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Voorwoord 

He! Reduktieburo 

De Bedrijfskundewinkel is een organisatie-adviesbureau dat verbonden is aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het wordt gerund door studenten van de faculteit 
Technische Bedrijfskunde. Startende ondememers, kleinschalige bedrijven en non
profit organisaties, die een probleem hebben kunnen bij de Bedrijfskundewinkel 
terecht voor kosteloos advies. 

Het Reduktieburo is een winkel die producten aanbiedt aan studenten tegen een 
gereduceerde prijs. Het bestuur vroeg zich afhoe het met de bekendheid en het imago 
van de winkel onder de studenten gesteld is en kwam met deze vraag bij de 
Bedrijfskundewinkel terecht. 

De keuze om een opdracht bij de Bedrijfskundewinkel uit te voeren was voor mij 
gekoppeld aan het feit dat ik ook geYnteresseerd was in een bestuursfunctie bij de 
winkel. Een opdracht uit voeren was voor mij een goede manier om thuis te raken in 
de gang van zaken binnen de Bedrijfskundewinkel. Daamaast was deze opdracht erg 
leerzaam, omdat ik er vee I bedrijfskundige praktijkervaring mee heb opgedaan. 
Ik heb de opdracht met veel plezier uitgevoerd, mede dankzij de prettige 
samenwerking met de mensen van het Reduktieburo. Ik wit hen dan ook veel succes 
wensen met de voortzetting van de winkel en ik hoop dat de resultaten van dit 
onderzoek daaraan een steentje kunnen bijdragen. 

Tenslotte wil ik mijn begeleiders van de Bedrijfskundewinkel, Stef en Ronald, 
bedanken voor hun ondersteuning bij het onderzoek. 

Geertje Gloudemans 

Eindhoven, 27 september 1999 
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Samenvatting 

He! Reduktieburo 

Het Reduktieburo is een winkel die producten tegen gereduceerde prijzen aanbiedt 
aan studenten, die lid zijn van de winkel. De laatste jaren kampt zij met het probleem 
van een dalende omzet, enerzijds door een dalend ledenaantal en anderzijds door een 
dalende besteding per lid. De vraag die het bestuur van de winkel daarom graag 
beantwoord ziet is: 

Hoe lean het Reduktieburo ervoor zorgen dat het ledenaantal en bijgevolg de 
omzet van de winkel weer stijgt? 

Om hierop een antwoord te vinden is een enquete opgesteld die is afgenomen aan 395 
studenten van het HBO in Eindhoven en studenten van de TU Eindhoven. 
Daaropvolgend is een SWOT-analyse op het Reduktieburo uitgevoerd. 

Enquete 
Uit de resultaten van de enquete is een aantal dingen gebleken. Veel studenten, met 
name die van het HBO, blijken niet te weten wat het Reduktieburo is en wat de 
voordelen zijn die de winkel de studenten te bieden heeft. 
Verder geven studenten die de winkel wel kennen, aan dat ze de inrichting ervan 
onoverzichtelijk vinden en ongezellig. 
De ligging van het Reduktieburo in de studentenbunker, vinden de studenten over het 
algemeen go ed, hoewel zowel de TU-studenten als de HBO-studenten aangeven het 
gunstiger te vinden wanneer de winkel op hun eigen terrein zou liggen. 
Tenslotte blijken een aantal productgroepen beduidend geliefder te zijn dan andere. 
Met name de cd- en computerbranche zijn populair. 

SWOT -analyse 
Sterkten: Het Reduktieburo is goedkoop, studentgericht en heeft vriendelijke en 

behulpzame bediening 
Zwakten: Het Reduktieburo beschikt over een laag budget, de PR is matig en de 

winkel is overzichtelijk. Het lidmaatschap vormt een drempel om bij 
de winkel te kopen vanwege de rompslomp die ermee gemoeid is (niet 
vanwege de prijs), 

Kansen: Met een sterkere promotie zal het Reduktieburo meer bekendheid 
verwerven. De voordelen die het Reduktieburo te bieden heeft t.o.v. 
winkels in de stad moeten worden uitgebuit. De ligging van de winkel 
is erg gunstig. Door meer accent te leggen op de populaire produeten 
kunnen meer leden getrokken worden. 

Bedreigingen: De eoneurrentie van de winkel werkt in veel opziehten professioneler. 

Om een groter ledenaantal te realiseren, waardoor wellicht ook de omzet kan stijgen, 
zijn de volgende aanbevelingen gedaan: 

Aanbevelingen: 
1. Meer promotie; 
2. Marktsegmentatie; 
3. Specialisatie; 
4. Afsehaffen lidmaatsehap; 
5. Rec1ame-aeties; 

de promotie intensiveren en verduidelijken. 
toespitsen op een homo gene klantengroep. 
toespitsen op populaire producten. 
de drempel om klant te worden verlagen. 
leden werven d.m.v. aeties. 

