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Voorwoord 

Dit rapport is gemaakt in opdracht van de TM-winkel. De TM-winkel is een van de 
wetenschapswinkels van de Technische Universiteit Eindhoven. De TM-winkel heeft als doel 
kennis beschikbaar te stellen aan de maatschappij. Dit gebeurt meestal in de vorm van het 
uitvoeren van een opdracht door een student bij een kleine/startende ondememing. Deze 
studenten hebben reeds hun propedeuse afgerond en hopen door middel van 
praktijkervaring extra kennis op te doen. 

Begin December ben ik in aanraking gekomen met de TM-winkel, toen nog 
Bedrijfskundewinkel en direct ben ik begonnen met het uitvoeren van een opdracht voor de 
Heer Mallekoote. De heer Mallekoote wit een Italiaanse winkel starten. Ik hoop door het 
onderzoek een bijdrage geleverd te hebben aan het opstarten van de Italiaanse winkel. 

Natuurlijk had dit onderzoek nooit kunnen slagen zonder de hulp van een aantal personen. 
Graag wi! ik de eerste begeleider vanuit de TM-winkel, Arjen Ruitenbeek, bedanken voor zijn 
begeleiding. Daamaast wit ik de heer Mallekoote bedanken voor het verstrekken van de 
benodigde informatie. 
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1. Inleiding 

In de huidige maatschappij zien we een steeds groter wordende vraag naar producten. 
Supermarkten krijgen een steeds uitgebreider assortiment en er komt een steeds groter 
aanbod van producten beschikbaar op de winkelmarkt. De heer Mallekoote heeft het idee om 
een gespecialiseerde Italiaanse winkel te starten die de klanten meer service en voorlichting 
bied. 

Er is echter geen inzicht in wat precies de vraag is naar zo'n winkel. Met de opzet van dit 
onderzoek is dan ook getracht antwoord te geven op een drietal vragen. Ten eerste is de 
vraag of er interesse is in een Italiaanse winkel. Een tweede doelstelling is te kijken in welke 
van de drie steden, Breda, Middelburg en Eindhoven, de vraag naar een Italiaanse winkel 
het grootst is. Deze drie steden zjjn gekozen door de heer Mallekoote. Tot slot is er gevraagd 
een uitspraak te doen over het assortiment wat zo'n Italiaanse winkel zou moeten hebben. 

Bij de opdeling van de enquete zijn 5 delen gekozen. Het eerste deel bevat algemene 
vragen. Deze dienen er toe om de homogeniteit van de steekproef te controleren. De 
volgende drie delen tasten de interesse naar de verschillende producten af. Er is getracht 
een logische indeling te maken naar de verschillende producten die eventueel in het 
assortiment kunnen komen. Tot slot is er nog een afsluitend deel. 

In het verslag is gekozen om een opdeling te maken naar de onderzoeksopzet, de enquete, 
de resultaten van de enquete en de verwerking van de resultaten met conclusies en 
aanbevelingen. De resultaten van de enquete zijn weergegeven per stad. Omdat op de 
gekozen manier de verwerking nogal lang is heb ik per deel een conclusie geformuleerd. In 
deze conclusie staat een resume van de resultaten van het betreffende dee!. Ook heb ik na 
iedere vraag, indien nodig, een korte toelichting of verklaring gegeven. De opmerkingen die 
bij sommige enquetes waren meegestuurd heb ik niet per stad geordend omdat deze per 
stad vaak hetzelfde waren. Deze heb ik dan ook aan het eind van de resultaten 
weergegeven. 

In de verwerking wordt antwoord gegeven op de drie onderzoeksvragen. Er zullen aan de 
hand van de verkregen resultaten conclusies getrokken worden en aanbevelingen worden 
gedaan. 
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2.0nderzoeksopzet. 

2. 1 inleiding. 
In dit deel wordt een schets worden gegeven van de huidige situatie, van waaruit de vraag 
voor het onderzoek ontstaan is. Oaama zal er ingegaan worden op het hoe en wat van de 
gekozen opzet voor het onderzoek. 

2.2 Situatie schets. 

Oe heer Mallekoote heeft bij de toenmallige bedrjjfskundewinkel aangegeven geTnteresseerd 
te zijn in een onderzoek naar de huidige vraag naar Italiaanse producten. De heer 
Mallekoote heeft een grote affectie voor Italie en ziet een mogelijkheid om een Italiaanse 
winkel te starten die authentieke Italiaanse producten op de markt brengt. Er zijn momenteel 
wei Italiaanse producten op de markt maar vaak zijn deze anders dan de in Ita lie te krijgen 
producten. 

Oe Italiaanse winkel zou een winkel moeten zijn waar mensen allerlei Italiaanse producten 
kunnen kopen voor om en in de keuken. Men moet hierbij denken aan Serviesgoed, 
ingredienten, wijn en kookgerei. Oit alles wordt aangeboden met een hoge servicegraad. Het 
personeel kan mensen helpen bij een keuze tussen de verschillende producten, ze weten 
bijvoorbeeld welke wijn bij welke gelegenheid of welk soort eten past. 

2.3 Probleemomschrijving. 

De heer Mallekoote vraagt zich af of er vraag is naar een desbetreffende winkel, of er 
verschillen zijn in vraag tussen verschillende steden en welk assortiment zo'n winkel zou 
moeten hebben. Oit onderzoek zou dan ook inzicht moeten geven in welke stad het beste 
gevestigd kan worden en wat er dan verkocht zou moeten worden. 

2.4 Onderzoeksvraag en deelvragen. 

Is er vraag naar een winkel met een Italiaans assortiment en zo ja in welke van de drie 
steden (Eindhoven, Breda of Middelburg) is de vraag het grootst. 

Om antwoord te geven op de probleemomschrijving zijn we gekomen tot een drietal 
deelvragen waar in dit onderzoek antwoord op gegeven wordt. 

• Is er vraag naar een Italiaanse winkel? 
• In welke stad is deze vraag het grootst? 
• Welke producten zouden in deze winkel verkocht moeten worden? 

2.5 Methode van onderzoek. 

Oe enquete zal in drie steden worden afgenomen. Om een goede respons te krijgen Wordt in 
2 steden de enquete schriftelijk afgenomen, namelijk Breda en Middelburg, en in Eindhoven 
mondeling. Oit is voortgekomen uit een gesprek met de heer Mallekoote. 
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3. Enquete. 

3.1 Inleiding. 
In dit hoofdstuk zal achtereenvolgens besproken worden: 

hoe de enquete tot stand is gekomen met behulp van een onderzoeksmodel (3.2); 
hoe de onderzoeksgroep tot stand is gekomen (3.3); 
wat de respons is geworden van de enquete (3.4); 
wat de resultaten per vraag zijn van de enquete (3.5). 

Alvorens u begint met lezen van de paragrafen 3.4 en 3.5 is het verstandig eerst de enquete, 
zoals die is opgestuurd aan de onderzoeksgroep, door te lezen. Deze is te vinden in Bijlage 
I. 

3.2 Onderzoeksmodel 

De opzet van het onderzoeksmodel is als voigt: 
I. Er wordt een doelvariabele gedefinieerd. De doelvariabele is datgene wat er 

geprobeerd wordt te onderzoeken. 
II. Er worden verschillende determinanten opgesteld. Determinanten zijn zaken die 

invloed zouden kunnen hebben op de doelvariabele. 
III. De onderzoeksgroep wordt gedefinieerd. Onder wie wordt het onderzoek 

uitgevoerd? 
IV. Aile gebruikte determinanten worden toegelicht. 

Hieronder voigt het uiteindelijke onderzoeksmodel: 

I Doelvariabele 
Vraag naar een winkel gespecialiseerd in Italiaanse producten 

II Determinanten 
Kookboeken. 
Kookgerei 
ingredienten 
dranken 
serviesgoed 
assortiment 
11/ Onderzoeksgroep 

a-selecte steekproef in de steden Eindhoven, Middelburg en Breda. 
IV 
Kookboeken Hoeveel mensen zijn bereid een Italiaans kookboek aan te schaffen? 
Kookgerei Hoeveel mensen zijn bereid Italiaans kookgerei aan te schaffen? 
ingredienten Hoeveel mensen gebruiken Italiaanse producten in de keuken? 
serviesgoed Hoeveel mensen zouden Italiaans serviesgoed kopen? 
Dranken Hoeveel mensen zouden Italiaanse dranken kopen? 
Assortiment Wat willen mensen in een winkel? 
Nu het onderzoeksmodel klaar is, kan worden begonnen met de opzet van de enquete. 
Hiertoe worden de volgende stappen onderscheiden: 

1. Uit de deelvragen worden begrippen afgeleid. De begrippen zijn de hoofdonderdelen 
waar de vragen over worden gesteld. 

2. Elk begrip wordt uitgesplitst in een aantal aspecten. 
3. Om deze aspecten meetbaar te maken, worden ze vertaald naar variabelen. Dit zijn 

de onderwerpen waar de daadwerkelijke vragen in de enquete over zullen gaan. 
4. Aan elke variabele worden meetwaarden gehangen. Dit zijn de antwoorden die 

gegeven kunnen worden op de vragen. 
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Dit alles is samengevat in tabel 3.1. 

T abel 3. 1: Enquetetabel 

Begrip n As ect 
Persoonsgegevens PersoonHjke 

Kookgerei 

Ingredienten 

Serviesgoed 

Assortiment 

gegevens 

Vakantie 
eten 
Kookboeken 
producten 
Interesse 

Producten 

Producten 

Kookgerei 

Ingredienten 

serviesgoed 

Variabele 
geslacht 

Leeftijd 
Opleiding 
Baan 
Ita lie 
Voorkeur 
Voorkeur 
Hoeveelheid 
Soort 
Smaak 
frequentie 
Olie en azijn 
Etenswaren 
Wijn 
Likeur 
Koffie 
Bekendheid 
Interesse 
koopgedrag 

Aanwezig 
producten 
aanwezig 
producten 
aanwezig 

Meetwaarden 
{Man/vrouw} 

{<20, ... ,60>} 
{Middelbare school •...• Universiteit} 
{Neelja} 
{JalNee} 
{1 •... ,8} 
{1 •... ,8} 
{minder dan 2, ... ,meer dan 10} 
{1, ...• 7} 
(niet lekker •...• Lekker} 
{nooit, ... ,meer dan 10 keer} 
{jalnee} 
{1, ...• 10} 
{jalnee} 
{ja,nee} 
{jalnee} 
{jalnee} 
{jalnee} 
{nooit, ...• meer dan 10 keer} 
{jalnee} 
{jalnee} 
{1, ...• 7} 
{jalnee} 
{1, ... 15} 
{jalnee} 

* Bij de variabelen met de meetwaarden {1 ,. .. ,x} geldt dat de waardes geen verband met 
elkaar hebben. . 

3.3 Steekproef. 
Omdat er een algemeen beeld nodig is van de vraag naar een Italiaanse winkel is er 
gekozen voor een aselecte steekproef. Er zijn willekeurig mensen uit het telefoonboek 
opgenomen in de steekproef en deze zijn aangeschreven. De grote van de steekproef 
bedroeg 250 enquetes per stad, behalve Eindhoven waar de enquete mondeling wordt 
gedaan. Dit omdat er drie steden onderzocht worden en de verwachting van de res pons laag 
is. De verwachte respons is 10%, dit heeft als nadeel dat het een vertekend beeld kan geven 
van de onderzochte groep. Stel namelijk dat er veel Italia liefhebbers bijzitten, dan geven de 
resultaten van de enquete aileen de belangstelling van een beperkte groep weer. In de 
enquete is een algemeen deel opgenomen om te controleren of de teruggestuurde enquetes 
niet uit een bepaalde groep van voor of tegenstanders komen. De enquete zal verder 
bestaan uit een inleidende brief en een dee I over kookgerei, ingredianten en serviesgoed, tot 
slot zal er een deel zijn over het assortitnent van de winkel. 
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4. Resultaten 

4. 1 Inleiding. 
Per stad wordt er hier gekeken wat er aan resultaten is binnen gekomen. Per deel zal een 
korte samenvatting geven waarin aile resultaten samengevat zullen worden. De verwerking 
van de resultaten zullen we in hoofdstuk 5 bespreken. In de samenvattingen worden dan ook 
nog geen conclusies getrokken. 

