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Voorwoord 

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 faculteit Technologie Management, voor wie deze opdrachten 
een extra praktijkervaring buiten het curriculum zijn. De begeleiding van zo'n project ligt in 
handen van de (student-)bestuursleden van de Bedrijfskundewinkel. In dit geval werd het 
project begeleid door Marcel van Aert en Vera Heijckers, die ik bij deze wil bedanken voor 
hun bijdrage. 

Dit verslag is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek naar de mogelijkbeden 
van het opzetten van een boodschappendienst in de regie> Echt / Roermond. Ik hoop dat de 
opdrachtgevers met behulp van de resultaten uit dit onderzoek een weloverwogen besluit 
kunnen nemen t.a.v. het opstarten van een dergelijke bezorgdienst. 

Eindhoven, oktober 1997 

Ralf Strikers 

Bedrijfskundewinkel 
Technische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513 
Paviljoen UIIU2 
5600 MB Eindhoven 
tel: 040 - 2473415 
fax: 040 - 2451275 
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Samenvatting 

De opdrachtgevers van dit onderzoek zijn van plan om een boodschappendienst op te richten 
in de regio Echt / Roermond Deze boodschappendienst za1 dan boodschappen aan huis 
bezorgen, varierend van levensmiddelen tot huishoudelijke artikelen of een huurvideo. De 
Bedrijfskundewinkel is door de opdrachtgevers benaderd om uit te zoeken of er een markt is 
voor een dergelijke bezorgdienst. Het op te richten bedrijf za1 verder in dit onderzoek 
"Boodschappendienst" genoemd worden. 

De definitieve onderzoeksvraag is als voIgt gedefinieerd: "Bestaat er in de regio Echt en 
Roermond vraag naar een boodschappendienst? " 
Hierbij horen de volgende deelvragen: 
• Welke mensen zouden gebruik willen maken van een dergelijke boodschappenservice? 
• Hoeveel willen mensen betalen voor een boodschappenservice? 
• Waar bevindt de doelgroep zich (binnen Echt en omstreken of ook in Roermond)? 
• Hebben de mensen uit de doelgroep een voorkeur voor bepaalde winkels? 
• Hoe lang van tevoren willen mensen hun boodschappen bestellen en op welke manier (fax, 

telefoon, internet)? 
• Hoe vaak willen mensen gebruik maken van een boodschappendienst? 

Door middel van een schriftelijke enquete is informatie verzameld om deze deelvragen te 
kunnen beantwoorden. In totaal zijn 450 enquetes verstuurd, waarvan er 129 ingevuld en 
geretourneerd zijn. 

Uit het onderzoek is gebleken dat 54% van de ondervraagden interesse heeft in een dergelijke 
boodschappendienst. Dit zijn de respondenten die "ja" of "misschien" geantwoord hebben op 
de vraag of zij gebruik zullen gaan maken van de boodschappendienst. Met name 65+ers en 
tweeverdieners zijn geinteresseerd in het idee. Het merendeel van de respondenten blijkt een 
boodschappendienst eerder te beschouwen als een service voor mensen die vanwege tysieke 
problemen hun boodschappen zelf niet kunnen doen, dan als een service voor mensen die 
t.g.v. tijdgebrek geen boodschappen kunnen doen. Verder blijken levensmiddelen uit de 
supermarkt en verse produkten van bakker, slager en groenteman het meest besteld te worden 
(84%). 
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BOODSCHAPPENDIENST -----------------------------------------------------

In dit onderzoek wordt bekeken of het opzetten van een boodschappendienst levensvatbaar is 
in de regio Echt / Roermond. De opdrachtgevers zijn van plan om boodschappen, varierend 
van levensmiddelen tot huishoudelijke apparaten of huurvideo's tegen betaling aan huis te 
bezorgen. 

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet uitgewerkt. Via een situatie-omschrijving, een 
probleemstelling en een opdrachtomschrijving wordt een afgebakende onderzoeksvraag 
geformuleerd die vervolgens aan de hand van 6 deelvragen zal worden uitgewerkt. 

In hoofdstuk 3 komt het onderzoeksplan aan bod. Hierin wordt beschreven op welke manier 
het onderzoek uitgevoerd is en waarom er voor die methode gekozen is. 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek uiteengezet. Aan de hand van deze 
resultaten zullen in hoofdstuk 5 conc1usies getrokken worden en aanbevelingen gedaan 
worden. 

1 
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2. Onderzoeksopzet 

2.1 Inleiding 
In onderstaande onderzoeksopzet zijn de situatie en het probleem van de opdrachtgevers 
weergegeven en wordt het probleem verder uitgewerkt. Tevens zullen een onderzoeksvraag 
en onderzoeksdeelvragen worden opgesteld. 

2.2 Sifuatie-omschrijving 
Twee ondernemers uit de omgeving van Echt zijn van plan een boodschappendienst op te 
zetten die aIle soorten boodschappen verzorg1, varierend van boodschappen uit de supermarkt 
tot videobanden of huishoudelijke apparaten. Klanten kunnen hun boodschappenlijstjes dan 
telefonisch, per fax of via internet aanmelden. De opdrachtgevers hebben zelf at enig 
onderzoek naar de mogelijkheden van een dergelijke service gedaan. Ze hebben o.a. 
informatie gezocht bij de Kamer van Koophandel en op het internet Hiemaast zouden zij 
graag d.m.v. een marktonderzoek willen onderzoeken of er vraag is naar een dergelijke 
boodschappendienst. 

Er bestaan inmiddels al enkele boodschappendiensten, zoals de boodschappendienst van 
Albert Heijn, maar de opzet van de opdrachtgevers is uniek doordat ze zich niet vastleggen op 
een winkel, maar ze een breed scala aan goederen uit diverse winkels kunnen leveren. 

De omgeving van het op te richten bedrijf is de regio Echt en Roermond, aangezien de 
opdrachtgevers hier zelf wonen en bier ook willen gaan werken. 

2.3 Probleemstelling 
De probleemstelling zoals die tot stand is gekomen tijdens het intakegesprek dat twee 
bestuursleden van de Bedrijfskundewinkel met de opdrachtgevers hebben gevoerd, luidt als 
voIgt: 

"Hebben mensen binnen Echt en Roermond behoefte aan een boodschappenservice?" 

Tijdens het eerste gesprek met de opdrachtgevers, hebben zij hun idee voor het opzetten van 
een boodschappendienst verder toegelicht. De opdrachtgevers gaven aan dat zij met name 
willen weten wie de doelgroep vormt en Waar de doelgroep woont, welke prijs er voor een 
boodschappenservice kan worden gevraagd en op welke manier mensen hun boodschappen 
willen bestellen. 