III 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Het Reduktieburo 

In dit verslag is het onderzoek naar de bekendheid en het imago van het Reduktieburo 
onder Eindhovense studenten beschreven. Er is een antwoord gezocht op de vraag hoe het 
Reduktieburo ervoor kan zorgen dat haar leden aantal en bijgevolg de omzet zal stijgen in 
de toekomst. 

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet besproken. Hierin wordt de aanpak voor de rest 
van het onderzoek gegeven. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de uitvoering van het 
onderzoek op zich beschreven. In hoofdstuk 4 volgen de resultaten uit de enquete, deze 
worden voor een groot dee} weergegeven door middel van staafdiagrammen. Hoofdstuk 5 
beschrijft tenslotte de conclusies aan de hand van o.a. een SWOT -analyse van het 
Reduktieburo. Naar aanleiding van de conclusies worden aan het eind van hoofdstuk 5 
een aantal aanbevelingen gedaan. 
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Hoofdstuk 2: Onderzoeksopzet 

2.1 Inleiding 

He! Reduktieburo 

Op basis van de informatie die uit het intake-gesprek en het eerste gesprek met de 
opdrachtgever naar voren is gekomen is de onderzoeksopzet opgesteld. Deze wordt in dit 
hoofdstuk behandeld. In paragraaf 2.2 zal eerst wat over het Reduktieburo en haar 
omgeving verteld worden. Dan voIgt in paragraaf 2.3 een beschrijving van het probleem 
waarmee het Reduktieburo kampt. Hieruit zal een omschrijving van de uit te voeren 
opdracht volgen in paragraaf2.4. Vervolgens zal in paragraaf2.5 het gebied van 
onderzoek worden afgebakend. De opdrachtgever wil antwoord hebben op een 
hoofdvraag en daarvan afgeleid het antwoord op vijf deelvragen. Deze vragen zijn 
geformuleerd in paragraaf 2.6. In paragraaf 2.7 zal de methode van onderzoek uiteengezet 
worden en in paragraaf2.8 wordt de steekproefbepaling beschreven. 

2.2 Het Reduktieburo eRB) 

Het Reduktieburo is een winkel gerund door studenten die producten aanbiedt voor 
studenten. Winst is geen primaire doelstelling en daarom kunnen de producten tegen lage 
prijzen worden aangeboden. Het assortiment is op te delen in zes branches, te weten: 

• de tekenwaarbranche (pennen, collegeblokken e.d.) 
• de computerbranche (rekenmachines, computerkabels, cd-rom's e.d.) 
• de fotobranche (fotorolletjes, foto-ontwikkeling e.d.) 
• de cd-branche 
• de fietsenbranche 
• de diverse branche (audio /video, condooms e.d.) 

Studenten van de hogeschool en van de universiteit kunnen lid worden voor f 5, - per 
jaar. Het Reduktieburo heeft haar winkel in de Bunker aan de Kennedylaan in Eindhoven. 

2.3 Probleemomschrijving 

Het probleem waarmee het Reduktieburo kampt is een sterk dalend ledenaantal. 
Bovendien is het zo dat de mensen die lid zijn gemiddeld steeds minder besteden. Het 
gevolg hiervan is dat de omzet sterk daalt. 80% van de omzetdaling komt door het 
dalende ledenaantal en 20% ervan door de dalende besteding per lid. De daling is in 1993 
begonnen en zet zich volgens een rechte lijn voort. Ook is gebleken dat het aantalleden 
dat afkomstig is van het HBO relatief veellager is dan dat van het WO en men kan niet 
direct aangeven waaraandat ligt. 

2.4 Opdrachtomschrijving 

De uit te voeren opdracht is het onderzoeken van de oorzaken van de daling van het 
ledenaantal bij het Reduktieburo en naar de oorzaak van de daling van de gemiddelde 
besteding per lid. Ook wil het Reduktieburo graag aanbevelingen omtrent het werven van 
nieuwe leden. 
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2.5 Afbakening 

Het Reduktieburo 

In dit onderzoek zullen met name potentieie leden voor het Reduktieburo betrokken 
worden. Dit zijn studenten aan de Hogeschool Eindhoven en studenten aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. In principe kunnen ook studenten die buiten Eindhoven studeren 
lid worden van het Reduktieburo, maar in praktijk is deze groep zo klein dat dit 
nauwelijks invloed zal hebben op de resultaten. Er wordt dus voor gekozen het onderzoek 
aIleen te richten op studenten van de TUE en de Hogeschool Eindhoven. 

2.6 De onderzoeksvragen 

De vragen waarop de opdrachtgever antwoord wil hebben luiden: 

Hoofdvraag: 

Hoe kan het Reduktieburo ervoor zorgen dat het ledenaantal en bijgevolg de 
omzet weer stijgt? 