4.2 Breda. 

4.2.1 Deel1Algemeen. 

11 1 Wat is u geslacht? 
A Man 
B Vrouw 

Aantal mannen en vrouwen 

Man Vrouw 

1 Aantal keer geantwoord 
23 
24 

Het aantal mannen en vrouwen wat op de enquete heeft gereageerd is ongeveer gelijk. 

12 1 Leeftijd? 
A <20 
B 20-30 
C 30-40 
D 40-60 
E 60> 

1 Aantal keer geantwoord 
3 
5 
10 
22 
7 

De leeftijd van mensen die gereageerd hebben ligt vooral tussen de 30 en 60. 

A 
B 
C 
D 
E 

1 Wat is u hoogst afgemaakte opleiding? 
Middelbare school 
VMBO 
MBO 
HBO 
Universiteit 

1 Aantal keer geantwoord 
5 
o 
19 
18 
5 
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Aantal mensen en het niveau van scholing 

Middelbare VMBO 
school 

Ik heb op dit momenteel ee 
baan 
Ja 
Nee 

MBO 

35 
12 

HBO Universiteit 

I keer geantwoord 

Van de 47 ondervraagde hebben 35 een baan of deeltijd baan dit is 75%. 

15 I Bent U in Italie geweest? 
A Ja 
B Nee 

I Aantal keer geantwoord 
32 
15 

68% van de respondenten is eens in Italie geweest. 

16 I Hoe vaak bent u in Italie geweest? 
A 1 of2 keer 
B 2 tot 5 keer 
C 5 tot 10 keer 
D 10 keer of meer 

20 
1111 of 2 keer 

15 
.2tot 5 keer 

10 
[J 5 tot 10 keer 

5 
[J meer dan 10 

0 keer 

1e kwrt 

I Aantal keer geantwoord 
19 
9 
3 
1 

Hier zien we dat verreweg de meeste mensen die ooit in ltalie zijn geweest hier 1 of 2 keer 
zijn geweest. Het valt op dat er maar 32 maal geantwoord is. Dit is te verklaren doordat de 
mensen die bij vraag 5 B. Nee hebben ingevuld deze vraag niet hoefden in te vullen. 
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17 1 Wat is uw favoriete vakantieland? 
A Belgia 
B Frankrijk 
C Luxemburg 
D Duitsland 
E Spanje 
F Italia 
G Portugal 
H Anders 

1 Aantal keer geantwoord 
2 
15 
2 
o 
4 
1 
1 
24 

Bij vraag 7 valt op dat het veel mensen overig hebben geantwoord. Dit is jammer omdat nu 
niet te zeggen is wat hun favoriete vakantie land is. We kunnen hier geen steekhoudende 
verklaring voor geven. Verder constateren we dat er 49 mensen op deze vraag hebben 
geantwoord terwijl de respons 47 is. Dit is te verklaren door het feit dat mensen 21anden 
hebben aan ekruist. 
8 Ik kan het lekkerste eten in? 
A Belgia 
B Frankrijk 
C Luxemburg 
D Duitsland 
E Spanje 
F Italia 
G Portugal 
H Anders 

30 
25 
20 

15~~ 

Aantal keer 
9 
12 
o 
1 
2 
9 
2 
22 

eantwoord 

II Favoriete 
vakantie 
land 

1 0 -+-:'-~~~ 
5 
o 

• Lekkerste 
eten 

:::... 
~ 
C 

f! 
u. 

e» 
= .Q 
E 
~ 
= ...J 

"0 
c 
ca 

:;::: 
.!! 

f 
CI) 
"0 
c 

<C 

Wederom constateren we dat er meer antwoorden dan respondenten zijn, dit is het gevolg 
van dezelfde reden als bij vraag 7. Een steekhoudende verklaring is ook hier weer niet te 
geven. Ook valt op dat weinig mensen Italia als favoriete vakantie land beschouwen. 9 
mensen van de 47 (20%) vinden dat ze er wei erg lekker kunnen eten. 
samenvatting 
Ais we de resultaten van deel 1 bekijken kunnen we zeggen dat de groep respondenten 
evenveel mannen als vrouwen bevat en dat de meeste respondenten tussen de 30 en 60 
jaar oud zijn. Verreweg de meeste mensen zijn tussen de 40 en 60. Dit zegt waarschijnlijk 
echter meer iets over de leeftijd van mensen die meedoen aan een enquete dan over de 
interesses van mensen. De meeste respondenten hebben een baan en zijn ooit eens in Italia 
geweest. Twee procent gaat graag in Italia op vakantie en 20% eet graag Italiaans. 
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4.2.2 Oeel 2 kookgerei. 

19 I Maakt u wei eens Italiaans eten klaar. I Aantal keer geantwoord 
A Ja 37 
B Nee 10 

79% van de ondervraagde wei eens Italiaans koken. 

110 I Hoeveel kookboeken heeft u thuis? 
A Minder dan 2 
B 2 tot 5 
C 5 tot 10 
D Meerdan 10 

I Aantal keer geantwoord 
12 
11 
11 
13 

Het aantal kookboeken wat men in zijn bezit heeft is erg variabel. In iedere antwoord 
categorie ongeveer 25% van de ondervraagde zit. 

Hoeveel Italiaanse kookboeken heeft u Aantal keer geantwoord 
thuis? 
o 19 
1 tot 5 28 
5 tot 10 0 
10 0 

Van de mensen die kookboeken in hun bezit hebben zjjn er 19 mensen met 0 Italiaanse 
kookboeken en 28 mensen tussen de 1 en 5 Italiaanse kookboeken, dit is 60%. 

Zou u een Italiaans kookboek voor 
uzelf of een ander ko en 
Ja 
Nee 

Aantal keer geantwoord 

27 
18 

62% van de ondervraagde zou wei een kookboek voor zichzelf of iemand anders kopen. Dit 
komt ongeveer overeen met het aantal mensen dat in het bezit is van een Italiaans 
kookboek. 
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I K.rUlsaaln welke van de volgende 

Pasta maker 
Mocca 

huis heeft. 

Rasp voor parmasaanse kaas 
Pasta wieltje 
Een ravioli snijder 
Een ravioli mat 
Pasta pan 

Aantal keer geantwoord 

2 
12 
15 
11 
1 
o 
9 

Aantal mensen wat de verschillende producten bezit 

III Pastamaker 

.Mocca 
o Rasp voor parmasanse kaas 

o Pasta wieltje 

• £en ravioli snijder 

III £en ravioli mat 

• Pasta pan 

Omdat in deze vraag meerdere antwoorden mogelijk waren zijn hier 50 antwoorden 
gegeven. 

14 Nu U bekend bent met de eerder 
genoemde producten, zou u een of 
meerdere producten willen 
aanschaffen? 

A Pastamaker 
B Mocca 
C Rasp voor parmasanse kaas 
D Pasta wieltje 
E Een ravioli snjjder 
F Een ravioli mat 
G Pasta pan 

Aantal keer geantwoord 

4 
3 
2 
1 
1 
1 
8 

Aantal mensen wat nadat ze een uitleg hebben gehad van de producten 
geinteresseerd waren 

1e kwrt 

.. Pastamaker 

• Mocca 

o Rasp voor parmasanse kaas 

o Pasta wieltje 

• Een ravioli snijder 

.. Een ravioli mat 

• Pasta pan 

Opvallend is hier dat er veel minder antwoorden zijn dan in vraag 13. Dit is waarschijnljjk te 
wijten aan de lange uitleg die tussen de vragen zat. Men wilde deze niet lezen en heeft 
vervolgens de vraag ook niet beantwoord. 
Van de mensen die de vraag wei beantwoord hebben is het opvallend dat ze interesse 
hadden in meer producten dan ze al in huis hadden. 
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Samenvatting 
We zien dat 79% wei eens Italiaans kookt en dat het aantal kookboeken wat men in het bezit 
heeft erg varieert. 60% is in het bezit van een Italiaans kookboek en 62% zou een Italiaans 
kookboekkopen voor zichzelf of voor anderen. 
Wat betreft het kookgerei valt het op mensen best wei wat producten hebben maar over het 
algemeen enkel een Mocca een pastawieltje en een rasp voor parmezaanse kaas. Ais men 
naar de vervolg vraag kijkt ziet men dat veel mensen simpel weg niet weten wat de 
verschillende producten zijn. Dit blijkt ookonder meer uit het feit dat v66r de informatie over 
de producten maar 2 mensen in het bezit zjjn van een pastamaker en naderhand 4 mensen 
wei een pastamaker zouden willen aanschaffen. Dit en het feit dat vraag 14 erg slecht 
beantwoord is, wat het moeilijk maakt een verband aan te tonen, leid tot bovenstaande 
conclusie. 
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4.2.3 Deel 3 etenswaren en dranken. 

115 
A 
B 
C 
D 
E 

1 Wat vindt u van de Italiaanse keuken? 
Niet lekker 
Matig 
Lekker 
Erglekker 
Geen mening 

1 Aantal keer geantwoord 
1 
3 
27 
16 
o 

Weinig mensen vinden de Italiaanse keuken niet lekker. 91 % van de ondervraagde vind de 
keuken zelfs lekker tot erg lekker. Dit is 12% meer dan het aantal mensen wat wei eens 
Italiaans kookt. Het verschil zou kunnen zitten in het feit dat mensen aileen Italiaans eten 
buiten de deur. 

Heeft u interesse in de ltaliaanse 
keuken? 

Aantal keer geantwoord 

Ja 
Nee 

32 
15 

Hier is te zien dat 68% interesse heeft in de Italiaanse keuken. 

A Nooit 
B Minder dan 2 keer 
C 2 tot 4 keer 
D 4 tot 10 keer 
E Meer dan 10 keer 

permaand 
laar 

Aantal keer geantwoord 

5 
5 
22 
10 
5 

Aantal keer dat men italiaans eet per maand 

Nooit Minder dan 2 tot 4 keer 4 tot 10 keer meer dan 10 
2 keer keer 

Wat hier meteen opvalt is dat 89% wei eens Italiaans kookt. Dit in tegenstelling tot de 
antwoorden bij vraag 9 waar maar 79% van de mensen zegt ooit Italiaans te koken. Een 
opmerkelijkheid waar ik geen rationele verklaring voor kan bedenken. 
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Ais u Italiaans kookt waar haalt u dan u Aantal keer geantwoord 
in redienten? 
De supermarkt 40 
Een ltaliaanse winkel 2 
~S~M 6 
De markt 10 
De groenteboer 13 
Anders 4 

III De supermarkt 

• !:en italiaanse winkel 

ODe slager 

ODe markt 

• De groenteboer 

iii Anders 

Het valt op dat er 75 antwoorden zijn gegeven, dit komt doordat er hier meerdere 
antwoorden mogelijk waren. Het valt op dat 53% van de mensen hun ingredienten bij de 
supermarkt haalt. En maar 4% bij de ltaliaanse winkel. 

19 Gebruikt u bij het bereiden van u Aantal keer geantwoord 
maaltjjden wei eens speciale olien of 
azijn? 

A ~ ~ 
B Nee 11 

60% van de mensen gebruikt wei eens speciale olien of azijn. 