2.4 Opdrachtomschrijving 
De opdracht is als voIgt omscbreven: "Voer een onderzoek uit naar de levensvatbaarheid van 
een boodschappendienst in de regio Echt / Roermond". 

2 
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2.5 Afbakening 
De opdrachtgevers willen zich vooral richten op de regio Echt / Roermond. D.m.v. het 
onderzoek hopen zij te ontdekken in welk gedeelte van deze regio zich de potentiele klan ten 
bevinden. 

2.6 Onderzoeksvraag 
Uiteindelijk zal de volgende onderzoeksvraag beantwoord worden: 

"Bestaat er in de regio Echt en Roermond vraag naar een boodschappendienst? " 

2.7 Onderzoeksdeelvragen 
Bovenstaande onderzoeksvraag zal beantwoord worden door allereerst de volgende 
deelvragen te beantwoorden: 
• Welke mensen zouden gebruik willen maken van een dergelijke boodschappenservice? 
• Hoeveel willen mensen betalen voor een boodschappenservice? 
• Hebben de mensen uit de doelgroep een voorkeur voor bepaalde winkels? 
• Waar bevindt de doelgroep zich (binnen Echt en omstreken of ook in Roermond)? 
• Hoe lang van tevoren willen mensen hun boodschappen bestellen en op welke manier (fax, 

telefoon, internet)? 
• Hoe vaak willen mensen gebruik maken van een boodschappendienst? 

3 
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3. Onderzoeksplan 

3.1 In/eiding 
In het onderzoeksplan wordt aangegeven met welk instrument het onderzoek zal worden 
uitgevoerd. Tevens wordt de benodigde steekproefgrootte bepaald 

3.2 Methode van onderzoek 
Allereerst is informatie verzameld door te zoeken naar andere boodschappendiensten. Er 
bleek dat in 1993 in Eindhoven al een onderzoek naar een dergelijke boodschappendienst is 
uitgevoerd. Verdere benodigde informatie voor dit onderzoek zal door middel van een 
schriftelijke enquete achterhaald worden. Hiervoor is gekozen omdat een grote groep mensen 
onderzocht moet worden. Ben enquete kan voor relatief lage kosten via de post worden 
toegezonden aan respondenten die wiUekeurig uit het telefoonboek worden geselecteerd. Een 
voorwaarde voor duidelijke en eenduidige antwoorden is het nauwkeurig formuleren van de 
vragen. 

De opdrachtgevers hebben het rapport over het onderzoek uit 1993 gelezen en ze gaven aan 
dat een aantal vragen uit dat onderzoek ook voor hun probleem van belang kan zijn. Vandaar 
dat bij het opstellen van de enquete enkele vragen uit de enquete uit 1993 gebruikt zuIlen 
worden. Ben aantal vragen uit de oude enquete is niet relevant voor het huidige onderzoek. 
Een belangrijk verschil met het onderzoek uit 1993 is de wens van de opdrachtgevers om ook 
gezinnen in de vraag m.b.t. de doeigroepl) op te nemen. De enquete is terug te vinden in 
bijlage 2. De inleidende brief die samen met de enquete verstuurd is, is terug te vinden in 
bijlage 1. 

3.3 Bepaling van de steekproefgrootte 
Aangezien de onderzoekscategorie~n te groot zijn om allemaal ge~nqueteerd te worden, 
wordt uit de gehele populatie een steekproef genomen. Om een nauwkeurig en betrouwbaar 
antwoord op deze vraag te kunnen geven wordt als voIgt de benodigde omvang van de 
steekproef bepaaId: 

rp.q 
W=±zVN 

waarbij: 

[4] 

W = toegestane marge in % 
Z betrouwbaarheid 
p = populatiekenmerk (%) 
q = 100~p 

N = steekproefgrootte 

1) enquetevraag 1 4 
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We willen hier een marge van 10% en een betrouwbaarheid van 95% gebruiken. Daartoe 
nemen we W=10. Bij een betrouwbaarheid van 95% behoort een z-waarde van 1,96. Voor de 
waarde van p nemen we 50%, de meest conservatieve waarde. 

Als we deze waarden invullen vinden we een steekproefgrootte N = 96,04 waardoor we 97 
enquetes moeten ontvangen. Rekening houdend met een respons van 25%, moeten er 
derhalve minimaal 388 enquetes verstuurd worden. Om het risico van een te lage respons 
zoveel mogelijk te beperken zijn in totaal450 enquetes verstuurd. 

De enquetes zijn verstuurd naar adressen die willekeurig uit het telefoonboek waren 
geselecteerd. In totaal zijn er 129 enquetes ingevuld en teruggestuurd, wat een respons 
betekent van 29%. Dit is iets hoger dan het van tevoren ingeschatte percentage van 25%. De 
resultaten van de enquete zijn te vinden in het volgende hoofdstuk en in bijlage 3. 

5 
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4. Resultaten 

4.1 Inleidlng 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de onderzoeksdeelvragen uiteengezet, door de 
bijbehorende vragen uit de enquete uit te werken. Een volled.ig overzicht van de resultaten 
van de enquete wordt gegeven inbijlage 3. Tevens worden in dit hoofdstuk verbanden tussen 
twee of meer vragen onderzocht met behulp van kruistabellen. 

4.2 Resultaten 
Allereerst worden de resultaten van de kemvraag, die nodig is om antwoord te kunnen geven 
op de onderzoeksvraag, beschreven. Per onderzoeksdeelvraag worden vervolgens de 
bijbehorende enquetevragen uitgewerkt. Tot slot zullen de overige enquetevragen kort 
toegelicht worden. 

4.2.1. Probleemstelling 
Bestaat er in de Regio Echt en Roermond vraag naar een boodschappendienst? 

Enquetevraag 15: Zou u tegen vergoeding boodschappen aan huis willen laten bezorgen? 

Antwoord 
I)ja 
2) misschien 
3) nee 

Aantal 
26 
42 
58 

Percentage 
21% 
33% 
46% 

54% van de respondenten blijkt niet negatief te staan ten opzichte van een 
boodschappendienst. 26 mensen geven aan dat ze tegen vergoeding boodschappen aan huis 
willen laten zorgen, terwijl42 mensen aangeven dat zij dit misschien zullen doen. 

4.2.2. Onderzoeksdeelvragen 
1. Welke men8en zouden gebruik willen maken van een dergelijke boodschappen8ervice? 

Enquetevraag 1: Tot welke van de onderstaande categorieen behoort u? 

Antwoord Aantal Percentage 
1) aileen wonend 24 19% 
2) gezin, een kostwinner 56 43% 
3) tweeverdieners 39 30% 
4) zelfstandige ondememer 5 4% 
5) anders 5 4% 

6 
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Het blijkt dat 43 procent van de respondenten bestaat uit een gezin met een kostwinner en 
de groep tweeverdieners wordt gevormd door 30% van de respondenten. Enkele 
respondenten uit groep 4, de zelfstandige ondernemers gaven aan dat ze tevens tot de 
categorie "gezin" behoorden. Zij zijn in de resultaten toch ondergebracht in de groep 
"zelfstandige ondernemer". De antwoorden die genoemd werden in de categorie "anders" 
staan weergegeven in bijlage 4. 