Deelvragen: 

• Hoe is het huidige imago van het Reduktieburo? 
• Waar liggen de oorzaken van het dalende ledenaantal? 
• Waar Jigt de oorzaak van de daIende omzet per lid? 
• Hoe komt het dat het ledenaantal van HBO-studenten relatief zo laag is? 
• Hoe kunnen nieuwe leden het best geworven worden? 

2.7 Methoden van onderzoek 

Er zal gebruik worden gemaakt van de volgende methoden van onderzoek: 

Enquetes die persoonlijk aan de studenten van de TUE en de Hogeschool 
Eindhoven worden uitgedeeld, zodat ze bij het invullen ervan vragen kunnen 
stellen over eventuele onduidelijkheden. Deze enquetes zullen verspreid 
worden over de verschillende studierichtingen en ook wordt er zorg voor 
gedragen dat de leeftijdspreiding goed is. Dit om een zo volledig mogelijk 
beeld te krij gen. 

SWOT-analyse; deze zal gebaseerd zijn op de afgelegde enquetes en zal de 
sterke en zwakke punten van het Reduktieburo aan het licht brengen en een 
indicatie geven voor mogelijkheden en bedreigingen. 

Er is de voorkeur gegeven aan een schriftelijke enquete, omdat met een enquete de 
steekproef voldoende groot kan worden gemaakt, zodat de gegevens betrouwbaar zijn. 
Er zal getracht worden verhoudingsgewijs meer potentiele leden dan huidige leden te 
laten deelnemen aangezien er met name antwoord moet komen op de vraag hoe de 
potentiele leden meer interesse kunnen krijgen voor het Reduktieburo. 
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2.8 Bepaling van de steekproefgrootte 

Het Reduktieburo 

Om te zorgen dat de resultaten van de enquete voldoende valide zullen zijn, is het van 
belang de steekproef groot genoeg te maken. Bij het opsturen van enquetes gaat men uit 
van een respons van 20%. Om zinnige conclusies te kunnen trekken uit de 
enqueteresultaten moeten er minimaal 80 valide enquetes beschikbaar komen. Daarom 
moeten er minimaal 400 enquetes verstuurd worden. In dit onderzoek is echter gebruik 
gemaakt van een persoonlijke benadering van de ondervraagden, met tot gevolg een 
grotere respons. Een kleiner aantal zou dus volstaan. Om een nog grotere 
betrouwbaarheid van het onderzoek te verkrij gen is echter toch gekozen v~~r het aantal 
van 400. 
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Hoofdstuk 3: Het onderzoek 

3.1 Inleiding 

Het Reduktieburo 

In dit hoofdstuk wordt het daadwerkelijke onderzoek beschreven. In paragraaf 3.2 wordt 
de totstandkoming van de enquete uiteengezet. De afname van de enquetes komt in 
paragraaf 3.3 ter sprake en tenslotte komt in paragraaf 3.4 de verwerking ervan aan bod. 

3.2 Het opstellen van de enquete 

Om de enquete op te kunnen stellen is uitgegaan van de onderzoekshoofdvraag en 
deelvragen. Aan de hand van de daarin voorkomende begrippen (zelfstandige 
naamwoorden) zijn de vragen opgesteld. Dit waren voor een deel meerkeuze vragen, voor 
een deel open vragen en voor een deel waarderingsvragen. Door elk relevant begrip te 
beschrijven aan de hand van aspecten en van elk aspect vervolgens zoveel mogelijk 
variabelen te bedenken, waarover een vraag te stellen is, is het mogelijk om een zo 
compleet mogelijke vragenlijst samen te stellen. Op deze manier kan men er zeker van 
zijn dat op elke (deel)vraag een antwoord komt. 

In de hoofdvraag en de deelvragen zijn de woorden waarvan naar aspecten is gezocht vet 
gedrukt: 
"Hoe kan het Reduktieburo ervoor zorgen dat het ledenaantal en bijgevolg de omzet 
weer stijgt?" 
"Hoe is het huidige imago van het Reduktieburo?" 
"Waar liggen de oorzaken van bet dalende ledenaantal?" 
"Waar ligt de oorzaak van de dalende omzet per lid?" 
"Hoe komt het dat het ledenaantal van HBO-studenten relatief zo laag is?" 
"Hoe kunnen nieuwe leden het best geworven worden?" 

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de begrippen uit de hoofd- en deelvragen en van 
de aspecten die per begrip gevonden zijn. De aspecten zijn vervolgens uitgesplitst in 
variabelen. 

Aan de vragen die op deze manier zijn opgesteld, zijn nog ontbrekende vragen 
toegevoegd in overleg met de opdrachtgever. Tenslotte is de enquete getest door een 
aantal studenten, dit om eventuele onduidelijkheden vooraf te signaleren. De enquete is te 
vinden in bij lage 1. 