I 
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Welk van de volgende producten 
ebruikt u wei eens in uw keuken 

A Salami 
B Mortadella 
C Prosciutto cutto 
D Parmigiano reggiano 
E Grana padano 
F Pecorino 
G Pesto 
H Pomodore 
I Prosciutto di parma 
J San daniele 

Aantal keer geantwoord 

29 
5 
5 
17 
4 
11 
23 
10 
11 
3 

Aantal producten wat bij mensen thuis in de keuken te 
vinden is II Salami 

• Mortadella 
D Prosciutto cutto 

o Parnigiano reggiano 

• Grana padano 
III Pecorino 

.Pesto 

DPomodore 

• Prosciutto di parma 

• San daniele 
Wat hier duidelijk naar voren komt is dat veel mensen redelijk wat Italiaanse producten in 
hun keuken hebben. Het zijn echter vooral de veel voorkomende producten die men ook in 
de supermarkt kan krijgen zijn die echt uitschieten. 

21 Bent u ge'interesseerd in hoe de bij 
vraag 20 genoemde producten in een 
maaltijd verwerkt kunnen worden. 

A Ja 
B Nee 

Aantal keer geantwoord 

31 
16 

Hier is te zien dat 65% van de ondervraagde ge'interesseerd is in hoe men de producten in 
een maaltijd kan verwerken. Dit komt redelijk overeen met het aantal mensen dat wei een 
kookboek voor zichzelf of andere zou kopen. 

122 1 Koopt u wei eens ltaliaanse wjjnen? 
A Ja 
B Nee 

1 Aantal keer geantwoord 
23 
24 

Ongeveer 50% van de mensen koopt wei eens Italiaanse wijnen. 
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u deze wijn koopt waar koopt u 
e dan? 

Supermarkt 
Slijter 
Wijnhandel 
Anders 

Aantal keer geantwoord 

21 
13 
13 
o 

Aantal mensen dat op verschillende plekken 
hun wijn koopt. 

1e kwrt 

124 I Drinkt u wei eens Italiaanse likeur 
A Ja 
B Nee 

II Supermarkt 

• Slijter 

DWijnhandel 

DAnders 

I Aantal keer geantwoord 
11 
36 

76% van de ondervraagde drinkt geen Italiaanse likeur. 

Aantal keer geantwoord 

37 
10 

79% van de ondervraagde drinkt wei eens cappuccino. 

Stel dat u een percolator zou hebben, Aantal keer geantwoord 
zou u dan Italiaanse koffie ko en? 
Ja 19 
N~ ~ 

Ais mensen een percolator zouden hebben dan zou men in 60% van de gevallen geen echte 
Italiaanse koffie voor de percolator kopen. 
Samenvatting 
Veel mensen vinden de ltaliaanse keuken lekker, 91 % vind de keuken lekker tot erg lekker, 
Dit is 12 % meer dan de mensen die het wei eens zelf kookt. 68% heeft interesse in de 
Italiaanse keuken en 89% maakt wei eens Italiaanse gerechten klaar, dit is 10% meer dan 
wat eerder is geantwoord is. 53% van de mensen haalt hun producten bij de supermarkt en 
maar 4% bij de Italiaanse winkel. 
60% van de mensen gebruiken wei eens Italiaanse oliEfln en azijnen in de keuken. Verder zijn 
vooral de producten die men ook in de supermarkt kan krijgen producten die men veel in 
huis heeft. 65% van de mensen is echter wei ge'interesseerd in de eerder genoemde 
producten. 
50% van de mensen koopt wei eens Italiaanse wjjn. Deze wordt in 43% van de gevallen in 
de supermarkt gehaald. 76% van de ondervraagde drinkt geen ltaliaanse likeuren en 79% 
drinkt wei cappuccino of espresso. 60% van de ondervraagde zou gewone koffie gebruiken 
met een percolator. 
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4.2.4 Deel 4 Serviesgoed. 

Bent u bekend met het Zuidlfranse of Aantal keer geantwoord 
Italiaanse servies? 
Ja 19 
Nee 28 

36% van de mensen is bekend met het Zuidfranse of Italiaanse serviesgoed 

Hebt u thuis serviesgoed uit zuid 
frankri"k of Ita lie 

A Ja 
B Nee 

Aantal keer geantwoord 

14 
33 

30% van de ondervraagde heeft thuis ook Italiaans serviesgoed. 

Aantal keer geantwoord 

15 
32 

32% van de mensen heeft interesse in het serviesgoed. 

30 Hoe vaak koopt u per jaar gemiddeld 
serviesgoed voor uzelf of anderen? 

A Nooit 
B 0 tot 2 keer 
C 2 tot 5 keer 
D 5 tot 10 keer 
E Meer dan 10 keer 

Aantal keer geantwoord 

14 
26 
6 
1 
o 

Hier komt naar voren dat mensen eigenlijk bijna nooit serviesgoed kopen. Dit was ook wei 
enigszins te verwachten uit de eerdere resultaten. 

31 Ais u een leuk kleurrijk serviesgoed 
tegen zou komen zou u het dan 
kopen? 

A Ja 
B Nee 

Aantal keer geantwoord 

16 
31 

34% van de ondervraagde zou een leuk serviesgoed kopen. 

samenvatting. 
Er is hier te zien dat de mensen over het algemeen niet echt interesse hebben in het 
serviesgoed. Het is iedere keer rond de 30%. Er word iedere keer wei gevraagd naar 
serviesgoed, misschien is niet duidelijk genoeg naar voren gebracht dat het om allerlei 
tafelbenodigdheden gaat. 
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4.2.5 Deel 5 algemeen. 

Zou u in een Italiaanse winkel 
kook erei willen aantreffen? 

Aantal keer geantwoord 

Ja 
Nee 

34 
13 

72% van de ondervraa de zou willen dat er in een Italiaanse winkel kook erei aanwezi 
33 Welke producten voor in de keuken Aantal keer geantwoord 

zou u in de winkel willen te enkomen? 
Pasta maker 23 
Mocca 15 
Rasp voor parmasanse kaas 15 
Pasta wieltje 19 
Een ravioli snijder 16 
Een ravioli mat 15 
Pasta pan 23 

III Pastamaker 

• Mocca 

o Rasp voor parmasanse kaas 

o Pasta wieltje 

• E'en ravioli snijder 

III E'en ravioli mat 

• Pasta pan 

Er zijn hier veel meer dan 47 antwoorden, dit komt uiteraard omdat er meerdere antwoorden 
mogelijk waren. De tabel en grafiek kunnen op 2 manieren worden gelezen. Ten eerste kan 
men zien hoeveel van de mensen zouden willen dat een bepaald product in de winkelligt. 
Bijvoorbeeld 23 van de 47 mensen zouden willen dat er pastamakers in het assortiment 
zitten. Ten tweede kan men in de grafiek de verhoudingen bekijken. Men kan zien dat men 
meer geTnteresseerd is in een pasta pan en pasta maker dan in een ravioli mat. 

Zou u etenswaren en dranken in een Aantal keer geantwoord 
Italiaanse winkel ko en? 
Ja 33 
Nee 14 

Er is te zien dat 70% van de mensen etenswaren en dranken in een Italiaanse winkel zouden 
kopen. 
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Welke producten zou u in een 
Italiaanse winkel halen? 

A Salami 
B Mortadella 
C Prosciutto cUtto 
D Parmigiano reggiano 
E Grana padano 
F Pecorino 
G Pesto 
H Pomodore 
I Prosciutto di parma 
J San daniele 
K Wijn 
L Olien 
M Azijn 
N Koffle 
o Likeur 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

Aantal keer geantwoord 

23 
10 
10 
13 
12 
15 
16 
16 
20 
12 
25 
22 
20 
16 
14 

IISalami 
• Mortadella 
o Prosciutto cutto 
o Parmigiano reggiano 
.Grana padano 
III Pecorino 
.Pesto 
DPomodore 
• Prosciutto di parma 
.San daniele 
DWijn 
.Olien 
• Azijn 
• Koffie 
• Likeur 

Ook deze grafiek en tabel kan men weer op 2 manieren bekijken. Enerzijds hoeveel van de 
47 mensen een product zouden kopen en anderzijds hoe de verhoudingen onderling Hggen. 

Aantal keer geantwoord 

18 
29 

We zien dat de interesse in het serviesgoed beduidend minder is. Het ligt hier bij 38% van de 
ondervraagden. 
samenvatting. 
Uit dit deel komt naar voren dat de meeste mensen wei naar een Italiaanse winkel zouden 
gaan maar dat de interesse voor het serviesgoed beduidend minder is. Bij het kookgerei zien 
we dat de verschillen niet zo ver uit elkaar liggen. Bij de etenswaren is dit duidelijk anders. 
Er zijn hier soms zelfs verschillen van 50 % waar te nemen, bijvoorbeeld bij de San daniele 
en de wijnen. 
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4.3 Eindhoven. 

4.3.1 Deel1Algemeen. 

11 I Wat is u geslacht? 
A Man 
B Vrouw 

Aantal mannen en vrouwen 

Man Vrouw 

I Aantal keer geantwoord 
26 
23 

Het aantal mannen en vrouwen wat op de enquete heeft gereageerd is ongeveer gelijk. 

12 I Leeftijd? 
A <20 
B 20-30 
C 30-40 
D 40-60 
E 60> 

I Aantal keer geantwoord 
3 
17 
15 
10 
4 

De leeftijd van mensen ligt hier meer gespreid dan bij Middelburg. Dit komt doordat ik deze 
enquete mondeling heb afgenomen en meer jongeren geinterreseerd yond 

A 
B 
C 
D 
E 

I Wat is u hoogst afgemaakte opleiding? 
Middelbare school 
VMBO 
MBO 
HBO 
Universiteit 

1 Aantal keer geantwoord 
4 
o 
11 
22 
12 

Aantal mensen en het niveau van scholing 

Middelbare VMBO MBO HBO Unlversiteit 
school 
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Ik heb op dit momenteel een (deeltijd-) Aantal keer geantwoord 
baan 

A Ja 34 
B Nee 15 

We zien dat van de 49 ondervraagde 34 een baan of deeltijd baan hebben dit is 69%. 

15 I Bent u in Ita lie geweest? 
A Ja 
B Nee 

I Aantal keer geantwoord 
35 
14 

71 % van de respondenten is eens in Italie geweest. 

16 I Hoe vaak bent u in Italie geweest? I Aantal keer geantwoord 
A 1 of 2 keer 22 
B 2 tot 5 keer 7 
C 5 tot 10 keer 5 
D 10 keer of meer 1 

25 
111of2keer 

20 
.2tot 5 keer 

15 

10 05 tot 10 keer 

5 Omeer dan 10 

0 keer 

1e kwrt 

17 I Wat is uw favoriete vakantieland? I Aantal keer geantwoord 
A Belgie 1 
B Frankrijk 15 
C Luxemburg 0 
D Duitsland 1 
E Spanje 8 
F Italie 5 
G Portugal 2 
H Anders 17 

Ook hier valt het weer op dat veel mensen overig hebben ingevuld. Voor een verklaring 
hiervoor verwjjs ik naar de enquete in Middelburg. 10% van de mensen heeft Italie als 
favoriete vakantie land. 
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• 8 Ilk kan het lekkerste eten in? 
A Belgie 
B Frankrijk 
C Luxemburg 
D Duitsland 
E Spanje 
F Italie 
G Portugal 
H Anders 

18~~~~~==~~~ 
16 +--='~~~~~ 
14 
12 
1 0 ~~~'i:E:i' 

8 
6 
4 
2 
o 

I Aantal keer geantwoord 
9 
15 
o 
o 
2 
12 
1 
10 

==~=III Favoriete 
vakantie 
land 

• Lekkerste 
eten 

Wederom constateren we dat er meer antwoorden dan respondenten zijn, dit is het gevolg 
van dezelfde reden als bij vraag 7. Wat verder opvalt als we de grafiek bekijken is dat ook 
mensen voor het eten vaak overig hebben ingevuld. Misschien komt dit doordat men gewoon 
graag Nederlands eet, een steekhoudende verklaring is ook hier weer niet te geven. Ook valt 
op dat weinig mensen ltalie als favoriete vakantie land beschouwen. 24% van de mensen 
vind. Dat ze er wei erg lekker kunnen eten. 
Samenvatting. 
Als we de resultaten van deel1 bekijken kunnen we zeggen dat de groep respondenten 
evenveel mannen als vrouwen bevat en dat de meeste respondenten tussen de 20 en 40 
jaar oud zijn. Dit komt doordat ik de enquete mondeling heb afgenomen. Hiermee heb ik 
willekeurig mensen aangesproken op straat. De meeste respondenten hebben een baan en 
zijn ooit eens in ltalie geweest. Mensen gaan niet echt graag op vakantie in Ita lie maar eten 
wei graag Italiaans. 
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4.3.2 Deel 2 kookgerei. 

