullen nog vragen bij u op komen, neemt u 
dan gerust telefonisch contact op met mij. 

Tenslotte: hoe meer mensen de vragenUjst invullen, des te beter het beeld van de opvatting 
over een hondenuitlaatservice wordt. 

Ik wil u bij voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking, 

Met vriendelijke groeten, 

Barbara van Sprang 
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Bijlage 2 Enquete 

Wij willen graag eerst een paar persoonsgegevens van u, die uitsluitend ge
bruikt worden als statistische gegevens. Uw privacy is uiteraard gewaarborgd. 

Vraag 1 

Welk geslacht heeft u? 0 Man 

0 Vrouw 

Vraag 2 

Wat is uw leeftijd? 0 Jonger dan 25 jaar 

0 25-35 jaar 

0 36-50 jaar 

0 51-65 jaar 

0 Ouder dan 65 jaar 

Vraag 3 

Tot welke van de onderstaande categorieen behoort u? 

0 aileen wonend 

0 gezin, een kostwinner 

0 tweeverdieners 

0 zelfstandige ondernemer 

0 anders, nl. ................. 

Vraag 4 

Waar woont u in Weert? 0 Biest 

0 Boshoven 

0 Centrum 

0 Fatima 

0 Graswinkel 

0 Groenewoud 

0 Keent 

0 Leuken 

0 Moesel 

0 Molenakker 

0 anders, nl. ........ '" ...... 
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Vraag 5 

Hoeveel honden heeft u? 0 1 

o 2 

o 3 of meer 

Vraag 6 

Welk soort hond (en) heeft u? 

o 
o 
o 

HONDENUITLAA TSERVICE 

Hieronder volgen enke/e vragen die gaan over uw hondenuitlaat patroon. 

Vraag 7 

Hoe vaak per dag laat u gemiddeld u hond uit? 

o 1 keer 

o 2 keer 

o 3 keer 

o 4 keer of vaker 

Vraag 8 

Hoe lang laat u gemiddeld per keer uw hond uit? 

o 0-10 min. 

o 10-20 min. 

o 20-30 min. 

o 30-45 min. 

o langer dan 45 min. 

Vraag 9 

Hoe vaak bent u gemiddeld per week niet of nauwelijks in staat uw hond uit te laten? 

o 0 keer, ga verder met vraag 12 

o 1 keer 

o 2 keer 

o 3 keer 

o meer dan 3 keer, nl........... . .. 
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Vraag 10 

HONDENUITLAA TSERVICE 

Wat is de reden dat u niet of nauwelijks in staat bent om uw hond uit te laten? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

0 werktijden 

0 gezondheidsproblemen 

0 vakantie 

0 ziekte 

0 leeftijd 

0 weersomstandigheden 

0 anders, nl. .............. 

Vraag 11 

Wie laat uw hond uit als u hiertoe niet in staat bent? 

o familie I kennissen 

o buren 

o niemand 

o anders, nl. ............. . 

Hieronder vo/gen enkele vragen die betrekking hebben op de indrukken, ge
voelens en opvaffingen die u heeft bij een hondenuitlaatservice. 

Vraag 12 

Hoe lang wilt u dat uw hond wordt uitgelaten? 

o 0-10 min. 

0 10-20 min. 

0 20-30 min. 

0 30-45 min. 

0 langer dan 45 min. 

Vraag 13 

Wat zou u hier dan voor willen betalen? 

o 
Vraag 14 

Wat lijkt u een redelijke prijs als uw hond 2 keer per dag 45 minuten uitgelaten 
wordt? 

o minder dan /5,-, nl.. ............ . 

o /5,- tot /7,50 

o /7,50 tot /10,-

o /10,- tot /12,50 

o /12,50 tot /17,50 
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Vraag 15 

HONDENUITLAA TSERVICE 

o meer dan 117,50, nl. ............. . 