Enquetevraag 2: Hoe oud bent u? 

Antwoord Aantal Percentage 
1) jonger dan 25 jaar 2 2% 
2) 25 - 35 jaar 26 20% 
3) 36 - 65 jaar 80 62% 
4) ouder dan 65 jaar 21 16% 

Het grootste gedeelte van (62%) de respondenten behoort tot de groep "36-65 jaar" terwiji 
het 0pvalt dat slechts 2% van de respondenten jonger dan 25 jaar is. Ben mogelijke 
verklaring voor dit lage percentage is dat jongeren nog bij hun ouders kunnen wonen, 
zodat de hoofdbewoner of degene die de enquete ingevuld heeft in categorie 3 of 4 
thuishoort. 

2. Waar bevindt de doelgroep zicb? 

Enquetevraag 3: Waar woont u? 

Antwoord Aantal PerceJ:!!:c!ge 
1) Echt 35 27% 
2) Linne 7 5% 
3) Melick 10 8% 
4) Montfort 8 6% 
5) Roermond 43 33% 
6) 81. Joost 16 12% 
7) 81. Odilienberg 10 8% 

27 procent van de respondenten komt uit Echt, 33% uit Roermond en 39% uit de dorpen in 
de omgeving. Deze verdeling komt redelijk overeen met de verstuurde enquetes naar elk 
van de groepen: 150 enquetes naar Echt, 150 naar Roermond en 30 enquetes naar elk van 
de 5 tussenliggende dorpen. Het valt dan op dat met name de mensen uit de dorpen de 
enquete geretourneerd hebben, terwijl de mensen uit Echt enigszins achterblijven. Ben 
mogelijke verklaring hiervoor is de aanwezigheid van een aantal winkels in Echt, terwijl in 
de kleinere dorpen veel minder winkels aanwezig zijn. Verder is het mogelijk dat mensen 
die geen interesse in een boodschappendienst hebben, de enquete niet ingevuld hebben. 

7 
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3. Bebben de mensen uit de doelgroep een voorkeur voor bepaaJde winkels? 

Enquetevraag 16: Wat voor soort boodscbappen zou u aan buis willen laten bezorgen? 

Antwoord Aantal Percenta.ze 
1) levensmiddelen uit de 59 56% 
supennarkt 
2) produkten van bakker, 29 28% 
slager, groenteman 
3) vergeten boodschappen 12 11% 
4)anders 5 5% 

Levensmiddelen blijken de favoriete bestellingen te zijn onder de respondenten, boewel de 
op te ricbten boodschappendienst in principe alle soorten artikelen kan leveren. Het 
grootste gedeelte van de antwoorden bestaat uit levensmiddelen uit de supermarkt (56%), 
terwijI ook verse produkten van bakker, slager en groenteman 29 keer genoemd werden 
(28%). Ben kleine groep respondenten (11%) zou boodschappen die zij zelf vergeten 
waren laten bezorgen. De antwoorden uit de categorie "anders" zijn te vinden in bijlage 4. 

Enquetevraag 17: Heeft u een sterke voorkeur voor produkten van een bepaalde 
winkelketen? 

Antwoord 
1) nee 
2)ja 

Aantal Percentage 
38 62% 
23 38% 

Deze vraag werd aIleen beantwoord door mensen die ')a" of "misschien" geantwoord 
bebben op de vraag of zij tegen vergoeding boodscbappen aan huis zouden laten bezorgen. 
In totaal beantwoordden 61 van de 129 respondenten deze vraag. Het grootste gedeelte 
(62%) van deze respondenten blijkt geen sterke voorkeur voor een bepaalde winkelketen te 
hebben. De voorkeuren die door 38% van de respondenten werden genoemd zijn te vinden 
in bijlage 4. 

4. Hoeveel willen mensen betalen voor een boodscbappenservice? 

Enquetevraag 10: Wat lijkt U, per bezorging, een redelijke prijs voor het bezorgen van 
boodschappen? 

Antwoord Aantal Percenta...s.e 
1) minder dan f 10,- 70 62% 
2) f 10,- tot f 15,- 34 30% 
3) f 15,- tot f20,- 4 4% 
4) f20,- tot f25,- 4 4% 
5) meer dan f25,- 1 1% 

8 
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Aangezien 92% van de respondenten, ofwel 104 van de 113 personen, op deze vraag 
antwoord 1 of2 heeft gegeven, blijkt dat een bedrag van ongeveer 10 gulden per bezorging 
het meest reeel is. 

Enquetevraag 11: Naast een vaste beloning per bezorging is er ook een mogelijkheid om de 
vergoeding een bepaald percentage van het bestede bedrag te laten zijn. 
Vindt u dit een betere methode? 

Antwoord 
1) nee 
2) geen mening 
3)ja 

Indienja, hoe hoog mag dat 
percentage zijn? 

Aantal 
59 
18 
40 

Percentage 
50% 
15% 
34% 

10% 

De helft van de respondenten betaalt liever een vast bedrag per bezorging. Van de mensen die 
een percentage beter vinden noemden 16 mensen een percentage van 10%. Andere 
percentages die een of twee keer genoemd werden zijn te vinden in bijlage 4. 

5. Hoe lang van tevoren willen mensen hun boodscbappen bestellen en op welke Manier 
willen zij dit doen? 

Enquetevraag 12: Hoe lang van tevoren zou u de boodscbappen willen bestellen? 

Antwoord 
l)eendag 
2) zelfde dag 's ochtends 
3) anders 

Aantal 
67 
52 
5 

Percentage 
54% 
42% 
4% 

De meningen ten aanzien van deze vraag zijn nogal verdeeld: 54% van de respondenten 
wil de boodschappen een dag van tevoren bestellen terwiji 42% de bestelling op de dag 
van levering's ochtends wil doorgeven. Vijf mensen gaven aan dat ze op een ander tijdstip 
hun boodschappen willen bestellen. 

Enquetevraag 13: Op welke Manier zou u de boodschappen willen bestellen? 

Antwoord Aantal Percentage 
1) per telefoon 100 81% 
2) per fax 13 10% 
3) via internet 4 3% 
4) anders 7 6% 

Verreweg het grootste deel van de respondenten (81%) geeft aan de bestelling het liefst 
via de telefoon door te geven, terwiji 10% de voorkeur geeft aan de fax. Internet wordt 
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(nog) niet veel als voorkeur genoemd: 3%. De antwoorden uit de categorie "anders" zijn te 
vinden in bijlage 4. 