19 I Maakt u wei eens Italiaans eten klaar. I Aantal keer geantwoord 
A ~ ~ 
8 N~ 9 

Hier is the zien dat 82% van de ondervraagde wei eens Italiaans koken. 

110 I Hoeveel kookboeken h~ft u thuis? 
A Minder dan 2 
8 2 tot 5 
C 5 tot 10 
D Meerdan 10 

1 Aantal keer geantwoord 
11 
12 
6 
11 

Ook hier is de spreiding binnen de antwoord categorieen redelijk. 

Hoeveel Italiaanse kookboeken heeft u Aantal keer geantwoord 
thuis? 
o 19 
1 tot 5 21 
5 tot 10 0 
10 0 

Van de mensen die kookboeken in hun bezit hebben zijn er 19 mensen met 0 Italiaanse 
kookboeken en 21 mensen tussen de 1 en 5 Italiaanse kookboeken, dit is 53%. Deze vraag 
is maar door 40 man beantwoord omdat er maar 40 hebben geantwoord dat ze wei ~ns 
Italiaans koken. De 53% is gebaseerd op deze 40 personen 

Zou u een Italiaans kookboek voor 
uzelf of een ander ko en 
Ja 
Nee 

Aantal keer geantwoord 

26 
14 

65% van de ondervraagde zou wei een kookboek voor zichzelf of iemand anders kopen. 
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Samenvatting. 

82% kookt wei eens Italiaans en dat het aantal kookboeken wat men in het bezit heeft erg 
varieert. 52% is in het bezit van een Italiaans kookboek en 65% zou een Italiaans 
kookboekkopen voor zichzelf of voor anderen. 
Wat betreft het kookgerei valt het op mensen best wei wat producten hebben maar over het 
algemeen enkel een Mocca een pastawieltje en een rasp voor parmezaanse kaas. Ais men 
naar de vervolg vraag kijkt ziet men dat veel mensen simpel weg niet weten wat de 
verschillende producten zijn. Dit blijkt ook onder meer uit het feit dat v66r de informatie over 
de producten maar 2 mensen in het bezit zijn van een pastamaker en naderhand 4 mensen 
wei een pastamaker zouden willen aanschaffen. Dit en het feit dat vraag 14 erg slecht 
beantwoord is, wat het moeilijk maakt een verband aan te tonen, leid tot bovenstaande 
conclusie. 
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4.3.3 Deel 3 etenswaren en dranken. 

115 1 Wat vindt u van de Italiaanse keuken? 
A Niet lekker 
B Matig 
C Lekker 
D Erg lekker 
E Geen mening 

1 Aantal keer geantwoord 
2 
1 
25 
20 
1 

Weinig mensen vinden de Italiaanse keuken niet lekker. 92% van de ondervraagde vind de 
keuken zelfs lekker tot erg lekker. 

Heeft u interesse in de Italiaanse 
keuken? 
Ja 
Nee 

76% heeft interesse in de Italiaanse keuken. 

Hoe vaak maakt u per maand 
Italiaanse erechten klaar 
Nooit 
Minder dan 2 keer 
2 tot 4 keer 
4 tot 10 keer 
Meer dan 10 keer 

Aantal keer geantwoord 

37 
12 

Aantal keer geantwoord 

4 
7 
20 
12 
6 

Aantal keer dat men italiaans eet per maand 

20 

15 

10 

5 

o 
Nooit Minder dan 2 tot 4 keer 4 tot 10 keer meer dan 10 

2 keer keer 

Hier valt ook weer op dat hier meer mensen geantwoord hebben dat ze wei eens Italiaans 
eten klaar maken dan bij eerdere vragen. 
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Ais u Italiaans kookt waar haalt u dan u Aantal keer geantwoord 
in redienten? 
De supermarkt 
Een Italiaanse winkel 
De slager 
De markt 
De groenteboer 
Anders 

40 

30 

20 

10 

o 

38 
1 
7 
8 
12 
7 

III De supermarkt 

• Een italiaanse winkel 

ODe slager 

ODe markt . 

• De groenteboer 

II1II Anders 

Het valt Op dat er 75 antwoorden zijn gegeven, dit komt doordat er hier meerdere 
antwoorden mogelijk waren. Het valt op dat 53% van de mensen hun ingredienten bij de 
supermarkt haalt. 

19 Gebruikt u bij het bereiden van u 
maaltijden wei eens speciale olien of 
azijn? 

A Ja 
B Nee 

Aantal keer geantwoord 

30 
19 

61% van de mensen gebruikt wei eens speciale olien of azijn. 
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Welk van de volgende producten 
ebruikt u wei eens in uw keuken 

A Salami 
B Mortadella 
C Prosciutto cutto 
o Parmigiano reggiano 
E Grana padano 
F Pecorino 
G Pesto 
H Pomodore 
I Prosciutto di parma 
J San daniele 

Aantal keer geantwoord 

34 
6 
7 
18 
3 
15 
20 
11 
12 
2 

Aantal producten wat bij mensen thuis in de keuken te 
vinden is II Salam 

• Mortadella 
o Prosciutto cutto 

o Parmgiano reggiano 

• Grana padano 
III Pecorino 

• Pesto 
DPomodore 

• Prosciutto di parma 

• San daniele 

Hier zien we eigenlijk het zelfde als in Middelburg namelijk dat de veel voorkomende 
producten vooral ook in de supermarkt te krijgen is. 

21 Bent u geTnteresseerd in hoe de bij 
vraag 20 genoemde producten in een 
maaltijd verwerkt kunnen worden. 

A Ja 
B Nee 

Aantal keer geantwoord 

33 
16 

Hier zien we dat 67% van de ondervraagde ge·interesseerd is in hoe men de producten in 
een maaltijd kan verwerken. Oit komt redelijk overeen met het aantal mensen dat wei een 
kookboek voor zichzelf of andere zou kopen. 

122 1 Koopt u wei eens Italiaanse wijnen? 
A Ja 
B Nee 

1 Aantal keer geantwoord 
25 
24 

Ongeveer 50% van de mensen koopt wei eens ltaliaanse wijnen. 
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Ais u deze wijn koopt waar koopt u 
deze dan? 
Supermarkt 
Slijter 
Wijnhandel 
Anders 

Aantal keer geantwoord 

19 
12 
18 
o 

Aantal mensen dat op verschillende plekken 
hun wijn koopt 

18 kwrt 

124 I Drinkt u wei eens ltaliaanse likeur 
A Ja 
B Nee 

III Supermarkt 

.Slijter 

DWijnhandel 

DAnders 

1 Aantal keer geantwoord 
13 
36 

73% van de ondervraagde drinkt geen Italiaanse likeur. 

Aantal keer geantwoord 

37 
10 

76% van de ondervraagde drinkt wei eens cappuccino. 

Stel dat u een percolator zou hebben, Aantal keer geantwoord 
zou u dan Italiaanse koffie ko en? 
Ja 21 
Noo ~ 

Ais mensen een percolator zouden hebben dan zou men in 57% van de gevallen geen echte 
ltaliaanse koffie voor de percolator kopen. 
Samenvatting. 
We zien dat veel mensen de ltaliaanse keuken lekker vinden, 92% vind de keuken lekker tot 
erg lekker. 76% heeft interesse in de ltaliaanse keuken en 92% maakt wei eens Italiaanse 
gerechten klaar. Wederom haalt de meerderheid van de mensen de producten in de 
supermarkt. 
61 % van de mensen gebruiken wei eens Italiaanse olien en azjjnen in de keuken. Ook hier 
zijn het weer vooral de producten die men ook in de supermarkt kan krijgen producten die 
men veel in huis heeft. 67% van de mensen is echter wei ge"interesseerd in de eerder 
genoemde producten. 
50% van de mensen koopt wei eens Italiaanse wijn. Deze wordt in 38% van de gevallen in 
de supermarkt gehaald. 76% van de ondervraagde drinkt geen Italiaanse likeuren en 79% 
drinkt wei cappuccino of espresso. 57% van de ondervraagde zou geen ltaliaanse koffie 
kopen bij het gebruik van een percolator. 
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4.3.4 Oeel 4 Serviesgoed. 

Bent u bekend met het Zuidlfranse of Aantal keer geantwoord 
Italiaanse servies? 
Ja 30 
Nee 19 

61 % van de mensen is bekend met het Zuidfranse of Italiaanse serviesgoed 

Aantal keer geantwoord 

14 
35 

28% van de ondervraagde heeft thuis ook Italiaans serviesgoed. 

Aantal keer geantwoord 

18 
31 

37% van de mensen heeft interesse in het serviesgoed. 

30 Hoe vaak koopt u per jaar gemiddeld 
serviesgoed voor uzelf of anderen? 

A Nooit 
B o tot 2 keer 
C 2 tot 5 keer 
D 5 tot 10 keer 
E Meer dan 10 keer 

Aantal keer geantwoord 

15 
30 
4 
o 
o 

We zien dat mensen eigenlijk bijna ncoit serviesgoed kopen. 

31 Als u een leuk kleurrijk serviesgoed 
tegen zou komen zou u het dan 
kopen? 

A Ja 
B Nee 

Aantal keer geantwoord 

20 
29 

41 % van de ondervraagde zou een leuk serviesgoed kopen als ze er tegenaan zouden lopen 
in een winkel. 

Samenvatting. 
Ook hier is te zien dat de mensen niet echt geInteresseerd zijn in het serviesgoed. Veel 
mensen hebben er wei van gehoord. Dit komt misschien door de mondelinge uitleg bij het 
interview. 41 % van de ondervraagde zou ook daadwerkelijk een leuk stuk serviesgoed kopen 
als ze hel legen zouden komen in een winkel. 
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4.3.5 Deel5 algemeen. 

Zou u in een Italiaanse winkel 
kook erei willen aantreffen 

Aantal keer geantwoord 

Ja 
Nee 

36 
13 

72% van de ondervraagde zou willen dat er in een Italiaanse winkel kookgerei aanwezig is. 

Welke producten voor in de keuken Aantal keer geantwoord 
zou u in de winkel willen te enkomen 

A Pastamaker 26 
B Mocca 18 
C Rasp voor parmasanse kaas 19 
D Pasta wieltje . 19 
E Een ravioli snijder 23 
F Een ravioli mat 21 
G Pasta pan 23 

II Pastamaker 

• Mocca 

o Ras p voor parmasanse kaas 

o Pasta wieltje 

• Fen ravioli snijder 

III Fen ravioli mat 

• Pasta pan 

Ook hier zijn veel meer dan 47 antwoorden, dit komt uiteraard omdat er meerdere 
antwoorden mogelijk waren. De tabel en grafiek kunnen op 2 manieren worden gelezen. Ten 
eerste kan men zien hoeveel van de mensen zouden willen dat een bepaald product in de 
winkel ligt. Bijvoorbeeld 23 van de 47 mensen zouden willen dat er pastamakers in het 
assortiment zitten. Ten tweede kan men in de grafiek de verhoudingen bekijken. Men kan 
zien dat men meer ge'interesseerd is in een pasta pan en pastamaker dan in een ravioli mat. 

Zou u etenswaren en dranken in een Aantal keer geantwoord 
Italiaanse winkel ko en? 
Ja 36 
Nee 13 

We zien dat 70% van de mensen etenswaren en dranken in een ltaliaanse winkel zouden 
kopen. 
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Welke producten zou u in een 
ltaliaanse winkel halen? 