7 
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Tabe13.1 Begrippen, as ecten en variabelen 

Het Reduktieburo 

• Be ri As ect 
--------------~~~~~~-----------~ 

Reduktieburo de winkel 
• assortiment 
• kwaliteit roducten 

indelin 

• voordelen 
i branches 
fotoservice 

. Reduktiekrant · overzichtelijkheid 
fre uentie van uitgave 
inhoud 

lidmaatscha 
Ledenaantal samenstelling 

• studierichtingen I 
verdeling over 

grootte aantalleden 
Omzet prijs hoogte 

hoeveelheid verdeling over producten 
Imago oordeel van studenten sfeer 

prijzen 
kwaliteit 
aantrekkelijkheid voor de 
student 

Dalend ledenaantal minder nieuwe leden bekendheid winkel 
waarom geen lid? 

stoppende leden waarom pas niet verlengd? 
Student profiel · geslacht 

i leeftijd 
i woonsituatie 

studi e-instelling 
studierichting 
studiejaar 

lid i bestedingspatroon 
i hoe lid? 

bezoekfrequentie 

I 

voorkeursproducten 
hoe lang allid? I 
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3.3 De afname van de enquetes 

Het Reduktieburo 

Het afnemen van de enquetes is gebeurd door ze persoonlijk uit te delen aan de studenten 
die er aan mee wilden werken. Dit werd gepeild door steeds vooraf een inleidend praatje 
te houden: 

'Hallo, mag ik jullie wat vragen. Ik doe een onderzoek voor het Reduktieburo namens de 
Bedrijfskundewinkel. Hebbenjullie miss chien een paar minuten tijd om een enquete in te 
vullen. Als er onduidelijkheden zijn dan kun je daar altijd vragen over stellen.' 

Na het invullen van de enquete werden de studenten vriendelijk bedankt. In totaal zijn er 
495 valide enquetes afgenomen. Op de spreiding in opleidingen is gelet door in zoveel 
mogelijk verschillende opleidingsgebouwen te enqueteren. Op de spreiding in leeftijd is 
gelet door in te schatten hoe oud de mensen waren die ondervraagd zouden worden. In 
hoofdstuk 4 volgen de resultaten van de enquetes. 

3.4 Verwerking van de enquetes 

De enquetes zijn verwerkt met behulp van het programma SPSS 7.5. Met dit programma 
zijn op een relatief snelle manier verbanden tussen vragen, frequenties en verdelingen aan 
te geven. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

4.1 Inleiding 

Het Reduktieburo 

In dit hoofdstuk volgen de resultaten van de verwerkte enquetes. Elke vraag uit de 
enquete wordt in paragraaf 4.2, zo mogelijk, weergegeven in de vorm van een 
staafdiagram. In de diagrammen staan absolute aantallen vermeld. In de begeleidende 
tekst wordt gebruik gemaakt van percentages. Deze percentages zijn afgerond op gehele 
getallen, waardoor het kan gebeuren dat het totale aantal bij een vraag 99% of 101 % is. 
De open vragen worden niet weergegeven in staafdiagrammen. Deze worden in § 4.3 
behandeld. In § 4.4 tenslotte wordt onderzocht welke relaties er tussen welke vragen 
zouden kunnen bestaan. 

4.2 Resultaten van de enquete 

In deze paragraaf zullen de vragen behandeld worden in de volgorde zoals ze ook in de 
enquete voorkomen. 

1. Aan welke instelling studeer je? 

2~r-----------------------------~ 
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INSTELLING 

2. Wat is je studierichting? 
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STUDIERICHT ING 

Er zijn meer enquetes 
ingevuld door HBO
studenten dan door TU
studenten. 64% van de 
respondenten komt van het 
HBO en 36% van de ruE. Er 
zijn bewust meer mensen van 
het HBO geenqueteerd, 
aangezien er momenteel 
relatief weinig HBO
studenten lid zijn van het 
Reduktieburo. 

De verde ling over opleidingen 
is enigszins willekeurig 
ontstaan. Door verschillende 
lesgebouwen aan te doen is 
geprobeerd deze verdeling zo 
egaal mogelijk te maken. De 
respons was echter afhankelijk 
van de spreiding van studenten 
over de opleidingen en van de 
hoeveelheid aanwezige 
studenten in de kantines waar 
de enquetes afgenomen 
werden. 
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3. Ben . e een man of een vrouw? 
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5. Ben je thuis- of uitwonend? 
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VVOONSITUATIE 

Het Reduktieburo 

De enquete is vaker door 
mannen ingevuld dan door 
vrouwen. 54% van de 
respondenten was van het 
mannelijke geslacht en 46 % 
was van het vrouwelijke 
geslacht. 

Het grootste deel van de 
respondenten is eerste- of 
tweedej aars student, samen 
72%. De overige 28% is 
derde- vierde- of vij fdej aars 
ofouder. 