6. Hoe vaak willen mensen gebruik maken van de boodschappendienst? 

Enquetevraag 18 : Hoe vaak zou u van de boodschappendienst gebruik willen maken? 

Antwoord Aantal Percentage 
1 keer per week 36 65% 
2 keer per week 5 9% 
1 keer per maand 4 7% 
2 keer per maand 10 18% 

65% van de respondenten geeft aan gemiddeld 1x per week gebruik te zullen maken, 
terwijl 18% gemiddeld een keer in de twee weken boodschappen wil bestellen. Slechts 5 
respondenten gaven aan 2 keer per week een bestelling te zullen plaatsen. 

4.2.3. Overige resultaten 
De volledige resultaten van de overige enquetevragen zijn te vinden in bijlage 3. De 
belangrijkste resultaten worden hier kort besproken. 

Vraag4 
74% van de respondenten doet gemiddeld een of twee keer per week boodschappen, terwijl 
slechts 12% vaker dan 3 keer per week boodschappen doet. 

VraagS 
30% van de respondenten besteedt 45 tot 60 minuten per keer aan het doen van 
boodschappen. 

Vraag6 
Gemiddeld wordt per week f 171,- uitgegeven aan levensmiddelen. Gezinnen met een 
kostwinner (f 195,-) geven gemiddeld iets meer geld uit aan levensmiddelen dan 
tweeverdieners (f 180,-) terwijl zelfstandige ondememers het meest uitgeven (f206,-). 

Vraag7 
Verreweg het grootste gedeelte van de respondenten (76%) geeft aan dat het vrijwel nooit 
voorkomt dat ze niet in staat zijn om zelfboodschappen te doen. 

Vraag8 
Werktijden (65%) en het verzorgen van de kinderen (16%) blijken de voomaamste redenen te 
zijn waarom mensen niet in staat zijn boodschappen te doen. 

Vraag9 
Indien men niet in staat is zelf boodschappen te doen, wordt dit in 48% van de gevallen door 
familie of kennissen gedaan, terwiji 45% aangeeft dat in zo'n geval niemand de 
boodschappen doet en men op een andere dag naar de winkel gaat. 
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VraaglO 
77% van de respondenten geeft aan de boodschappen bij voorkeur contant bij levering te 
betalen, terwijllO% geen voorkeur voor de wijze van betaling heeft. 

4.3 Verbanden 

Door middel van kruistabellen worden in deze paragraaf de verbanden tussen een aantal 
variabelen weergegeven. Deze verbanden zullen gebruikt worden om de 
onderzoeksdeelvragen te beantwoorden. 

Tabel4 J 

Leeftijd 
Categorie <25 25-35 36-65 >65 Totaal 
aIleen wonend 3 9 12 24 
gezin, een kostwinner 8 44 4 56 
tweeverdieners 1 14 23 1 39 
zelfstandige 1 1 3 5 
ondernemer 
anders 1 4 5 
Totaal 2 26 80 21 129 

De helft (12 mensen) van de alleenwonenden die gereageerd hebben blijkt tot de categorie 
65+ te behoren. Van de respondenten die tot de categorie "gezin" behoren, blijkt 79% zich in 
de leeftijdsklasse 36-65 jaar te bevinden. 

Tabe14.2 

Leeftijd 
Woonplaats <25 25-35 36-65 >65 Totaal 
Echt 1 4 25 5 35 
Linne 3 4 7 
Melick 1 6 3 10 
Montfort 2 6 8 
Roermond 11 22 10 43 
St. Joost 1 2 11 2 16 
St. Odilienberg 3 6 1 10 
Totaal 2 26 80 21 129 

48% van de mensen uit de categorie 65+ blijkt in Roermond te wonen. Deze mensen vormen 
23% van het totale aantal respondenten uit Roermond. Uit de categorie 25-35 jaar blijkt 42% 
uit Roermond afkomstig te zijn, terwiji eveneens 42% in dorpen uit de regio woont en slechts 
16% in Echt gevestigd is. 
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Tabe14.3 

Tijdsbesteding (min.) 
Woonplaats 0-15 15-30 30-45 45-60 >60 Totaal 
Echt 1 10 14 9 1 35 
Linne 2 3 1 1 7 
Melick 2 4 1 3 10 
Montfort 3 3 2 8 
Roennond 2 9 14 13 4 42 
St. Joost 1 4 6 5 16 
St. Odili~nberg 2 3 4 1 10 
Totaal 5 28 42 39 14 128 

Het valt op dat in Echt nogal veel mensen (31 %) minder dan een half uur per keer besteden 
aan het doen van boodschappen. In Roennond besteedt 64% van de respondenten gemiddeld 
een half uur tot een uur aan het doen van boodschappen. In St. Joost besteedt maar Hefst 69% 
van de respondenten 45 minuten of meer aan het doen van boodschappen. 

Tabe14.4 

Leeftijd 
Soort boodschappen <25 25-35 36-65 >65 Totaal 
levensmiddelen 2 9 39 9 59 
vers (bakker, slager etc) 2 4 19 4 29 
vergeten boodschappen 2 4 6 12 
anders 5 5 
TotaaI 6 17 69 13 105 

De meeste mensen geven aan voomamelijk levensmiddelen te laten bezorgen. Uit de 
categorie 25-35 jaar wil 53% van de respondenten levensmiddelen bestellen. Voor de 
categori~n 36-65 en 65+ bedraagt dit percentage 57% resp. 69%. Tevens blijkt dat vooral 
mensen uit de categorie 36-65 "verse" produkten van groenteman, bakker en slager willen 
laten bezorgen (28%). 

Tabe14.5 

Leeftijd 
Laten bezorgen? <25 25-35 36-65 >65 Totaal 
ja 4 18 4 26 
misschien 2 9 24 7 42 
nee 13 37 8 58 
Totaal 2 26 79 19 126 

De vraag of men boodschappen wil laten bezorgen, werd meteen met "ja" beantwoord door 
21 % van de 65+ers, 23% van de respondenten uit de categorie 36-65 en 15% uit de categorie 
25-35. 
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Tabe/46 

Soort boodschappen 
Woonplaats levensmidd. verse prod. vergeten pro anders Totaal 
Echt 15 7 3 1 26 
Linne 3 1 4 
Melick 4 1 5 
Montfort 3 2 1 6 
Roermond 19 10 5 3 37 
8t. loost 9 6 2 17 
8t. Odilienberg 6 2 1 1 10 
Totaal 59 29 12 5 105 

In Echt en Roermond bestaat behalve voor levensmiddelen en verse produkten, ook interesse 
voor andere produkten. In de dorpen uit de regio bestaat vrijwel alleen interesse voor 
levensmiddelen en verse produkten. 