A Salami 
B Mortadella 
C Prosciutto cutto 
D Parmigiano reggiano 
E Grana padano 
F Pecorino 
G Pesto 
H Pomodore 
I Prosciutto di parma 
J San daniele 
K Wjjn 
L Olien 
M Azijn 
N Koffie 
o Likeur 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

Aantal keer geantwoord 

25 
12 
8 
6 
13 
18 
17 
16 
20 
15 
30 
25 
19 
15 
12 

fIISalami 
• Mortadella 
o Prosciutto cutto 
o Parmigiano reggiano 
.Grana padano 
I!IIIPecorino 
.Pesto 
DPomodore 
• Prosciutto di parma 
.San daniele 
DWijn 
.Olien 
.Azijn 
• Koffie 
• Likeur 

Ook deze grafiek en tabel kan men weer op 2 manieren bekijken. Enerzijds hoeveel van de 
47 mensen een product zouden kopen en anderzijds hoe de verhoudingen onderling liggen. 

Aantal keer geantwoord 

23 
26 

hier is te zien dat de interesse in het serviesgoed beduidend minder is. Het ligt hier bij 38% 
van de ondervraagde. 
Samenvatting. 
We zien dat de meeste mensen wei naar een ltaliaanse winkel zouden gaan maar dat de 
interesse voor het serviesgoed beduidend minder is. Bij het kookgerei zien we dat de 
verschillen niet zo ver uit elkaar liggen. Bij de etenswaren is dit duidelijk anders. Er zijn hier 
soms zelfs verschillen van 50 % waar te nemen, bijvoorbeeld bij de San daniele en de 
wijnen. 
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4.4 Middelburg. 

4.4.1 Deel1Algemeen. 

11 1 Wat is U geslacht? 
A Man 
B Vrouw 

Aantal mannen en vrouwen 

Man Vrouw 

1 Aantal keer geantwoord 
18 
18 

Het aantal mannen en vrouwen wat op de enquete heeft gereageerd is gelijk. 

12 1 Leeftijd? 
A <20 
B 20-30 
C 3040 
o 40-60 
E 60> 

1 Aantal keer geantwoord 
2 
6 
4 
22 
2 

We zien dat de leeftijd van mensen die gereageerd hebben vooral tussen de 40 en 60 ligt. 

A 
B 
C 
o 
E 

1 Wat is u hoogst afgemaakte opleiding? 
Middelbare school 
VMBO 
MBO 
HBO 
Universiteit 

1 Aantal keer geantwoord 
5 
1 
6 
14 
10 

Aantal mensen en het niveau van scholing 

M idde lbare VM BO MBO HBO Universiteit 
school 
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Ik heb op dit momenteel een (deeltjjd-) Aantal keer geantwoord 
baan 
Ja 21 
Nee 15 

We zien dat van de 36 respondenten 21 een baan of deeltijd baan hebben dit is 58%. 

15 I Bent u in Italie geweest? 
A Ja 
B Nee 

I Aantal keer geantwoord 
28 
8 

78% van de respondenten is eens in ltalie geweest. 

16 I Hoe vaak bent u in Italie geweest? 
A 1 of 2 keer 
B 2 tot 5 keer 
C 5 tot 10 keer 
D 10 keer of meer 

16~~~~~~~~1 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
o 

. OStot 10 keer 

Omeer dan 10 
_...L.-~~ keer 

Aantal keer naar italie 
geweest 

I Aantal keer geantwoord 
13 
5 
15 
3 

Hier zien we dat verreweg de meeste mensen die ooit in ltalie zijn geweest hier 1 of 2 keer 
zjjn geweest. Het valt op dat er maar 32 maal geantwoord is. Dit is te verklaren doordat de 
mensen die bij vraag 5 B. Nee hebben ingevuld deze vraag niet hoefden in te vullen. 

17 I Wat is uw favoriete vakantieland? 
A Belgie 
B Frankrijk 
C Luxemburg 
D Duitsland 
E Spanje 

F Italie 
G Portugal 
H Anders 

I Aantal keer geantwoord 
1 
9 
o 
1 

2 
7 
1 
15 
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18 Ilk kan het lekkerste eten in? 
A Belgie 
B Frankrijk 
C Luxemburg 
o Ouitsland 
E Spanje 
F Italie 
G Portugal 
H Anders 

18~~~= 
16 
14 
12 
10 

I Aantal keer geantwoord 
3 
5 
o 
1 
2 
8 
1 
16 

II Favoriete 
vakantie 
land 

8 
6 
4 
2 
o 

• Lekkerste 
eten 

~~ 5.0" '5::-b 
~ ~.;:; ~'Ii 

LA"~ 0~ ~~ 
" ~~ Q 

V 

We zien hier dat ongeveer evenveel mensen in Italie op vakantie gaan als dat er vinden dat 
ze er lekker kunnen eten. Opvallend is ook hier weer dat er veel mensen anders hebben 
geantwoord. Er is hier wederom geen steekhoudende verklaring voor te vinden. 
Sammenvatting. 
Ais we de resultaten van deel 1 bekijken kunnen we zeggen dat de groep respondenten 
evenveel mannen als vrouwen bevat en dat de meeste respondenten tussen de 40 en 60 
jaar oud zijn. Oit zegt waarschijnUjk echter meer iets over de leeftijd van mensen die 
meedoen aan een enquete dan over de interesses van mensen. De meeste respondenten 
hebben een baan en zijn ooit eens in ltalie geweest. Mensen gaan niet echt graag op 
vakantie in Italie maar eten wei graag Italiaans. 
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4.4.2 Deel 2 kookgerei. 

19 1 Maakt u wei eens Italiaans eten klaar. 1 Aantal keer geantwoord 
A Ja 33 
B Nee 3 

Uit deze vraag blijkt dat 92% van de ondervraagde wei eens Italiaans koken. 

110 1 Hoeveel kookboeken heeft u thuis? 
A Minder dan 2 
B 2tot5 
C 5 tot 10 
D Meerdan 10 

I Aantal keer geantwoord 
6 
13 
4 
13 

Het valt op dat hier 83% in het bezit is van een kookboek en dat 36% van de respondenten 
zelfs meer dan 10 kookboeken in zijn bezit heeft. 

Hoeveel Italiaanse kookboeken heeft u Aantal keer geantwoord 
thuis? 
o 10 
1 tot 5 21 
5 tot 10 5 
10 0 

Van de mensen die kookboeken in hun bezit hebben zijn er 10 mensen met 0 Italiaanse 
kookboeken en 21 mensen tussen de 1 en 51taliaanse kookboeken, dit is 56%.5 
Respondenten hebben zelfs 5 tot 10 kookboeken. Dit is 14% van de respondenten. 

Zou u een Italiaans kookboek voor 
uzelf of een ander ko n 
Ja 
Nee 

Aantal keer geantwoord 

27 
19 

75% van de ondervraagde zou wei een kookboek voor zichzelf of iemand anders kopen. 
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Kruis aan welke van de volgende 
roducten u in huis heeft. 

A Pastamaker 
B Mocca 
C Rasp voor parmasaanse kaas 
o Pasta wieltje 
E Een ravioli snijder 
F Een ravioli mat 
G Pasta pan 

Aantal keer geantwoord 

4 
9 
12 
9 
3 
2 
8 

Aantal mensen wat de verschillende producten bezit 

III Pastamaker 

.Mocca 
IJ Rasp voor parmasanse kaas 

IJ Pas ta w Ie Itje 

• Cen ravioli snljder 

III !:en ravioli mat 

• Pasta pan 

Omdat in deze vraag meerdere antwoorden mogelijk waren zijn hier meer dan 36 
antwoorden. 

14 Nu u bekend bent met de eerder 
genoemde producten, zou u een of 
meerdere producten willen 
aanschaffen? 

A Pastamaker 
B Mocca 
C Rasp voor parmasanse kaas 
o Pasta wieltje 
E Een ravioli snijder 
F Een ravioli mat 
G Pasta pan 

Aantal keer geantwoord 

3 
3 
5 
3 
2 
3 
7 

Aantal mensen wat nadat ze een uitleg hebben gehad van de produeten 
geinteresseerd waren 

III Pastamaker 

• Macea 

o Rasp voor parmasanse kaas 

o Pasta wieltje 

• Een ravioli snijder 

IiI!II Een ravioli mat 

• Pasta pan 

Opvallend is hier dat er veel minder antwoorden zijn dan in vraag 13. Oit is waarschijnlijk te 
wjjten aan de lange uitleg die tussen de vragen zat. Men wilde deze niet lezen en heeft 
vervolgens de vraag ook niet beantwoord. 
Van de mensen die de vraag wei beantwoord hebben is het opvallend dat ze interesse 
hadden in meer producten dan ze al in huis hadden. 
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samenvatting. 

92% van de ondervraagde kookt wei eens Italiaans en 83% is in het bezit van 1 of meerdere 
kookboeken, 36% zelfs meer dan 10. 56% van de mensen die een kookboek heeft is ook in 
het bezit van een Italiaans kookboek. 14% heeft zelfs tussen de 5 en 10 Italiaanse 
kookboeken. Van de respondenten zou 75% een Italiaans kookboek voor zichzelf of andere 
kopen. 
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4.4.3 Deel 3 etenswaren en dranken. 

115 
A 
B 
C 
D 
E 

1 Wat vindt u van de Italiaanse keuken? 
Niet lekker 
Matig 
Lekker 
Erg lekker 
Geen mening 

1 Aantal keer geantwoord 
1 
1 
15 
19 
o 

Hier is te zien dat weinig mensen de Italiaanse keuken niet lekker vinden. 94% van de 
ondervraagde vind de keuken zelfs lekker tot erg lekker. 

Heeft u interesse in de Italiaanse 
keuken? 

A Ja 
B Nee 

Aantal keer geantwoord 

32 
4 

Uit deze vraag blijkt dat 89% interesse heeft in de Italiaanse keuken. 

Hoe vaak maakt u per maand 
Italiaanse erechten klaar 
Nooit 
Minder dan 2 keer 
2 tot 4 keer 
4 tot 10 keer 
Meer dan 10 keer 

Aantal keer geantwoord 

o 
5 
15 
13 
3 

Aantal keer dat men italiaans eet per maand 

Nooit Minder dan 2 tot 4 keer 4 tot 10 keer meer dan 10 
2 keer keer 

Wat hier meteen opvalt is dat 100% wei eens Italiaans kookt. Dit in tegenstelling tot de 
antwoorden bjj vraag 9 waar maar 92% van de mensen zegt ooit Italiaans te koken. 
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Als u Italiaans kookt waar haalt u dan u Aantal keer geantwoord 
in redienten? 
De supermarkt 30 
Een ltaliaanse winkel 2 
De slager 10 
De markt 6 
De groenteboer 7 
Anders 3 

III De supermarkt 

• Sen italiaanse winkel 

ODe slager 

ODe markt 

• De groenteboer 

IiIlIAnders 

Het valt op dat 52% van de ingredienten bij de gehaald supermarkt wordt. Maar 3% bij de 
Italiaanse winkel. 

19 Gebruikt u bij het bereiden van u 
maaltijden wei eens speciale olien of 
azjjn? 

A Ja 
B Nee 

Aantal keer geantwoord 

27 
9 

75% van de mensen gebruikt wei eens speciale olien of azijn. 

41 



Welk van de volgende producten 
ebruikt u wei eens in uw keuken 

A Salami 
B Mortadella 
C Prosciutto cutto 
D Parmigiano reggiano 
E Grana padano 
F Pecorino 
G Pesto 
H Pomodore 
I Prosciutto di parma 
J San daniele 

Aantal keer geantwoord 

22 
6 
14 
11 
9 
13 
23 
17 
13 
3 

Aantal producten wat bij mensen thuis in de keuken te 
vinden is II Salami 

• Mortadella 
o Prosciutto cutto 

o Parmigiano reggiano 

• Grana padano 
II Pecorino 

.Pesto 

DPornodore 

• Prosciutto di parma 

• San daniele 

Hier komt duidelijk naar voren dat veel mensen redelijk wat Italiaanse producten in hun 
keuken hebben. Het zijn echter vooral de veel voorkomende producten die men ook in de 
supermarkt kan krijgen zijn die echt uitschieten. 