Er zijn meer respondenten die 
thuis wonen dan uitwonende 
respondenten. Het verschil is 
echter gering: 51 % 
thuiswonenden tegen 49% 
uitwonenden. 
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6. Hoe oud ben je? 
100.,------------------, 

18 19 20 21 22 23 24 17 26 27 25 

LEEFTIJD 

7. Ken je bet Reduktieburo? 
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BEKEND MET HET REDUKTIEBURO 

Het Reduktieburo 

Zoals te verwachten uit de 
antwoorden op vraag 4 liggen 
de leeftijden het meest rond 
de 20 jaar. 84% van de 
respondenten heeft een 
leeftijd tussen de 18 en de 22 
jaar. 16% is ouder. 

Het grootste deel van de 
ondervraagden kent het 
Reduktieburo. 75% is met de 
winkel bekend en 25% geeft 
aan het reduktieburo niet te 
kennen. 

Aangezien de respondenten die vraag 7 ontkennend beantwoord hebben doorverwezen 
werden naar vraag 37 zal in de komende grafieken steeds een percentage antwoorden 
ontbreken. Ook na de vragen 10,25,35 en 38 wordt doorverwezen voor een deel van de 
respondenten en treedt een vergelijkbaar effect op. 

13 
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8. Hoe hoorde je voor het eerst van het Reduktieburo? 
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Ret Reduktieburo 

76% van de respondenten 
heeft deze vraag beantwoord. 
58% daarvan hoorde voor het 
eerst van het Reduktieburo in 
de introductieweek. 18% kent 
het reduktieburo via een 
vriend(in). 10% hoorde voor 
het eerst van de winkel via 
flyers. De resterende 15% 
kent het Reduktieburo van 
posters, de Reduktiekrant of 
via een andere weg. 

9. Hoe wordt je het lidst benaderd door het Reduktieburo? 
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10. Ken je de Reduktiekrant? 
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BEKEND MET DE REDUKTIEKRANT 

75% van de respondenten 
heeft deze vraag beantwoord. 
Daarvan wordt 33% het tiefst 
d.m. v. posters benaderd, 
eveneens 33% wordt het liefst 
door flyers benaderd. 12% 
geeft de voorkeur aan de 
cursor, 11 % wordt het liefst 
persoonlijk benaderd en 12% 
liever op een andere manier. 

75% van de respondenten 
beantwoord deze vraag. 61 % 
daarvan is niet bekend met de 
Reduktiekrant. 39% kent de 
krant weI. 
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11. Hoe kom je meestal aan de Reduktiekrant? 
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Het Reduktieburo 

30% van de respondenten 
heeft deze vraag beantwoord. 
50% vindt de krant meestal 
op de faculteit. 23% krijgt de 
krant bij het Reduktieburo. 
16% krijgt hem thuis in de 
bus en 10% verkrijgt de 
Reduktiekrant op een andere 
mamer. 

12. Wat vind je van de volgende aspecten van de Reduktiekrant? 

Bij deze vraag konden de respondenten d.m.v. een waardering op een schaal van 5 
aangeven wat ze van bepaalde aspecten van de Reduktiekrant vinden. 

Frequentie van uitgave 
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WAARDERING 

Overzichtelijkheid 
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WAARDERING 

28% van de respondenten 
beantwoordde deze vraag (dit 
percentage zal overigens voor 
alle aspecten in deze vraag 
ongeveer gelijk zijn). De 
mime meerderheid, 65% van 
de respondenten, vindt de 
fcequentie van uitgave van de 
krant goed. 31 % vindt de 
frequentie van uitgave van de 
Reduktiekrant te laag en 
slechts 5% vindt de frequentie 
te hoog. 

Voor de overzichtelijkheid 
van de krant geldt dat 
wederom de meeste 
respondenten het antwoord 
'voldoende' geven (47%). 
42% vindt de 
overzichtelijkheid goed of 
zelfs zeer goed en slechts 
10% beoordeelt dit aspect als 
zijnde onvoldoende. 



I'Il\"BEDRIJFSKUNDE 
PW ink .. I 

on derneme rsad vic ze n 

Inhoud 

300.,----------·-------------, 

C 
:J 
o 

200 

100 

(.) 0 

Layout 

Missing ole""! matig votdoende goed zeer goed 

WAARDERING 

300 ,-------------------, 

C 
:J 
o 

200 

100 

(.) 0 

WAARDERING 

Algemene indruk 

zeer goed 

300,------------------, 

c 
5 

200 

100 

(.) 0 
Missing 

nlet \euk 

WAARDERING 

matig ruim voldoende 

vokloende 

16 

leuk 

Het Reduktieburo 

Slechts 10% van de mensen 
die deze vraag 
beantwoordden vindt de 
inhoud matig of slecht. 47% 
zegt voldoende en 43% vindt 
de inhoud goed ofzeer goed. 

18% vindt de layout matig of 
slecht. Vergeleken bij de 
vorige aspecten is dit vrij 
hoog. 54% beoordeelt de 
layout met 'voldoende' en 
28% vindt hem meer dan 
voldoende. 