Op welke wijze zou u deze service willen beta len? 

o geen voorkeur 

o contant 

o op rekening 

o maand abonnement 

U kunt uw hond brengen of de hond kan door de uitlaatservice op een adres 
worden afgehaald. De volgende vragen gaan over de service die u wenst aan
gaande het opha/en en uitlaten van uw hondo 

Vraag 16 

Wilt u dat uw hond opgehaald en terug gebracht wordt door de hondenuitlaatservice? 

o Nee 

o Ja 

Vraag 17 

Heeft u bezwaar tegen het uitlenen van een huis I garage sleutel aan de hondenuit
laatservice? 

o Nee, ga door naar vraag 19 

o Ja, ga door naar vraag 18 

Vraag 18 

Is het mogelijk dat u w hond om twee vaste tijden per dag naar de hondenuitlaatser
vice brengt en na een uur weer ophaalt? 

o Nee 

o Ja 

Vraag 19 

Op welke tijdstippen wilt u dat uw hond wordt uitgelaten? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

0 8.00 u- 9.00 u 

0 9.00 u-10.00 u 

0 10.00 u-11.00 u 

0 11.00 u-12.00 u 

0 12.00 u- 13.00 u 

0 13.00 u-14.00 u 
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Vraag 20 

HONDENUITLAATSERVICE 

o 14.00 u-15.00 u 

o 15.00 u-16.00 u 

o 16.00 u-17.00 u 

o 17.00 u-18.00 u 

o 18.00 u-19.00 u 

o na 19.00 uur 

Zou u van een hondenuitlaatservice gebruik maken? 

o Ja, ga door met vraag 21 

o Nee, ga door met vraag 22 

Vraag 21 

Hoe vaak zou u van de hondenuitlaat service gebruik willen maken? 

o ...... keer per week 

o ...... keer per maand 

Hieronder vo/gen twee vragen over het a/gemene bee/d dat u heeft van een 
hondenuit/aatservice. 

Vraag 22 

Wat is uw totaalindruk van een hondenuitlaatservice uitgedrukt in een cijfer? 

(1-zeer stech!, 1 O-zeer goed) 

o 
Vraag 23 

Eventuele op- of aanmerkingen met betrekking tot een hondenuitlaatservice kunt u in 
onderstaande ruimte kwijt. 

Vraag 24 

Indien u meer informatie toegestuurd wilt krijgen over de hondenuitlaatservice kunt u 
hier uw naam en adresgegevens invullen en zult u de informatie zo spoedig mogelijk 
thuis gestuurd krijgen. 

Naam: 

Ad res: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Oit is het einde van de enquete. Wij verzoeken u de vragenlijst zo spoedig moge/ijk aan ons te retour
neren. Hier toe kunt u gebruik maken van de bijgevoegde portvrije antwoord-enveloppe. 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
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Bijlage 3 Resultaten enquete 
In deze bijlage kunt u de resultaten vinden op de vragen van de enquete. De op- en aan
merkingen van vraag 23 zullen tevens worden weergegeven, evenals de adressen van de
gene die dat hebben ingevuld. 

vraag 1. 
Welk geslacht heeft u? 

geslacht 

Count % 
man 30 23,1% 
vrouw 100 76,9% 

vraag 3. 
Tot welk van de onderstaande 

categorieen behoort u? 

cate orie 

Count % 
niet ingevuld 2 1,5% 
aileen won end 16 12,3% 
gezin, een 

48 36,9% kostwinner 

tweeverdieners 42 32,3% 
zelfstandig 

11 8,5% ondernemer 

anders,nl 11 8,5% 

Vraag 5. 
Hoeveel honden heeft u? 

aantal 

Count % 
1 107 82,3% 
2 23 17,7% 

Vraag 8. 
Hoe lang laat u gemiddeld per keer 

uw hond uit? 

hoe lang 

Count % 
niet 
ingevuld 8 6,2% 

0-10 min 21 16,2% 
10-20 min 51 39,2% 
20-30 min 30 23,1% 
30-45 min 14 10,8% 
langer dan 
45 6 4,6% 
minuten 
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vraag 2. 
Wat is uw leeftijd? 

leeftiid 

Count % 
<25 14 11,6% 

25-35 38 29,2% 

36-50 46 35,4% 

51-65 25 19,2% 

>65 6 4,6% 

Vraag 4. 
Waarwoont u in Weert? 