21 Bent u ge'interesseerd in hoe de bij Aantal keer geantwoord 
vraag 20 genoemde producten in een 
maaltjjd verwerkt kunnen worden. 

A Ja 30 
B Nee 6 

Er is hier te zien dat 83% van de ondervraagde ge"interesseerd is in hoe men de producten in 
een maaltijd kan verwerken. Dit komt redelijk overeen met het aantal mensen dat wei een 
kookboek voor zichzelf of andere zou kopen. 

122 1 Koopt u wei eens Italiaanse wijnen? 
A Ja 
B Nee 

1 Aantal keer geantwoord 
21 
15 

Ongeveer 58% van de mensen koopt wei eens Italiaanse wijnen. 
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Ais u deze wijn koopt waar koopt u 
deze dan? 

A Supermarkt 
B Slijter 
C Wijnhandel 
DAnders 

Aantal keer geantwoord 

15 
9 
5 
2 

Aantal mensen dat op verschillende plekken 
hun wijn koopl 

1 

1 

1e kwrt 

124 I Drinkt u wei eens Italiaanse likeur 
A Ja 
B Nee 

III Supermarkt 

• Slijter 

D Wijnhande I 

DAnders 

I Aantal keer geantwoord 
13 
23 

64% van de ondervraagde drinkt geen Italiaanse likeur drinkt. 

Drinkt u wei eens Italiaanse koffie 
(espresso, Ca 
Ja 
Nee 

Aantal keer geantwoord 

27 
9 

75% van de ondervraagde drinkt wei eens cappuccino of espresso. 

Stel dat u een percolator zou hebben, Aantal keer geantwoord 
zou u dan Italiaanse koffie ko en? 
Ja 21 
Nee 15 

Als mensen een percolator zouden hebben dan zou men in 42% van de gevallen echte 
Italiaanse koffie voor de percolator kopen. 
Samenvatting. 
We zien hier dat weinig mensen de Italiaanse keuken niet lekker vinden. 94% van de 
ondervraagde vind de keuken zelfs lekker tot erg lekker. Van de ondervraagde heeft 89% 
interesse in de Italiaanse keuken en 100% van de ondervraagde kookt wei eens ltaliaans. Dit 
in tegenstelling tot de antwoorden bij vraag 9 waar maar 92% van de mensen zegt ooit 
Italiaans te koken. Van de Italiaanse ingredienten die in de keuken gebruikt worden wordt 
52% bij de supermarkt gehaald. 
75% van de mensen gebruikt bij het koken wei eens speciale olien of azijnen en 36% drinkt 

. wei eens Italiaanse likeur. Ook drinkt 75% wei eens espresso of cappuccino. 58% zou ook 
nog eens ltaliaanse koffie kopen als ze een percolator hadden. 

43 



4.4.4 Deel4 Serviesgoed. 

Bent u bekend met het Zuidlfranse of Aantal keer geantwoord 
Italiaanse servies? 
Ja 15 
Nee 21 

41 % van de mensen is bekend met het Zuidfranse of Italiaanse serviesgoed 

Hebt u thuis serviesgoed uit zuid 
frankrrk of Italie 

A Ja 
B Nee 

Aantal keer geantwoord 

13 
23 

36% van de ondervraagde heeft thuis ook Italiaans serviesgoed. 

Aantal keer geantwoord 

15 
21 

42% van de mensen heeft interesse in het serviesgoed. 

30 Hoe vaak koopt u per jaar gemiddeld 
serviesgoed voor uzelf of anderen? 

A Nooll 
B 0 tot 2 keer 
C 2 tot 5 keer 
D 5 tot 10 keer 
E Meer dan 10 keer 

Aantal keer geantwoord 

9 
24 
3 
o 
o 

Hier zien we dat 25% van de mensen nooit serviesgoed koopt, 67% koopt tussen de 0 en 2 
keer per jaar serviesgoed en 8% koopt tussen de 2 en 5 keer per jaar serviesgoed. 

31 Ais u een leuk kleurrijk serviesgoed 
legen zou komen zou u het dan 
kopen? 

A Ja 
B Nee 

Aantal keer geantwoord 

16 
20 

44% van de ondervraagde zou een leuk serviesgoed kopen. 

Samenvatting. 
De interesse in het serviesgoed lijkt hier iets groter dan in andere steden. In het laatste 
hoofdstuk wordl dit getoetst. We zien in ieder geval dat van de ondervraagde 75% wei eens 
serviesgoed koopt en dat. 44% van de mensen zou ook een Italiaans serviesgoed kopen als 
ze het tegen komen 
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4.4.5 Deel 5 algemeen. 

Zou u in een Italiaanse winkel 
kook erei willen aantreffen 

Aantal keer geantwoord 

Ja 
Nee 

30 
6 

83% van de ondervraa de zou willen dat er in een Italiaanse winkel kook erei aanwezi 
Welke producten voor in de keuken Aantal keer geantwoord 
zou u in de winkel willen te enkomen 
Pastamaker 25 
Mocca 10 
Rasp voor parmasanse kaas 21 
Pasta wieltje 23 
Een ravioli snijder 20 
Een ravioli mat 15 
Pasta pan 13 

iii Pastamaker 

• Mocca 

o Rasp voor parmasanse kaas 

o Pasta w ie Itje 

• E'en ravioli snljder 

II E'en ravioli mat 

• Pasta pan 

Ook is te zien dat er door het feit dat er meer dan 1 antwoord mogelijk was meer dan 47 
antwoorden zijn. We kunnen uit deze grafiek weer goed de verhoudingen en de vraag 
aflezen. 

Zou u etenswaren en dranken in een Aantal keer geantwoord 
Italiaanse winkel ko en? 
Ja 29 
N~ 7 

We zien dat 80% van de mensen etenswaren en dranken in een ltaliaanse winkel zouden 
kopen. 
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Welke producten zou u in een 
Italiaanse winkel halen? 

A Salami 
B Mortadella 
C Prosciutto cutto 
o Parmigiano reggiano 
E Grana padano 
F Pecorino 
G Pesto 
H Pomodore 
I Prosciutto di parma 
J San daniele 
K Wijn 
L Olien 
M Azijn 
N Koffie 
o Likeur 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

Aantal keer geantwoord 

19 
14 
18 
20 
17 
17 
21 
19 
18 
11 
21 
26 
19 
13 
18 

II1II Salami 
• Mortadella 
o Prosciutto cutto 
o Parmigiano reggiano 
.Grana padano 
IIIPecorino 
.Pesto 
DPomodore 
• Prosciutto di parma 
.San daniele 
DWijn 
aOlien 
• Azijn 
• Koffie 
• Likeur 

Ook deze grafiek en tabel kan men weer op 2 manieren bekijken. Enerzijds hoeveel van de 
47 mensen een product zouden kopen en anderzijds hoe de verhoudingen onderling liggen. 

Aantal keer geantwoord 

13 
23 

We zien dat de interesse in het serviesgoed beduidend minder is. Het ligt hier bij 36% van de 
ondervraagde. 
samenvatting. 
We zien dat de meeste mensen wei naar een Italiaanse winkel zouden gaan maar dat de 
interesse voor het serviesgoed beduidend minder is. Bij het kookgerei zien we dat de 
verschillen niet zo ver uit elkaar liggen. Bij de etenswaren is dit duidelijk anders. Er zijn hier 
soms zelfs verschillen van 50 % waar te nemen, bijvoorbeeld bij de San daniele en de 
wijnen. 
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4.5 Aigemene opmerkingen van respondenten. 
Bij de algemene opmerkingen kwamen eigenlijk 2 dingen heel sterk naar voren. Ten eerste 
dat de prijs een groot onderdeel van de overweging was of mensen zouden komen. Als het 
te duur is zou het mensen afschrikken. 

Ten tweede kwam duidelijk naar voren dat de service heel belangrijk is. Met een slechte 
service of niet goed geinformeerd personeel is het niet aantrekkelijk om bijvoorbeeld je wijn 
bij een Italiaanse winkel te halen. Bij een wijnhandel kun je immers wei een goed advies 
krijgen. 

Ook in de resultaten zien we dat veel mensen niet op de hoogte zijn van wat alles precies is, 
door goed geTnformeerd personeel zou dit probleem opgevangen kunnen worden. 
Ook zijn er enkele opmerkingen gemaakt wat betreft de locatie mensen zijn maar bereid een 
bepaalde afstand af te leggen voor hun ingredienten. 
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5. Verwerking. 

5.1 inleiding 

In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de resultaten en geprobeerd antwoord te geven op de 
onderzoeksvragen. Voordat er antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvragen gaan we 
kijken naar de verdeling van de groep respondenten, dit wordt gedaan in hoofdstuk 5.2. 
Daama zullen stuk voor stuk de deelvragen aan bod komen en zal de onderzoeksvraag 
beantwoord worden. Tot slot zullen er nog enkele aanbevelingen worden gedaan. 

5.2 respons. 

In de steden Breda, Eindhoven en Middelburg zjjn respectievelijk 47,49 en 36 enquetes 
terug gestuurd. In de steden Breda en Eindhoven zijn dit responsie van respectievelijk 19% 
en 14%. dit is dus hoger dan verwacht. Omdat Eindhoven mondeling is afgenomen is niet te 
zien wat daar de respons is. In tabel 5.1 is te zien dat de mensen die geantwoord komen niet 
in een bepaalde groep zijn in te delen en dat ze goed verdeeld zijn. Dit was ook te 
verwachten gezien het feit dat het een a-selecte steekproef was. 

tabe/51 . 
Breda Middelburg Eindhoven 

Man 50% 50% 53% 
Vrouw 50% 50% 47% 
middelbare school 11% 14% 8% 
VMBO 0% 3% 0% 
MBO 40% 17% 22% 
HBO 38% 39% 45% 
Universiteit 11% 28% 25% 
Werkend 74% 58% 69% 
Italia als favoriete 2% 19% 10% 
vakantieland. 
Italia als land waar je 19% 22% 24% 
het lekkerste kan eten. 

5.3 Deelvragen 
De drie deelvragen waar we graag antwoord op zouden willen zijn: 

1. Is er vraag naar Italiaanse producten en een Italiaanse winkel 
2. Waar is die vraag het grootst (in welke van de drie steden.) 
3. Wat zou zo'n winkel in zijn assortiment moeten hebben. 

in tabel5.2 is een overzicht gegeven het percentage mensen dat een product ,per stad, zou 
kopen. Op het eind is aangegeven wat de gemiddeldes zijn van de ratio's. Onderaanzijn de 
gemiddeldes van de ratio's per stad berekent. 
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Soort product Vraag: Vraag per plaats: Gemiddelde 

Breda Eindhoven Middelburg 
Italiaans kookboek 12 62% 65% 75% 67% 
Kookgerei: 13 
Pastamaker 4% 6% 11% 7% 
Mocca 26% 27% 25% 26% 

Rasp voor parmasanse 31% 36% 33% 33% 
kaas 
Pasta wieltje 23% 18% 25% 22% 
Een ravioli sniider 2% 4% 8% 5% 
Een ravioli mat 0% 2% 6% 3% 
Pasta pan 19% 20% 22% 20% 
Ingredienten: '20 
Salami 62% 69% 56% 62% 
Mortadella 11% 12% 17% 13% 
Prosciutto cutto 11% 14% 39% 21% 
Parmigianoreggiano 36% 36% 31% 34% 
Grana padano 9% 6% 25% 13% 
Pecorino 23% 31% 36% 30% 
Pesto 48% 41% 64% 51% 
Pomodore 21% 22% 47% 30% 
Prosciutto di parma 23% 24% 36% 28% 
San daniele 6% 4% 8% 6% 
Italiaanse wijn. 22 50% 50% 58% 53% 
Olie en azijn. 19 60% 61% 75% 65% 
Likeur 24 24% 27% 64% 38% 
Koffie 26 40% 43% 42% 42% 
Serviesgoed 31 34% 41% 44% 40% 

Gemiddelde 26% 27% 35% 30% 
.. 