92% van de respondenten 
vindt de Reduktiekrant 
voldoende tot ruirn 
voldoende. Slechts bij 6% 
scoort de algernene indruk 
lager dan voldoende. 2% 
vindt de krant 'leuk'. 
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13. Koop je wei eens wat naar aanleiding van de Reduktiekrant? 
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HOE VAAK KOOPT MEN lETS NAV. DE KRANT 

40% van degenen die deze 
vraag beantwoord hebben 
koopt nooit iets in de winkel 
naar aanleiding van de 
Reduktiekrant. 31 % doet dat 
soms, 18% koopt regelmatig 
iets naar aanleiding van de 
krant en 11 % geeft het 
antwoord 'vaak' op deze 
vraag. 

14. Welk algemeen cijfer zou je geven aan de Reduktiekrant? 
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CIJFER 

Het gemiddelde cijfer dat 
men geeft aan de 
Reduktiekrant komt uit op 
een 6,3. 40% geeft de krant 
een 7 en eveneens 40% geeft 
de krant een 6. De resterende 
20% is redelijk normaal 
verdeeld over de overige 
cijfers. 

15. Het Reduktieburo is bezig het 'Reduktienieuws' te maken, een blaadje met 
nieuwe producten en advertenties. Heb je interesse in een dergelijk krantje? 
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INTERESSE IN HET 'REDUKTlENIEUWS' 

nee 

74% van de respondenten 
heeft deze vraag beantwoord. 
71 % daarvan geeft aan 
interesse te hebben in het 
'Reduktienieuws'. 29% heeft 
geen interesse. 
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16. Hoe vaak zou dit blaadje volgens jou moeten uitkomen? 
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GEWENSTE FREQUENTIE 

17. Volg je de acties van het Reduktieburo? 
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VOLGEN VAN ACTIES 

69% van de respondenten 
geeft antwoord op deze vraag. 
Ruim de helft daarvan (56%) 
vindt dat het Reduktienieuws 
eens per maand zou moeten 
uitkomen. 26% kiest voor 
eens in de twee weken. 10% 
vindt eens per kwartaal 
voldoende en 8% kiest voor 
eens per j aar. 

Deze vraag wordt door 75% 
van de respondenten 
beantwoord. 48% voIgt de 
acties nooit, 26% soms. 22% 
voIgt ze regeimatig en 4% 
voIgt de acties van het 
Reduktieburo vaak of altijd. 

18. Wat vind je van de openingstijden van het Reduktieburo? 
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WAARDERING OPENINGSTIJDEN 

75% van de respondenten 
beantwoordt deze vraag. 35% 
daarvan vindt de 
openingstijden voldoende, 
25% vindt ze redelijk en 22% 
vindt ze goed. 17% van 
degenen die deze vraag 
beantwoordden vinden de 
openingstijden matig tot 
slecht. 
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20. Wat vind je van de volgende aspecten van het Reduktieburo? 

Bij deze vraag konden de respondenten d.m.v. een waardering op een schaal van 5 
aangeven wat ze van bepaalde aspecten van het Reduktieburo vinden. 

Bediening door het personeel 
1. vriendelijkheid 
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WAARDERING 

3. behulpzaamheid 
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WAARDERING 

60% van de respondenten 
heeft deze vraag beantwoord. 
(dit percentage zal voor alle 
aspecten bij deze vraag steeds 
ongeveer gelijk zijn) 39% 
waardeert de vriendelijkheid 
met gemiddeld. 59% vindt de 
vriendelijkheid van de 
bediening ruim voldoende tot 
goed en slechts 2% vindt de 
vriendelijkheid matig tot 
slecht. 

58% van degenen die deze 
vraag beantwoordden 
beoordeelt de ervarenheid 
met gemiddeld. 33% vindt de 
ervarenheid ruim voldoende 
tot goed en 10% zegt matig 
tot slecht. 

46% van degenen die 
antwoord gaven op deze 
vraag vindt de 
behulpzaamheid van het 
personeel ruim voldoende. 
11 % geeft hier zelfs de 
hoogste score. 41 % vindt het 
personeel voldoende 
behulpzaam en 10% vindt dit 
aspect matig tot slecht. 
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He! Reduktieburo 

Ook op deze vraag reageert 
de meerderheid positief. 37% 
waardeert de grootte van het 
assortiment met ruim 
voldoende of goed. 
Daartegenover waardeert 
15% dit aspect met matig tot 
slecht. 

Maar liefst 47% vindt de 
kwaliteit van de producten 
ruim voldoende en 10% vindt 
de kwaliteit zelfs goed. 39% 
vindt de kwaliteit van de 
producten voldoende en 4% 
beoordeelt dit aspect met 
matig of slecht. 