woonwijk 

Count % 
biest 12 9,2% 

molenakker 8 6,2% 

anders, nl 17 13,1% 

boshoven 17 13,1% 

centrum 15 11,5°/, 

fatima 14 10,8"l, 

graswinkel 8 6,20;, 

groenewoud 5 3,80;, 

keent 15 11,50;, 

leuken 2 1,5% 

moesel 17 13,1% 

Vraag 7. 
Hoe vaak per dag laat u gemiddeld 

uw hond uit? 

uitlaten 

Count % 
niet 

8 6,2% 
ingevuld 

1 6 4,6% 

2 21 16,2% 

3 47 36,2% 

4 keer of 
48 36,9% 

meer 
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Vraag 9. 
Hoe vaak bent u gemiddeld per 

week niet of nauwelijks instaat uw 
hond uit te laten? 

hoe vaak 

Count % 
niet 

10,8% 
ingevuld 

14 

o keer 75 57,7% 

1 keer 23 17,7% 

2 keer 10 7,7% 

3 keer 2 1,5% 

meer 
6 4,6% dan 3 keer 

Vraag 11. 
Wie laat uw hond uit als u hiertoe niet in 

staat bent? 

wielaat 

Count I % 
familie/kennissen 35 1 60,3% 
buren 

10 I 17,2% 
niemand 12 20,7% 
anders, nl 1 1,7% 

Vraag 13. 
Wat zou u hier dan voor willen 

betalen? 

betalen voor 
hondenuitlaarservice 

Count % 
1,5 2 2,7% 

2,5 8 10,8% 

4,0 2 2,7% 

5,0 28 37,8% 

7,5 10 13,5% 
10,0 22 29,7% 

12,5 2 2,7% 
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Vraag 10. 
Wat is de reden dat u niet of nauwelijks in staa' 

bent om uw hand uit te laten? 

niet uitl 

Count 
werktijden 28 

gezondheidsproblemen 6 

vakantie 10 

weersomstandigheden 7 

anders,nl 6 

Vraag 12. 
Hoelang wilt u dat uw hand wordt 

uitgelaten? 

hoelana 

Count % 
niet 

12 9,2% 
ingevuld 

0-10 min 14 10,8% 

10-20 min 45 34,6% 

20-30 min 42 32,3% 

30-45 min 16 12,3% 

langer dan 
1 ,8% 

45 min 

Vraag 14. 
Wat lijkt u een redelijke prijs als 
uw hand twee keer per dag 45 

minuten uitgelaten wordt>zou u hier 
dan voor willen betalen? 

redelijke prijs voor 45 
min 

Count % 
niet 

28 21,5% 
ingevuld 

minder 
13 10,0% 

dan 5 

5 tot 7,50 29 22,3% 

7,50 tot 10 25 19,2% 

10 tot 
19 14,6% 

12,50 

12,50 tot 
12 9,2% 

17,50 

meerdan 
4 I 3,1% 

17,50 

% 
49,1% 

10,5% 

17,5% 

12,3% 

10,5% 



~EDI.IJFSKUNDE 
pw Ink e I 

on4erAemcrs ad" ielea 

Vraag 15. 
Op welke wijze zou u deze service 

willen betalen? 

wiize van betalinQ 

Count % 
niet ingevuld 28 21,5% 
geen 

28 21,5% voorkeur 

contant 35 26,9% 
op rekening 16 12.3% 
maand 

23 17.7% abbonement 

Vraag 17. 
Heeft u bezwaar tegen het uitlenen 
van een huis/garage sleutel aan de 

hondenuitlaatservice? 

Uitlenen 

Count % 
niet 

23 17,7% ingevuld 

nee 42 32,3% 

ia 65 50,0% 

Antwoord op vraag 19. 
Zie paragraaf 3.2, figuur 7 

Vraag 21. 
Hoevaak zou u van de 

hondenuitlaatservice gebruik 
willen maken? 

Aantal keer per week 

Count % 
niet 

104 80,0% ingevuld 

0 2 1,5% 
1 9 6,9% 
2 6 4,6% 

4 2 1,5% 

5 3 2,3% 
7 2 1,5% 
10 2 1,5% 
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Vraag 16. 
Wilt u dat uw hond opgehaald en 

teruggebracht wordt door de 
hondenuitlaatservice? 