Tabe14.7 

800rt boodschappen 
Categorie levensmidd. verse prod vergeten pr. anders Totaal 
alleen wonend 12 6 18 
gezin, een kostwinner 23 8 2 3 36 
tweeverdieners 17 11 8 2 38 
zelfstandige 5 3 2 10 
ondememer 
anders 2 1 3 
Totaal 59 29 12 5 105 

Het valt op dat in elk van de categorieen ongeveer 30% van de respondenten verse produkten 
van bakker, slager en groenteman willaten bezorgen, terwijl alleen in de categorieen "gezin" 
en "tweeverdieners" interesse bestaat voor "andere boodschappen". 

Tabe/48 

Laten bezorgen? 
Woonplaats ja misschien nee Totaal 
Echt 4 12 17 33 
Linne 4 3 7 
Melick 3 3 4 10 
Montfort 4 4 8 
Roermond 9 13 20 42 
8t. Joost 7 3 6 16 
8t. Odilienberg 3 3 4 10 
Totaal 26 42 58 126 

Als we de woonplaats koppelen aan de vraag of men boodschappen wil laten bezorgen, valt 
met name de grote interesse voor een boodschappendienst in 8t. Joost op (63%), terwiji van 
de respondenten uit Linne en Montfort niemand meteen "ja" heeft geantwoord. 
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Tabel49 

Laten bezorgen? 
Categorie ja misschien nee Totaal 
alleen wonend 4 10 8 22 
gezin. een kostwinner 10 14 32 56 
tweeverdieners 8 14 16 38 
zelfstandige 3 2 5 
ondememer 
anders 1 2 2 5 
Totaal 26 42 58 126 

64% van de respondenten uit de categorie "alleen wonend" geeft aan niet negatief te staan 
tegenover het laten bezorgen van boodschappen. Hiervan geven 4 personen (18%) aan dat ze 
boodschappen zuBen laten bezorgen. In de categorie "zelfstandige ondememer" staat geen 
van de respondenten bij voorbaat afwijzend ten opzichte van een boodschappendienst. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

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

5.2 Cone/usies 

1. Welke mensen zouden gebruik willen maken van een dergelijke boodsebappenservice? 
Vit de gegevens in tabe14.5 op pagina 12 is niet direct afte leiden welke leeftijdscategorie de 
voornaamste doelgroep van een boodschappendienst vonn1. Het aantal mensen uit de 
categorie 65+ dat aangeeft geinteresseerd te zijn in een dergelijke bezorgdienst (58%), ligt 
slechts enkele procenten boven de percentages in de categorieen "25-35" (50%) en "36-65" 
(53%). Uit tabel 4.9 blijkt dat 64% van de aIleen wonenden geinteresseerd is in de 
bezorgdiens1. Tevens vonnen 65+ers de helft van het totale aantal aileen wonenden dat 
gereageerd heeft. Met name aIleenstaande ouderen blijken dus gelnteresseerd te zijn in een 
bezorgdienst Dit blijkt tevens uit de 9pmerkingen die de respondenten als toelichting bij hun 
antwoorden hebben gegeven (zie bijlage 4): men beschouwt een boodschappendienst eerder 
als een service voor mensen die vanwege hun iYsieke conditie niet meer in staat zijn zelf 
boodschappen te doen, dan aIs een service voor mensen die vanwege werktijden e.d. niet 
altijd zelf inkopen kunnen doen; dit komt met name tot uiting in de opmerking "Ik: kan het 
nog zelf' die door 10 van de respondenten werd gemaakt. 

AIle zelfstandige ondernemers die de enquete ingevuld hebben, geven aan interesse te hebben 
in een dergelijke bezorgdienst, hoewel slechts 4 van de 129 tot de categorie "zelfstandige 
ondernemer" behoren. Verder hebben tweeverdieners (58%) hebben meer interesse in een 
bezorgdienst dan gezinnen met een kostwinner (43%) 

2. Waar bevindt de doelgroep zieb? 
De interesse voor de boodschappendienst is het grootste in de dorpen S1. Joost (63%), Melick 
(60%) en S1. Odilienberg (60%). Roennond voIgt hierna met een interesse van 52%. In 
Montfort en Linne geeft 50% aan geinteresseerd te zijn, maar niemand geeft aan ook 
daadwerkelijk gebruik te zullen maken van de bezorgdienst. In Echt wil een percentage van 
48% gebruik maken van de bezorgdienst. Een verklaring voor dit iets lagere percentage is het 
hoge aantal mensen (31 %) dat minder dan een half UUT per keer aan het doen van 
boodschappen besteedt (tabeI4.3). Hierbij dient echter weI opgemerkt te worden dat in Echt 
en Roennond veel meer mensen wonen dan in de overige dorpen, zodat in absolute getallen 
de interesse hier het hoogste is. 
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3. Hebben de mensen uit de doelgroep een voorkeur voor bepaalde winkels? 
Het merendeel van de bestellingen (84%) bestaat uit levensmiddelen uit de supermarkt en 
verse produkten van bakker, slager en groenteman. Een reden die hiervoor een aantal keer 
genoemd werd, is de mogelijkheid tot andere artikelen via postorderbedrijven. Vergeten 
produkten worden voomamelijk besteld door tweeverdieners (67010). 

Het grootste deel van de respondenten heeft geen voorkeur wat betreft de winkelketen. De 
mensen die weI een voorkeur hebben, blijken met name produkten van Albert Heijn te willen 
kopen. 

4. Hoeveel willen mensen betalen voor een boodscbappenservice? 
Mensen willen een bedrag van ongeveer 10 gulden per bezorging betalen. Ben aantal mensen 
geeft aan liever een percentage van ongeveer 10% van het bestede bedrag te betalen. Dit zijn 
met name de mensen die grote hoeveelheden boodschappen in een keer laten bezorgen. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de enquete gevraagd werd naar de beste/meest 
eerlijke methode l

) en dus niet naar de voordeligste methode. 

s. Hoe lang van tevoren willen mensen hun boodschappen bestellen en op welke manier 
willen zij dit doen? 
Mensen willen hun boodschappen maximaal een dag van tevoren bestellen, waarvan een 
groot percentage (42%) de boodschappen op dezelfde dag wil bestellen, waarna ze 's avonds 
bezorgd worden. 

De meeste mensen willen hun bestelling telefonisch of per fax doorgeven. Slechts een enkele 
keer gaven mensen aan liever een boodschappenlijstje persoonlijk af te geven. Bij het 
telefonisch doorgeven van bestellingen bestaat er de mogelijkheid voor de ondememer om 
extra informatie te vragen bij onduidelijkheid over bepaalde artikelen, maar tevens bestaat de 
kans dat men niet nauwkeurig merkenlvarianten noteert (bijvoorbeeld appels van het 800rt 
Elstar). Als bestellingen schriftelijk geplaatst worden (per fax ofboodschappenbriefje) Jigt de 
verantwoordelijkheid voor het onnauwkeurig noteren van merken en varianten bij de klant. 