De tabel kan men op verschillende mameren aflezen. Als eerste kan men klJken per product 
hoeveel mensen het zouden kopen, dit is dan een gemiddelde van de drie steden. Ten 
tweede kan men kijken naar de vraag naar een bepaald product per stad. Ook kan men zien 
wat de gemiddelde vraag per stad is, dit staat onderaan. Tot slot kan men aflezen wat 
mensen in het algemeen gemiddeld zouden kopen. 

Oeelvraag 1 
is er vraag naar Italiaanse producten in een Italiaanse winkel? 

Bij het beantwoorden van de vraag wordt gebruik gemaakt van tabel 5.1. 
Het is bij deze deelvraag belangrijk in te zien dat het begrip een Italiaanse winkel een ruim 
begrip is. Zo zou een Italiaanse winkel gespecialiseerd kunnen zijn in etenswaren, 
vergelijkbaar met de Chinese toko, maar het zou ook een soort cadeau winkel kunnen zijn 
met allerhande Italiaanse producten, als oil & Vinegar. De heer Mallekoote heeft al 
aangegeven dat dit laatste meer in de lijn ligt van wat hij wi! met zijn winkel. Maar ook dan 
zijn er zeer veel mogelijkheden denkbaar. Als we nou het gemiddelde van de drie steden van 
aile producten bekijken, zien we dat het gemiddelde 30% van de mensen Italiaanse 
producten zou kopen. Ook zien we dat de percentages van mensen die de verschillende 
producten kopen nogal verschild. De gemiddeldes van de drie steden per product varieren 
van 3% tot 62%. Hier kunnen we uit opmaken dat de vraag naar Italiaanse producten per 
product erg verschild. Op de Vraag of er vraag is naar een Italiaanse winkel kunnen we 
zeggen dat gemiddeld 30% van de ondervraagde de ondervraagde producten zou kopen. 
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Deelvraag 2 
In welke stad is de vraag het hoogst? 

Ais we naar de gemiddelde kijken zien we dat in Middelburg de vraag het hoogst is. Het 
scheelt met Eindhoven 8%. Ais we naar de producten op zich kijken spreekt het natuurlijk 
voor zich dat in Middelburg ook de meeste mensen de producten zouden kopen. Ais we 
kjjken naar de verhoudingen tussen de steden zien we dat nergens echte uitschieters zitten 
behalve in de categorie Food, dit gaat dan over de ingredienten. We zien dat er hier in 
Middelburg beduidend meer interesse is. 

Deelvraag 3 
Wat zou het assortiment van een Italiaanse winkel moeten omvatten? 

Voor het beantwoorden gebruiken we tabel 5.2 

Tabel5.2 
Soort product Vraag: Vraag per plaats: Gemiddelde 

Breda Eindhoven Middelburg 
Kookgerei 32 72% 73% 83% 76% 
Producten: 33 
Pastamaker 49% 53% 70% 57% 
Mocca 32% 37% 27% 32% 

Rasp voor parmasanse 32% 39% 58% 43% 
kaas 
Pasta wieltje 40% 39% 64% 48% 
Een ravioli snijder 34% 47% 56% 46% 
Een ravioli mat 32% 43% 42% 39% 
Pasta pan 49% 47% 36% 44% 
Ingredienten 34 70% 73% 81% 75% 
producten: 35 
Salami 49% 51% 52% 51% 
Mortadella 21% 25% 38% 28% 
Prosciutto cutto 21% 16% 50% 29% 
Parmigiano reggiano 28% 12% 56% 32% 
Grana padano 26% 27% 47% 33% 
Pecorino 34% 37% 47% 39% 
Pesto 34% 37% 58% 43% 
Pomodore 34% 33% 53% 40% 
Prosciutto di parma 43% 41% 50% 45% 
San daniele 26% 31% 61% 39% 
Italiaanse wijn. 53% 61% 58% 57% 
Olie 47% 51% 72% 57% 
azijn 43% 39% 53% 45% 
likeur 34% 31% 36% 34% 
koffie 30% 25% 50% 35% 
serviesgoed. 36 38% 47% 36% 40% 

50 



In tabel 5.2 is te zien dat de vraag per producten nogal verschild. Deze tabel is op twee 
manieren te lezen. ten eerste kan men zien per stad wat de mensen verwachten en ten 
tweede kan men kijken wat de gemiddelden zijn. 

In het algemeen kan men zeggen dat de mensen zeker het kookgerei en de Italiaanse 
ingredienten opgenomen moet worden in het assortiment. Voor precieze verwachtingen per 
product verwijs ik naar tabel 5.2. Het is opvallend dat de vraag naar serviesgoed beduidend 
minderis. 
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6. Aanbevelingen. 

Naar aanleiding van de resultaten van de enquete kan men de volgende aanbevelingen 
geven. Bij het starten van een Italiaanse winkel is het van belang een keuze te maken in de 
soort winkel. De soort winkel bepaald waar men zich zou moeten vestigen. men onderscheid 
vier soorten vestiging locaties, te spreken: 

1. kemwinkelapparaat: (stadscentrum) 
• non-food dominant; 
• centrum is multifunctioneel; 
• kwalitatief hoogwaardige winkels ; 
• koopgedrag op basis van gecombineerd bezoek; 
• recreatief winkelen, ''funshopping"; 
• relatief lange verblijfsduur. 

2. Stadsdeelcentrum: 
• non-food dominant; 
• aanbod in middensegment; 
• centrum is mono-functioneel; 
• vooral winkelen als bestemming; 
• relatief korte verblijfsduur. 

3. Wijkcentrum: 
• Wekelijkse inkopen, boodschappen doen; 
• bezoekers per fiets en auto 

4. Buurtcentrum: 
• dagelijkse inkopen, boodschappen doen; 
• one-stop shopping 
• bezoekers te voet of per fiets, beperkt per auto. 

Afhankelijk van de producten die verkocht gaan worden moet men een keuze maken in de 
locatie waar men zich wi! vestigen. als men een winkel wit gericht op houdbare producten 
zou men een keuze moeten maken tussen een kemwinkelapparaat en een 
stadsdeelcentrum. Richt men zich meer op bijvoorbeeld de food-producten dan zou men zich 
in een wijkcentrum moeten vestigen. Overigens zijn er nog meer indelingen bedacht voor de 
verschillende winkels. Het is daarom aan te raden enige literatuur er op na te slaan. 
Bij de keuze van het assortiment die natuurlijk ook voor een groot deel het soort winkel 
bepaald. is het ook van belang in te zien dat waarschijnlijk veel mensen de ondervraagde 
producten niet kennen en ze daarom ook niet koopt. Een goede service zou hier een 
oplossing in kunnen bieden. 
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Bijlage 1 de enquete. 

Deze enquete is opgedeeld in 5 delen. Het eerste deel zal gaan over u persoonlijke 
gegevens, hel tweede deel gaal over kookgerei. A1s derde is er een deel over Italiaanse 
gerechten. Hierna komt er een deel over Italiaans tafel gerei. Tot slot is er een korte 
afsluiting. Bij het invullen van de enquete staat het nummer van de vraag altijd vooraan, 
'daarnaast staat de vraag en tot slot de antwoordcategorieen. Geeft u bij twijfel het antwoord 
wat het beste bjj u past. Het is mogelijk dat u bij een bepaalde vraag naar een ander 
gedeelte in de enquete geleid wordt. Dit staat dan onder de vraag vermeld in dikke 
onderstreepte letters. 

1. Wat is uw geslacht? Cl A. Man 
Cl B. Vrouw 

2. Leeftijd? 0 A. >20jaar 
0 B. 20-30 jaar 
0 C. 30-40 jaar 
0 D.40-60 
0 E. 60> 
0 

3. Wat is u hoogst afgemaakte opJeiding? 0 A. Middelbare school 
Cl B. VMBO 
0 C.MBO 
0 D.HBO 
0 E. universiteit 

4. Ik heb op dit moment een (deeltjjd-) baan Cl A. Ja 
0 B.Nee 

5. Bent u wei eens in Italie geweest? Cl A. Ja 
Cl B.Nee 

Als u bij 5 A Ja heeft ingevuld ga dan naar 6 
Als u bij 5 B Nee heeft ingevuld ga dan naar 7 

6. Hoe vaak bent u in Italie geweest? Cl A. 1 of2 keer 
Cl B. 2 tot 5 keer 
0 C. 5 tot 10 keer 
Cl D. 10 keer of meer 

7. Wat is u favoriete vakantie land? 0 A. Belgie 
0 B. Frankrijk 
Cl C. Luxemburg 
0 D. Duitsland 
0 E. Spanje 
0 F. Italie 
0 G. Portugal 
Cl H. Anders 

8. Ik kan het lekkerste eten in 0 A. Belgie 
0 B. Frankrijk 
0 C. Luxemburg 
0 D. Duitsland 
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[J E. Spanje 
[J F.ltalie 
[J G. Portugal 
[J H. Anders 

Deel 2 Kookgerei 

Het volgende gedeelte van de enquete zal gaan over kookgerei. U bent misschien al op de 
hoogte van enkele typisch Italiaanse gebruiksvoorwerpen in de keuken, denk aan een 
spaghetti lepel, een pizza roller, enzovoort. Er zijn nog veel meer typisch Italiaanse 
kookbenodigdheden die in de keuken te gebruiken zijn. Middels onderstaande vragen willen 
we bekjjken of het nuttig is deze producten in de winkel te verkopen, oftewel zou u gebruik 
willen maken van deze producten. 

9. Maakt u wei eens Italiaans eten klaar? [J A Ja 
[J B.Nee 

Als u bij 91 A. Ja heeft aangekruist ga dan naar 10 
Als u bij 91 B. Nee heeft aangekruist ga dan naar 15 

10. Hoeveel kookboeken heeft u thuis? [J A minder dan2 
[J B. 2 tot 5 
[J C. 5 tot 10 
[J D. meer dan 10 

11. Hoeveel Italiaanse kookboeken heeft u thuis? [J AO 
[J B. 1 tot 5 
[J C. 5 tot 10 
[J D.10 

12. Zou u een Italiaans kookboek voor uzelf of een [J A Ja 
anderkopen? [J B. Nee 

13. Kruis aan welke van de volgende producten u in [J Pastamaker, 
huis heeft. [J Mocca I Caffetiera 

[J rasp voor parmasanse 
Er zijn hier meerdere antwoorden mogelijkl kaas, 

[J pasta wieltje, 
[J een ravioli snijder 
[J een ravioli mat 
[J pasta pan 

Hler onder voigt per product een korte omschrijving wat het precies is en waar het voor dient. 
AI u al bekend bent met 1 of meerdere producten hoeft u de toelichting bij deze producten 
natuurlijk niet door te lezen. 