Oohalen 

Count % 
niet 

24 18.5% ingevuld 

nee 33 25,4% 

ia 73 56.2% 

Vraag 18. 
Is het mogelijk dat u uw hond om 
twee vaste tijden per dag naar de 
hondenuitlaatservice brengt en na 

een uur weer ophaalt? 

ODhalen 

Count % 
niet 

24 18,5% 
ingevuld 

nee 33 25,4% 

ja 73 56,2% 

Vraag 20. Zou u van een 
hondenuitlaatservice gebruik 

maken? 

Gebruik 

Count % 
ia 35 28,7% 

nee 87 71,3% 

Vraag 22. 
Wat is uw totaalindruk van een 

hondenuitlaatservice uitgedrukt in 
een cijfer? 

T otaalindruk 

Count % 
1,00 2 1,9% 

4,00 8 7,5% 

5,00 10 9,3% 

6,00 13 12.1% 

7,00 33 30,8% 

7,50 6 5.6% 
8,00 21 19.6% 

8,50 2 1.9% 

9,00 2 1,9% 

10,00 10 9,3% 
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Vraag 23. 

HONDENUITLAA TSERVICE 

Eventuele op- of aanmerkingen met betrekking tot een hondenuitlaatservice kunt u in onder
staande ruimte kwijt. 

• Mijn hond heeft aile ruimte thuis om te spelen en te rennen. Ik zou aileen gebruik willen 
maken in bijzondere gevallen 

• Aangezien wij 'n grote tuin hebben, is deze service niet van toepassing bij ons. 

• Goed idee deze uitlaatservice, heb er aileen zelf geen behoefte aan. Kan zelf nog met 
mijn hond uit. Succes met dit onderzoek. 

• In Weert weet ik zo net nog niet of dit wei zo'n goed idee is, weinig animo denk ik. Op 
zich zou't best kunnen maar wie geeft er tegenwoordig zomaar een sleutel van je huis 
aan een onbekende die de hond niet kent. De hond wegbrengen lijkt me niets. Ik laat 
een hond 't liefst in zijn trouwe omgeving en mensen hebben geen tijd om een hond weg 
te brengen. Toch ben ik nieuwsgierig hoe't verder gaat en verloopt. 

• Laten jullie de mensen van de uitlaatservice eerst kennismaken met de hond en de men
sen of niet? 

• Ais ik niet weet wie mijn hond uitlaat en die persoon niet ken, dat zou ik geen prettig idee 
vinden want elke hond heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing en elke afsluiting van een huis 
bv. Ook. Toch wil ik wei informatie, wie weet voor kennissen a.u.b. Weerter mensen zijn 
voorzichtig qua nieuwe ideeen, maar daar kom je nog wei achter. Ik zal reclame maken 
en ben benieuwd naar de opzet van de folder. 0 ja een klein hondje van een oud vrouw
tje zal niet 45 min. Lopen, maar een hond op een flat van twee werkende mensen kan 
wei een fikse wandeling gebruiken, mijn hond is 14 en een half jaar en eventjes is ge
noeg. Succes He! 

• Mijn hond is agressief. Hij vertrouwt buiten ons niemand. Het vertrouwen in deze maat
schappij is nou lang niet groot genoeg om iemand de sleutel te geven of je hondo Succes 
verder! 

• Het maakt de aanschaf van een hond misschien makkelijker. Dit kan positief maar ook 
negatief uitpakken. Het is wei een goede dienstverlening. In ons geval uiterst incidenteel 
te gebruiken. 

• Het is een zeer goed initiatief voor personen die dit nodig hebben. Wijzelf hebben er 
geen baad bij want ik zelf ben zelfstandige aan huis en kan dit doen als het nodig is. 

• Hoe weet ik dat mijn hond uitgelaten is en zijn die mensen wei goed voor mijn hond? 

• Een hondenuitlaatservice is een goed initiatief voor mensen die om bepaalde redenen 
niet in staat zijn zelf hun hond uit te laten. Persoonlijk ben ik bijna altijd goed in staat om 
zelf voor mijn hond te zorgen en zal dan ook zelden gebruik hoeven te maken van deze 
service. Conclusie: perfect bij calamiteiten doch niet nodig voor mij bij normale omstan
digheden. 