6. Hoe vaak willen mensen gebruik maken van een boodschappendienst? 
Mensen willen maximaal 2 keer per week gebruik maken van een boodschappendienst, maar 
het gemiddelde zal liggen op 4 tot 6 bezorgingen per maand. Tijdgebrek blijkt niet de 
voomaamste reden te zijn om gebruik te maken van de boodschappendienst, aangezien het 
merendeel van de respondenten (76%) vrijwel nooit te weinig tijd heeft om zelf 
boodschappen te doen. Mensen blijken een boodschappendienst vooral te zien ais een service 
voor mensen die geen boodschappen kunnen doen omdat ze geen vervoer hebben of slecht ter 
beenzijn. 

1) enquetevraag 11 16 
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5.3 Aanbevelingen 

Het idee voor het opzetten van een boodschappendienst in de regio Echt / Roennond heeft 
zeker een kans van slagen; over het algemeen blijkt het merendeel van de bewoners (54%) in 
de regio niet negatief te staan tegenover het idee van een bezorgdienst. 26 respondenten gaven 
aan gebruik te zullen maken van de boodschappendienst. Er zijn echter een aantal zaken waar 
aandacht aan besteed moet worden bij het opstarten: 

L Om het risico van een mislukking te beperken, zullen de opdrachtgevers de 
boodschappendienst in het begin als parttime baan moeten uitvoeren, zonder de huidige 
baan meteen op te geven. Het is erg belangrijk om in het begin veel reclame te maken om 
zoveel mogelijk bekendheid te krijgen en tevens zal men duidelijk mOOen aangeven wat 
de voorwaarden van levering zijn en wie verantwoordelijkheid is voor 
foutieve!ontbrekende bestellingen. 

2. Als mensen hun bestelling een dag van tevoren moeten doorgeven, is het mogeUjk om 
afspraken te maken met winkeliers ta.v. de in te kopen produkten. Het is misschien 
mogelijk een kwantumkorting te krijgen of de boodschappen gereed te laten zetten. De 
winkelier weet immers de avond van tevoren welke produkten de volgende dag gekocht 
zullen worden. (met name bij bakker, slager en groenteman). 

3. Er bestaat een risico dat mensen met thuis zijn bij bezorging, of dat ze weigeren te betalen. 
Van deze risico's moo men zich bewust zijn bij het opstarten van een bezorgdienst. 

4. De meeste klanten zullen voomamelijk levensmiddelen bestellen. Men kan zich daarom 
afvragen in hoeverre het de moeite waard is om ook andere goederen te leveren. Men zou 
voor het leveren van andere goederen een aangepast tarief kunnen hanteren, aangezien 
voor deze produkten waarschijnlijk extra winkels bezocht moeten worden. 

5. Aangezien met name veel 65+ers aangaven interesse te hebben in een dergelijke 
bezorgdienst, zou men in het begin in bejaardenhuizen kunnen adverteren. Tevens zou men 
zich op de duurdere wijken van Echt en Roennond kunnen richten aangezien mensen met 
een hoger inkomen misschien eerder geneigd zijn om gebruik te maken van een 
boodschappendienst 

6. Er zal rekemng gehouden moeten worden met de vraag of bij een tarief van f 10,- per 
bezorging, de winstmarge groot genoeg is om een rendabel en succesvol bedrijf op te 
richten. Bij deze overweging kan gebruik gemaakt worden van het gegeven dat 21 % van de 
respondenten aangaf gebruik te zullen maken van de boodschappenservice 
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8ijlage 1: In/eidende brief 

Aan: geadresseerde 

Eindhoven, 5 augustus 1997 

Geachte heer / mevrouw, 

Het komt nogal eens voor dat mensen niet in de gelegenheid zijn om boodschappen te doen, 
doordat ze moeten werken, ziek zijn, op de kinderen moeten passen etcetera. Vaak worden 
dan vrienden of kennissen ingezet om de benodigde boodschappen alsnog in huis te krijgen, 
een nogal omslachtige procedure. Nu bestaat het plan om een professionele boodschappen
bezorgdienst op te zetten in de regio Echt / Roermond. 

De op te zetten bezorgdienst werkt als voIgt: u geeft telefonisch, per fax of per internet de 
door u gewenste boodschappen door. Deze kunnen varieren van een kilo kaas tot een 
boormachine of een paar videobanden. Het is natuurlijk ook mogelijk om de boodschappen 
voor de hele week te laten bezorgen. Deze boodschappen worden dan de volgende dag, of 
dezelfde dag nog bij u thuis bezorgd. 

Als student Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven doe ik in het 
kader van mijn opleiding een onderzoek naar de slagingskansen van dit plan in de regio Echt / 
Roermond. Indien u de bijgevoegde enquete invult en naar ons terugstuurt helpt u mij enorm 
met het uitvoeren van dit onderzoek. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Uiteraard is aan 
het invullen van de enquete geen enkele vorm van verplichting verbonden. De enquete is 
anoniem en is verstuurd naar willekeurige adressen in de regio. AIle door u verstrekte 
informatie za1 vertrouwelijk worden behandeld. 

Ik hoop dat u uw medewerking wilt verlenen aan dit onderzoek. Voor het beantwoorden van 
de vragen volstaat het zetten van een kruisje. U kunt de enquete in bijgevoegde portvrije 
antwoordenveloppe aan ons terugsturen, een postzegel plakken is dus niet nodig. Ik hoop uw 
ingevulde enquete zo spoedig mogelijk terug te ontvangen, doch uiterlijk 1 september 1997. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Ralf Strikers 

Bijlagen: 
• enquete 
• portvrije antwoordenveloppe 
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8ijlage 2: enquete 

1. Tot welke van de onderstaande categorieen behoort u? 

o 1) aileen wonend 
o 2) gezin, een kostwinner 
o 3) tweeverdieners 
o 4) zelfstandige ondememer 
o 5) anders, nl. __ _ 

2. Hoe oud bent u? 

o 1) jonger dan 25 jaar 
o 2) 25 - 35 jaar 
o 3)36-65jaar 
o 4) ouder dan 65 jaar 

3. Waar woont u? 

o 1) Echt 
o 2)Linne 
o 3)Melick 
o 4) Montfort 
o 5) Roermond 
o 6) St. Joost 
o 7) St. Odilienberg 

4. Hoe vaak per week doet u gemiddeld boodschappen (levensmiddelen)? 

keer 

5. Hoe veel tijd besteedt u gemiddeld per keer aan het doen van boodschappen? (incl. reistijd) 

o 1) 0 - 15 min. 
o 2) 15 - 30 min. 
o 3) 30 - 45 min. 
o 4) 45 - 60 min. 
o 5) meer dan 60 min., nl. __ min. 