Pastamaker 
Een pastamaker is een machine die sinds jaar en dag in Italie gebruikt wordt. Deze RVS 
machine heeft de tand des tijd goed doorstaan. De pastamaker heeft meerdere rollers die 
het deeg zeer dun uitrollenen sni,jplaten waarmee verschillende vormen gemaakt kunnen 
worden. U kunt verschillende snijplaten kopen waarmee u verschillende soorten pasta kunt 
maken. De machine klemt u vast op de rand van u keukenblad of ander werkblad en u draait 
aan een hendel waama het deeg door de machine wordt geleid. 
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Mocca I caffetiera 
Het apparaat bestaat uit 2 delen, onderkant is een waterreservoir, boven 
het koffiereservoir. De verse, gemalen koffie wordt in het daarvoor bestemde 
filter gedaan en het filter wordt gelegd, boven op het waterreservoir. 
Vervolgens wordt de bovenkant op het waterreservoir geschroefd en op het 
vuur gezet. Door verhitting stijgt het warme, kokende water door de 
koffie heen door een sma I pi.ipje wat uitkomt boven in het koffiereservoir. Door 
de opening aan de bovenkant van het pijpje stroomt de koffie in het 
koffiereservoir. Ais het apparaat heftig begint te "pruttelen" is de 
verse espresso gereed! 

Rasp voor parmezaanse kaas 
Er is een enorme keuze aan raspen, van heel eenvoudige tot elektrisch aangedreven 
machines. Met een eenvoudige rasp van rvs kunt u Parmezaanse kaas en andere harde 
kazen als Pecorino raspen. Het raspen gaat hier echter moeizaam mee. Een kleine rasp 
voor parmezaanse kaas biedt hier uitkomst. Deze rasp heeft een enkel, rechthoekig raspblad 
dat speciaal ontworpen is voor het heel fijn raspen van harde kaas en een klein handvat met 
een stevige grip. Hij is klein en onopvallend, ideaal om aan tafel te gebruiken. 

Pasta wie/tje. 
Ais u geen pastamachine heeft is dit een handig apparaatje voor het snijden van lasagne en 
tagiatella. U kunt er ook kleine gevulde vormen mee uitsnijden. Het wiel is glad of gekarteld. 
Er zijn ook versies waarbij verschillende banen tegelijk gemaakt kunnen worden. U kunt 
natuurlijk ook een mes gebruiken, een pastawieltje geeft echter een mooiere afwerking en is 
gemakkelijker. 

Een Raviolisnijder 
Deze snijder lijkt op een gekartelde koekjessnijder, maar hij heeft een houten handvat en kan 
rond of vierkant zijn. Hij wordt gebruikt om mooie ravioli en dergelijke te maken. 

Raviolimat. 
Dit is een langwerpige mat met kuilen erin. U legt hier u pasta deeg op en drukt het in de 
gaten, vervolgens vult u de gaten met vulling en doet u er nog een deeglaag overheen. U 
kunt nu met een deegroller over de mat heen rollen en de kartels op de plaat snijden de 
ravioli netjes uit. 

Pastapan 
Deze roestvrij stalen pan bestaat uit 2 delen, onder in een gewone pan waar u water in moet 
doen en bovenop een pan met gaatjes waar u de pasta in doet. De pannen komen in diverse 
maten en zijn erg veelzijdig, u kunt ze eventueel ook gebruiken voor het stomen van 
groenten en puddingen. 

14. Nu u bekend bent met de eerder genoemde 
producten, zou u een of meerdere producten 
willen aanschaffen? 

o 
o 
o 

pasta maker, 
Mocca I Caffetierra 
rasp voor parmasanse 
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Er zijn meerdere antwoorden 
mogelijk 

Einde dee I 2 

Ga door op bladzijde 5 

o 
o 
o 
o 

kaas, 
pasta wieltje, 
een ravioli snijder 
een ravioli mat 
pasta pan 
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Deel 3 etenswaren en dranken. 

Als u wei eens in Italie bent geweest bent u misschien op de hoogte van de grote varieteit 
gerechten die men daar klaar maakt. Buiten de alom bekende pasta's, pizza's en risotto's 
(Risotto is een Italiaans rijstgerecht waarbij de rjjst gedurende lange tijd in bouillon gekookt 
word.) Zijn er een heleboel minder bekende Italiaanse gerechten. Het volgende gedeelte van 
de enquete zal ons inzicht geven in u interesse voor de Italiaanse keuken. 

15. Wat vindt u van de Italiaanse keuken? 0 A. Niet lekker 
0 B. Matig 
0 C. Lekker 
0 D. Erg lekker 
0 E. Geen mening 

16. Heeft u interesse in de Italiaanse keuken? 0 A. Ja 
0 B.Nee 

17. Hoe vaak maakt u per maand Italiaanse 0 A. Nooit 
gerechten klaar? 0 B. Minder dan 2 keer 

0 C. 2 tot 4 keer 
Als u bij 171 A. Ja heeft aangekruist ga dan naar 20 0 D. 4 tot 10 keer 
Als u bij 17 niet A. Ja heeft aangekruist ga dan 0 E. Meer dan 1 0 keer 
naar18 

18. Als u Italiaans kookt waar haalt u dan u 0 A. De supermarkt 
ingredienten? 0 B. Een Italiaanse winkel. 

0 C. De slager 
0 D. De markt 

Meerdere antwoorden mogelijk 0 E. De groenteboer 
0 F. anders 

19. Gebruikt u bij het bereiden van u maaltijden wei 0 A. Ja 
eens speciale olien en of azjjnen? 0 B.Nee 

20. Welk van de volgende producten gebruikt u wei 0 Salami 
eens in uw keuken 0 Mortadella 

0 Prosciutto cotto 
(gekookte ham) 

0 Parmigiano-reggiano 
{kaas} 

0 Grana padano (kaas) 

0 Pecorino (kaas) 

0 Pesto 
0 Pomodore 
0 Prosciutto di Parma 

(gerookte ham) 
0 san daniele (gerookte 

ham) 

21. Bent u ge"interesseerd in hoe de bij vraag 20 0 A. Ja 
genoemde producten in een maaltijd verwerkt 0 B. Nee 
kunnen worden? 

22. Koopt u wei eens Italiaanse wijnen? 0 A. Ja 
0 B.Nee 
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23. Als u deze wijn koopt, waar koopt u deze dan? 0 A. Supermarkt 
0 B. Slijter 
0 C. Wijnhandel 
0 D. Anders 

24. Drinkt u wei eens een Italiaanse Likeur? 0 A. Ja 
0 B.Nee 

25. Drinkt u wei eens Italiaanse koffie? (espresso, 0 A. Ja 
Cappuccino) 0 B.Nee 

I 
26. Stel dat u een percolator zou hebben, zou u dan 0 A. Ja 

Italiaanse koffie kopen? 0 B. Nee 
0 

Einde deel3 
Ga naar bladzjjde 7 
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Deel4 SeNiesgoed 

Het vierde gedeelte van de enquete gaat over Italiaans serviesgoed. Het Italiaanse 
serviesgoed staat bekend om zijn kleurrijke motieven. Ais u wei eens in Italie geweest bent 
zult u ongetwijfeld op de hoogte zijn van het brede assortiment bordje, kopjes, schoteltjes en 
andere tafelbenodigdheden. Misschien kent u ook wei het Zuid-Franse zonnebloem motief, 
serviesgoed wat is opgeschilderd met de zonnebloem waar Zuid-Frankrijk om bekend staat. 
Dit gedeelte van de enquete zal ons inzicht geven in de vraag naar dit soort serviesgoed. 

27. Bent u bekend met het Zuid-Franse of Italiaanse [J A. Ja 
servies? [J B.Nee 

Als u antwoord A heeft iogevuld ga dan naar 28 
Als u antwoord B heeft ingevuld ga dan naar 29 

28. Hebt u thuis serviesgoed wat uit Zuid-Frankrijk [J A. Ja 
of Italie komt? [J B.Nee 

29. Zou u ge"interesseerd zijn in Italiaans [J A. Ja 
serviesgoed? [J B.Nee 

30. Hoe vaak per jaar koopt u gemiddeld [J A. Nooit 
serviesgoed voor uzelf of voor anderen? [J B. 0 tot 2 keer 

[J C. 2 tot 5 keer 
[J D. 5 tot 10 keer 
[J E. meer dan 10 

keer 

31. Ais u een leuk kleurrijk serviesgoed tegen zou [J A. Ja 
komen in een winkel zou u het dan kopen? [J B.Nee 

Einde deel 4, ga naar bladzijde 8 
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Deel 5 Afsluiting 

In deze afsluiting zullen tot slot nog een paar algemene vragen over u mening aangaande 
het assortiment van een Italiaanse winkel gesteld worden. 

32. Zou u in een Italiaanse winkel kookgerei willen [J A. Ja 
aantreffen? CJ B.Nee 

Als u antwoord A heeft ingevuld ga dan naar 33. 
Als u antwoord B heeft ingevuld ga dan naar 34. 

33. Welke producten voor in de keuken zou in de CJ pastamaker, 
winkel willen tegenkomen? [J percolator 

[J rasp voor parmasanse kaas, 
[J pasta wieltje, 
[J een ravioli snijder 
[J een ravioli mat 

CJ pasta pan 
34. Zou u etenswaren en dranken in een Italiaanse [J A. Ja 

winkel kopen? [J B.Nee 

Als u antwoord A heeft ingevuld ga dan naar 35. 
Als u antwoord B heeft ingevuld ga dan naar 36. 

35. Welke producten zou u in een Italiaanse winkel [J Salami 
halen? [J mortadella 

[J prosciutto cotto 
(gekookte ham) 

[J parmigiano-reggiano 
(kaas) 

[J grana padano (kaas) 
[J pecorino (kaas) 
[J Pesto 
[J Pomodore 
[J prosciutto di parma 

(gerookte ham) 
[J san daniele (gerookte 

ham) 
[J Wijn 
CJ Olien 
CJ Azijnen 
[J Koffie 
[J Likeur. 

36. Zou u in een Italiaanse winkel Serviesgoed [J A. Ja 
kopen? CJ B.Nee 

Heeft u tot slot nog op of aanmerkingen aangaande deze enquete of de Italiaanse winkel? 

8edankt voor u medewerking/ 
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Bijlage 2 de inleidende brief 

Geachte heer/mevrouw 

Zoals u ongetwijfeld al weet is het starten van een onderneming een riskante zaak. 
Zeker wanneer men het heeft over een nieuw soort winkel. In Nederland zijn niet veel winkel 
gespecialiseerd in Italiaanse producten. Er ligt dan ook een plan om een Italiaanse winkel 
starten met een hoge servicegraad en kwaliteitsproducten. Nou is de eerste vraag voor een 
ondernemer natuurlijk altijd: is er vraag naar mijn product? Dat is ook de reden dat u dit 
schrijven ontvangt. Wij zijn ge"interesseerd in uw mening over een Italiaanse winkel. 

Ik, Bas Laugeman, student technische bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, ben werkzaam bij de Wetenschapswinkel. In de Wetenschapswinkel kunnen 
startende ondernemers advies krijgen voor hun onderneming. 

Het doel van deze enquete is inzicht krijgen in de vraag: hoe kan een Italiaanse 
winkel gespecialiseerd in kwaliteit en service succes hebben in Nederland? De vragen die u 
in de enquete beantwoord zullen ons een beeld geven van uw mening over een Italiaanse 
winkel. De resultaten kunnen door ons gebruikt worden als richtlijn voor zijn winkelindeling 
en assortiment. 

We hopen dat u het belang van deze enquete inziet en derhalve de enquete invult. 
Op grond van de resultaten kunnen wij een beeld geven van een winkel die aan uw wensen 
voldoet en hiermee wordt het dus voor u plezieriger om te winkelen. 

De resultaten van de enquete zullen geheel anoniem verwerkl worden, dit houdt in 
dal er bij de verwerking van de resultaten niet naar u naam zal worden gekeken. 

De tijd die u met de enquete kwijt bent is ongeveer 20 tot 30 min. Zoals al gezegd is 
de enquete geheel anoniem. Ingevulde enquetes kunt u in de ingesloten retourenvelop doen 
en terugsturen, u hoeft dus geen postzegel te plakken. Graag hebben wij natuurlijk de 
enquetes zo snel mogelijk binnen als u ze echter binnen 2 weken opstuurt kunnen wij de 
resultaten nog verwerken. 

Met vriendelijke groeten 

Bas Laugeman 
Student Technische Bedrijfskunde 
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