De indeling van de winkel 
scoort minder goed dan de 
voorgaande aspecten. 28% 
van degenen die antwoorden 
vindt de overzichtelijkheid 
van de winkel matig (19%) 
tot slecht (9%). Slechts 24% 
vindt de overzichtelijkheid 
ruim voldoende tot goed. 
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Het Reduktieburo 

Op dit aspect scoort het 
Reduktieburo weer een stuk 
beter. 45% vindt de service 
bij het Reduktieburo ruim 
voldoende tot goed. Daar 
staat 4% tegenover die dit 
aspect met matig of slecht 
beoordeelt. 

Op het aspect wachttijd scoort 
de winkel ook redelijk. 26% 
vindt de wachttijd kort of 
redelijk kort. 23% vindt de 
wachttijd aan de lange kant. 

Bij dit aspect valt het op dat 
een vrij groot gedeelte van de 
respondenten de levertijd 
'neutraal' beoordeelt (69%). 
18% vindt de levertijd ruim 
voldoende tot goed en 13% 
vindt hem matig tot slecht. 
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Ret Reduktieburo 

Geen van de respondenten 
vindt de prijzen van de 
producten echt te laag ten 
opzichte van de kwaliteit. 9% 
vindt de prijzen weI aan de 
lage kant. De meeste 
respondenten vinden de 
prij slkwaliteit -verhouding 
goed (73%) en 19% vindt de 
prijzen aan de hoge kant ofte 
hoog ten opzichte van de 
kwaliteit. 

Ten opzichte van de 
voorgaande aspeeten seoort 
de promotie van 
Reduktieburo matig. 26% 
vindt de promotie matig tot 
slecht. Daar staat sleehts 24% 
tegenover die de promoties 
weI ruim voidoende tot goed 
vindt. 

De gezelligheid van de 
winkel seoort vrij gemiddeld. 
52% van degenen die deze 
vraag beantwoordden geeft 
het 'neutrale' antwoord. 26% 
vindt de gezelligheid ruim 
voldoende (24%) of goed 
(2%).3% vindt de winkel 
ongezellig en 19% vindt de 
gezelligheid matig. 
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He! Reduktieburo 

Vee I studenten (35%) vinden 
het Reduktieburo 
studentikoos, d.w.z. qua sfeer 
daadwerkelijk op studenten 
gericht . 9% vindt de winkel 
niet erg ofhelemaal niet 
studentikoos. 

Vit de resultaten van deze 
vraag blijkt dat de ligging van 
de winkel door degenen die 
deze vraag beantwoord 
hebben over het algemeen erg 
gunstig wordt bevonden. 
Maar liefst 60% van de 
respondenten vindt de ligging 
gunstig. 15% vindt de ligging 
van de winkel niet zo gunstig 
of ongunstig. 

De studenten vinden de 
voordelen van het 
Reduktieburo t.O.v. de 
winkels in de stad over het 
algemeen vrij groot (35%) of 
groot (8%). 12% vindt de 
voordelen vrij klein en 3% 
vindt ze klein. 
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Het Reduktieburo 

Over de prijs van het 
lidmaatschap zijn veel 
respondenten neutraal (72%). 
Daarnaast valt het op dat van 
de overige 28% de meesten 
de prijs te hoog vinden (13%) 
ofaan de hoge kant (8%). 
Een kleiner percentage vindt 
de prijs aan de lage kant (6%) 
en het kleinste percentage 
vindt de prijs van het 
lidmaatschap te laag (2%) 

22. Welk algemeen cijfer zou je geven aan het Reduktieburo? 
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Het gemiddelde cijfer dat 
gegeven wordt door degenen 
die deze vraag beantwoord 
hebben (60%) is 6,8. Het 
laagste cijfer dat gegeven 
wordt is een 3 en bet hoogste 
is een 9.7% van de 
respondenten geeft de winkel 
een onvoldoende en het 
Reduktieburo krijgt van 93% 
een voldoende. Precies 50% 
geeft de winkel een 7. 

23. Wat zou je er van vinden als het Reduktieburo op het TU-terrein zou komen? 
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I =minder gunstig i 

5=gunstiger 

71 % van de respondenten 
beantwoordden deze vraag. 
30% daarvan vindt het 
absoluut gunstiger wanneer 
de winkel op het TU-terrein 
komt. 16% vindt bet iets 
gunstiger (samen 46%), 12% 
is neutraal, 13% vindt bet iets 
minder gunstig en 29% zou 
deze verandering absoluut. 
ongunstig vinden (samen 
42%). 
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24. Ais het Reduktieburo op het TU-terrein zou komen, zou je er dan sneller iets 
kopen? 
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25. Ben je lid van het Reduktieburo? 
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26. Hoe lang ben je allid van het Reduktieburo? 
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HOE LANG AL LID? 

Deze vraag werd door 
70%van de respondenten 
beantwoord. 32% daarvan 
zou minder snel wat kopen 
als de winkel op het TU
terrein komt, 10% doet dit 
een beetje minder snel, voor 
17% maakt het geen verschil, 
eveneens 17% zou wat sneller 
iets kopen en 24% koopt 
sneller iets als de winkel 
verhuist naar het TU-terrein. 