6. Welk bedrag besteedt u gemiddeld per week aan levensmiddelen? 

f __ ,-
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7. Hoe vaak bent u gemiddeld per week niet ofnauwelijks in staat boodschappen te doen? 

a 1) 0 keer, ga verder bij vraag 10 
o 2) 1 keer 
a 3) 2 keer 
a 4) 3 keer 
a 5) meer dan 3 keer, nl. 

8. Wat is de reden waarom u niet of nauwelijks in staat bent om boodschappen te doen? 

a 1) werktijden 
a 2) handicap 
a 3) verzorgen van de kinderen 
a 4) leeftijd 
a 5) anders, nl. 

9. Wie doet de boodschappen voor u wanneer u hiertoe niet of nauwelijks in staat bent? 

a 1) familie / kennissen 
a 2)buren 
a 3)niemand 
a 4) anders, nl. __ 

De opzet van de boodschappenservice bestaat uit het bezorgen van een breed scala 
produkten, varierend van een kilo kaas tot een boormachine. Ook kunt u denken aan het laten 
thuisbezorgen van een huurvideo of de boodschappen voor de hele week. 

10. Wat lijkt u, per bezorging, een redelijke prijs voor het bezorgen van boodschappen? 

a 1) minder dan f 10,- nl. f_ 
a 2) f 10,- tot f 15,-
a 3) f 15,- tot f20,-
a 4) f20,- tot f25,-
o 5) meer dan f25,- nl. 

11. Naast een vaste beloning per bezorging is er ook een mogelijkheid om de vergoeding een 
bepaald percentage van het bestede bedrag te laten zijn. Vindt u dit een betere methode? 

o 1) nee 
a 2) geen mening 
a 3)ja 
Indien ja, hoe hoog mag dat percentage zijn? % 
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12. Hoe lang van tevoren zou u de boodschappen willen bestellen? 

o 1) een dag 
o 2) zelfde dag's ochtends 
o 3) anders, nl. __ _ 

13. Op welke manier zou u de boodschappen willen bestellen? 

o 1) per telefoon 
o 2)perfax 
o 3) via internet 
o 4) anders, nl. __ _ 

14. Op welke wijze I welk tijdstip wilt u bij voorkeur voor uw boodschappen betalen? 

o 1) geen voorkeur 
o 2) contant bij levering 
o 3) kleine aanbetaling, de rest achteraf overmaken 
o 4) anders, nl. __ _ 

15. Zou u tegen vergoeding boodschappen aan huis willen laten bezorgen? 

o l)ja 
o 2) misschien 
o 3) nee, want ___ _ 
Indien nee: u hoeft de enquete niet verder in te vullen. 
U kunt de enquete retourneren in de portvrije antwoordenveloppe. 

16. Wat voor soort boodschappen zou u aan huis willen laten bezorgen? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

o 1) levensmiddelen wt de supermarkt 
o 2) produkten van bakker, slager, groenteman 
o 3) vergeten boodschappen 
o 4) anders, nl. 

vraag 17 aileen invullen indien u bij vraag 16 "levensmiddelen" geantwoord heeft 

17. Heeft u een sterke voorkeur voor produkten van een bepaalde winkelketen? 

o 1) nee 
o 2)ja,nl. __ _ 
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18. Hoe vaak zou u van de boodschappendienst gebruik willen maken? 

__ keer per week of 
__ keer per maand 

19. Heeft u nog opmerkingen I suggesties ? 

Dit is het einde van deze enquete. Wij verzoeken u de vragenlijst zo spoedig moge/ijk aan ona 
te retourneren (uiterli)k 1 sept.). fliertoe kunt u gebruik maken van de bi)gevoegde portvrije 
antwoordenveloppe. 

Hartelijk bedankt voor uw medewerkingl 
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Bij/age 3: Uits/agen van de enquate 

In het onderstaande overzicht kunt u zien hoe vaak de antwoorden op de afzonderlijke vragen 
gegeven zijn. De antwoorden bij vraag 19 (suggesties) staan tevens vermeld. 

1. Tot welke van de onderstaande cat orieen behoort u? aantal erc. 

0 1) aIleen wonend 24 19% 
0 2) gezin, een kostwinner 56 43% 
0 3) tweeverdieners 39 30% 
0 4) zelfstandige ondememer 5 4% 
0 5 anders 5 4% 

2. Hoe oud bent u? aantal erc. 

0 l)jonger dan 25 jaar 2 2% 
0 2) 25 - 35 jaar 26 20% 
0 3) 36 - 65 jaar 80 62% 
0 4 ouder dan 65 . aar 21 16% 

3. Waar woont u? aantal ere. 

o I)Echt 35 27% 
o 2)Linne 7 5% 
o 3)Melick 10 8% 
o 4) Montfort 8 6% 
o 5) Roermond 43 33% 
o 6) St. Joost 16 12% 
o 7 St. Odilienber 10 8% 

4. Hoe vaak er week doet u emiddeld boodscha en levensmiddelen ? aantal erc. 

0 1) 1 keer 50 39% 
0 2)2 keer 45 35% 
0 3) 3 keer 15 12% 
0 4)4 keer 8 6% 
0 5) 5 keer 7 6% 
0 6) 6 keer 1 1% 
0 7 7 keer 1 1% 
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5. Gemiddelde ti"dsbestedin er keer aan het doen van boodscha en? 

a 1) 0 - 15 min. 
a 2) 15 - 30 min. 
a 3) 30 - 45 min. 
a 4) 45 - 60 min. 
a 5 meer dan 60 min. 

a 1) aIleen wonend 
a 2) gezin. een kostwinner 
a 3) tweeverdieners 
a 4) zelfstandige ondememer 
a 5) anders 

Gemiddelde bedra over aIle cate orieen 

7. Hoe vaak bent u gem. per week nietlnauwelijks in staat boodschappen 
tedoen? 

a 1) 0 keer, ga verder bij vraag 10 
a 2) 1 keer 
a 3) 2 keer 
a 4) 3 keer 
a 5 meer dan 3 keer 

8. Reden waarom u niet of nauwelijks in staat bent om boodschappen te 
doen? 

a 1) werktijden 
a 2) handicap 
a 3) verzorgen van de kinderen 
a 4) leeftijd 
a 5 anders 

26 

aantal 

5 
28 
42 
39 
14 

erc. 

4% 
22% 
33% 
30% 
11% 

bedrag 

f92,
f 195,
f 189,
f206,
f 148,-

fI71,-

aantal perc. 

88 76% 
11 9% 
8 7% 
4 3% 
5 4% 

aantal perc. 