• Ais je geen tijd hebt om een hond uit te laten zou je geen hond moeten hebben. Ik wan
del 2 keer per dag met haar en ze gaat nog enkele malen per dag buiten in de tuin waar 
een hondentoiletje is. 
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• Ik vind het een uitstekend idee maar zelf heb ik het niet direct nodig dat mijn hond wordt 
uitgelaten door iemand anders. Zelf zou ik ook wei mee willen werken als hondenuitlaat
ster. 

• Aangezien ik heel goed in staat ben om mijn hond uit te laten, geldt dit niet voor mij maar 
gezien mijn liefde voor honden denk ik dat veel honden hier erg blij mee zouden zijn. 

• Risico? Verzekering? Voeren? Transport? Hebben de mensen een opleiding (Honden
cursus)? 

• De hondenuitlaatservice is goed v~~r ouderen of mensen die slecht ter been zijn en als 
je geen tijd hebt voor de hond uit te laten dan moet je er geen in huis hebben. 

• Ik vind het prima dat er een hondenuitlaatservice is maar ik vind dat als je een hond 
neemt je hier zelf zorg voor moet dragen. 

• Ik ben van mening dat dit een mooi en goed initiatief is, met name bruikbaar voor twee
verdieners of ouderen, Persoonlijk zou ik echter mijn honden niet aan een vreemd ie
mand meegeven. Mijn honden zijn nogal eenkennig, maar ik verkeer dan ook in de 
positie dat ik mijn honden naar mijn ouders of schoonouders breng. 

• Het kan best dat mensen gebruik maken van de hondenuitlaatservice. Ik zelf ben van 
mening dat je je hond zelf uit moet laten, men zegt; bedenk er men begint. Neem je een 
hond zorg er dan ook goed v~~r. 

• In principe zou ik geen hond nemen als ik niet meestal zelf kan uitlaten maar het lijkt me 
ideaal voor noodgevallen en vakanties. 

• Het lijkt me voor honden in nood een prima service. 

• ledereen moet zijn eigen hond uit laten. Heeft men daar geen tijd voor of geen zin in, 
dan moet men geen hond aanschaffen. 

• Als het vertrouwen er is, dan zal ik waarschijnlijk wei gebruik maken van de service, 
maar tot zover kunnen wij het met buren en kennissen doen. 

• Wij zouden er absoluut geen gebruik van maken persoonlijk anders hadden we geen 
honden genomen. 

• Als we er toch eens niet zijn, hebben we een vaste oppas of hij gaat naar een vast pen
sion. 

• Een hondenuitlaat service lijkt mij een goed initiatief, maar of het werkt is een tweede. Ik 
zou mijn hond nooit aan een vreemde toevertrouwen en zo wie zo nooit mijn huissleutel 
afgegeven. Hoe betrouwbaar het ook lijkt. Maar toch veel succes! 
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BIJLAGE 4 ANDERE HONDENUITLAATSERVICES 

In deze bijlage zal een opsomming worden gegeven over de gevonden resultaten bij 
andere hondenuitlaatservices in onder andere Best, Amsterdam en Utrecht. 

Verplichtingen 

1. De hond wordt gedurende een uur uitgelaten 

2. De hond wordt uitgelaten tussen 10.00 uur en 16.00 uur 

3. Het uitlaten vindt plaats in de natuur 

4. In geval van calamiteit zal de hondenuitlaatservice een dierenarts in schake-
len, deze kosten zijn voor de eigenaar van de hondo 

5. De eigenaar moet WA verzekerd zijn. 

6. De hond moet een penning dragen met NAW gegevens 

7. De eigenaar dient ten allen tijden van te voren te beta len 

8. Afzegging kan aileen een dag van te voren, zonder afzegging dient het hele 
bedrag betaald te worden. 

Prijzen Best 

• keer per week voor f15.00 per keer. Aanschaf 4-rittenkaart voor f60.00 

• of 3 keer per week voor f15.00 per keer. Aanschaf 10-rittenkaart voor f150.00 

• 4 of 5 keer per week, 1 keer gratis extra. Aanschaf 11-rittenkaart voor f150.00 

• Bijzonder tarief voor eenmalig- en weekend uitlaten voor f17 .50 per keer 

• Bijzonder tarief voor grote honden in overleg 

• Voor de tweede hond geldt een korting van 50% op bovenstaande 
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