20 65% 
1 3% 
5 16% 

5 16% 
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9. Wie doet de boodscbappen voor u wanneer u niet of nauwelijks in staat aantal pere. 
bent? 

o 1) familie / kennissen 
o 2)buren 
o 3) niemand 
o 4 anders 

16 
1 
15 
1 

48% 
3% 

45% 
3% 

10. Wat lijkt u, per bezorging, een redelijke prijs voor bezorgen van aantal pere. 
boodscba en? 

o 1) Minder dan f 10,- 70 62% 
o 2) f 10,- tot f 15,- 34 30% 
o 3) f 15,- tot f20,- 4 4% 
o 4) f20,- tot f25,- 4 4% 
o 5 meer dan f25,- 1 1% 

11. Naast een vaste beloning per bezorging is er ook een mogelijkbeid om aantal perc. 
de vergoeding een bepaaJd percentage van bet bestede bed rag te laten 
zi"n. Vindt u dit een betere methode? 

o l)nee 
o 2) geen mening 
o 3)ja 

12. Hoe Ian van tevoren zou u de boodscha en willen bestellen? 

o l)eendag 
o 2) zelfde dag 's ochtends 
o 3 anders 

27 

59 
18 
40 

50% 
15% 
34% 

10% 

aantal ere. 

67 54% 
52 42% 
5 4% 
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13.0 welke manier zou u de boodscha en willen bestellen? 

0 1) per telefoon 
0 2) per fax 
0 3) via internet 
0 4 anders 

14. Op welke wijze/welk tijdstip wilt u bij voorkeur voor uw 
boodscha n betalen? 

o 1) geen voorkeur 
o 2) contant bij levering 
o 3) kleine aanbetaling. de rest achteraf ovennaken 
o 4 anders 

aantal ere. 

100 81% 
13 10% 
4 3% 
7 6% 

aantal pere. 

12 
96 
7 
9 

10% 
77% 
6% 
7% 

n aan huis willen laten bezo en? aantal erc. 

o l)ja 
o 2) misschien 
o 3 nee 

16. Wat voor soort boodscha en zou u aan huis willen laten bezor en? 

o 1) levensmiddelen uit de supennarkt 
o 2) produkten van bakker, slager, groenteman 
o 3) vergeten boodschappen 
o 4 anders 

17. Heeft u een sterke voorkeur voor produkten van een bepaalde 
winkelketen? 

o 1) nee 
o 2 °a 

28 

26 21% 
42 33% 
58 46% 

aantal reo 

59 56% 
29 28% 
12 11% 
5 5% 

aantal pere. 

38 
23 

62% 
38% 
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18. Roe vaak zou u van de boodscha aantal rc. 

t keer per week 36 65% 
2keerperweek 5 9% 
1 keer per maand 4 7% 
2keer rmsand 10 18% 

19. Reeft u Dog opmerkingen I suggesties? 
(Tenzij anders vermeld zijn de opmerkingen t keer gemaakt) 

• Een dergelijke boodschappendienst is een belangrijk initiatief voor 65+ers die niet in de 
buurt van winkels wonen en geen auto hebben. 

• 8ucces met uw plan! 
• lk zou voornamelijk de grote boodschappen laten bezorgen. 
• Aanbiedingen van de betreffende winkelketen moeten bekend gemaakt worden via een 

folder of via internet. 
• Misscbien kunnen de gemeente en de winkels een bijdrage leveren san een dergelijke 

service; ook zij hebben bier voordeel van : minder drukte in de winkel, minder 
parkeerplaatsen nodig e.d. (2x) 

• Bezorgen tot bijvoorbeeld 20.00 uur 's avonds en in de weekends tot 9.00 's ochtends. 
• De geleverde produkten, vooral versprodukten, dienen van een constante goede kwaliteit te 

zijn. In de supermarkt kan men immers ook zelf selecteren. Het opruimen van mindere 
kwaliteit produkten d.m.v. een dergelijke service zou voor mij een reden zijn om er geen 
gebruik van te maken. 

• In 8t. Joost bestaan plannen om een klein winkelcentrum te bouwen. Het is echter nog 
maar de vraag of dit ook daadwerkelijk te realiseren is. 

• Voornamelijk rich ten op levensmiddelen. Electrische apparaten e.d. kunnen al bezorgd 
worden via Neckermann. Wehkamp, Otto etc. 

• lk zou het sociale contact erg missen. 
• Misscbien zou u enkele bejaardenhuizen kunnen benaderen. 
• 1 keer per week produkten van een versmarkt bezorgen is misschien een idee. 
• Telefonische opgave werkt verwarring in de hand: verkeerde merk of soort. 
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8ij/age 4: Opmerkingen bij afzonderlijke vragen 

Toelichting bij vraag 1, categorie "anders": 
• hejaard echtpaar 
• hooghejaard alleenstaand in bejaardenhuis 
• 65+ 
• echtpaar AOW -ers 
• 2 zelfstandige "vutters" 

Toelichting bij vraag 8, categorie "anders": 
• te omslachtig: auto pakken, parkeerplaats zoeken etc. 
• geen vervoer 

Toelichting bij vraag 11, "hoe hoog mag het percentage zijn?" 
• 10% (16x) 
• 5% (2x) 
• 5% bij besteding boven f 100,-
• 2%(2x) 
• 15% 
• 7,5% (2x) 

Toelichting bij vraag 13, categorie "anders": 
• via ophalen van boodschappenbriefje (3x) 
• persoonlijk contact 

Toelichting bij vraag 14, categorie "anders": 
• hetalen m.b.v. pincode of chipknip (5x) 
• VIa guo 
• per cheque (2x) 

Toelichting bij vraag 15, categorie "nee, want. •• ": 
• in mijn omgeving zijn voldoende mogelijkbeden om mel even wat boodschappen te doen 
• ik kan het (nog) zelf (l Ox) 
• te moeilijk te regelen in bejaardenhuis 
• ik doe graag zelfboodschappen (5x) 
• niet nodig door tangere openingstijden van winkels (2x) 
• wij wonen in de buurt van winkels (3x) 
• gezin van 5 personen; er is altijd iemand in staat om boodschappen te doen 
• ik kijk Hever zelfwat ik koop 
• geen behoefte (8x) 
• dit kost altijd meer 
• daar ben ik op het moment niet aan toe 
• we doen zelf aIle boodschappen in een keer 
• boodschappen worden door kinderen gehaald 
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Toelichting bij vraag 16, categorie "anders": 
• drogist 
• apotheek (2x) 

Toelichting bij vraag 17, categorie "ja, nL ... ": 
• Albert Heijn (9x) 
• Albert Heijn ofEdah (2x) 
• Albert Heijn + Super 
• Albert Heijn, Edah, bakker> slager 
• Jan Linders + Aldi 
• Edah> Aldi, Super 

• Edah 
• natuurwinkel 
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