75% van de respondenten 
beantwoordt deze vraag. 28% 
daarvan is lid, 52% is geen lid 
en is dat ook nooit geweest en 
20% is nu geen lid meer, 
maar is dat weI geweest. 

21 % van de respondenten 
heeft deze vraag beantwoord. 
De ruime meerderheid 
daarvan (57%) is korter dan 
een jaar lid. 20% is meer dan 
een jaar lid en minder dan 
twee jaar. 6% is tussen de 
twee en de drie jaar lid en 
17% is langer dan 3 jaar lid. 
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27. Hoe ben je lid geworden? 
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HOE LID GEWORDEN? 

28. Hoe vaak kom je gemiddeld bij het Reduktieburo? 
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HOE VMK KOM JE ER? (EENS PER .. ) 

Deze vraag is beantwoord 
door 21 % van de 
respondenten. 65% daarvan is 
lid geworden naar aanleiding 
van de promotie tijdens de 
introductieweek. 30% werd 
lid omdat men iets nodig had 
van het Reduktieburo en 5% 
kende de winkel via een 
vriend en werd op die manier 
lid. 

69% van de respondenten 
beantwoordden deze vraag. 
Daarvan komt 26% 
gemiddeld eens in de twee 
weken, 56% (de meesten) 
komt eens per maand, 10% 
bezoekt de winkel gemiddeld 
een keer per kwartaal en 8% 
komt er eens per jaar. 

29. Hoeveel besteed je per keer gemiddeld bij het Reduktieburo? 
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BESTEDING PER BEZOEK 

26 

20% van de respondenten 
beantwoordde deze vraag. 
33% daarvan besteedt per 
bezoek aan de winkel 
gemiddeld minder dan tien 
gulden. 61 % besteedt tussen 
de tien en de vijftig gulden. 
4% besteedt vijftig tot 
honderd gulden en 3 % koopt 
gemiddeld voor meer dan 100 
gulden. 
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30. Uit welke branches koop je de meeste artikelen? 

Het Reduktieburo 

Bij deze vraag konden de studenten maximaal twee antwoorden omcirkelen. 
Onderstaande grafiek geeft de percentages aan waarin de branches omcirkeld zijn. 
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31 % van degenen die deze vraag beantwoordden koopt het meest uit de 
tekenwaarbranche, de cd-branche is bij 27% het meest populair, 15% koopt het meest uit 
de computerbranche, 14% koopt het meest uit de diversen-branche. 12% kiest voor de 
fotobranche en 3% voor de fietsenbranche. 

31. In welke branche zou je het lierst een uitgebreider assortiment zien? 

Ook bij deze vraag kon men maximaal twee antwoorden omcirkelen. In onderstaande 
grafiek zijn de percentages te zien waarin studenten een branche graag uitgebreider zien. 
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In totaal wi! 29% het Hefst in de cd-branche een uitgebreider assortiment zien, 27% zou 
de computerbranche graag uitgebreider zien, 21 % vindt dat het assortiment in de 
diversebranche uitgebreider mag, 11 % kiest voor de tekenwaarbranche, 10% voor de 
fietsenbranche en 4% voor de fotobranche. 
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Bedrukte T-shirts 
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OP DE HOOGTE? 

Ret Reduktieburo 

Deze vraag is door 21 % van 
de respondenten beantwoord. 
37% daarvan is inderdaad op 
de hoogte van het feit dat je 
bij het Reduktieburo hifi
accesoires kunt bestellen. De 
overige 63% is hiervan niet 
op de hoogte. 

Van de 21 % die deze vraag 
beantwoordde kent 49% de 
mogelijkheid tot het bestellen 
van foto-accesoires en 51 % 
kent deze mogelijkheid niet. 

Bij deze vraag is de verdeling 
over de antwoorden hetzelfde 
als bij de vorige vraag. Ook 
hier kent 49% de 
mogelijkheid tot het bestellen 
van bedrukte T-shirts en weet 
51 % er niet van. 
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Het Reduktieburo 

71 % van degenen die deze 
vraag beantwoordden 
(wederom 21 %) is inderdaad 
op de hoogte van de 
bestelmogelijkheid van cd's 
bij het Reduktieburo. 29% is 
er met van op de hoogte. 

Ook deze vraag werd door 
21 % van de respondenten 
beantwoord. 64% kent de 
mogelijkheid tot het bestellen 
van computeraccesoires en 
36% kent deze mogelijkheid 
niet. 

34. Heb je wei eens gebruik gemaakt van de mogelijkbeid tot bestellen bij het 
Reduktieburo? 
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WEL EENS BESTELD? 

29 

Deze vraag werd door 22% 
van de respondenten 
beantwoord. 28% daarvan 
heeft weI eens gebruik 
gemaakt van de 
bestelmogelijkheden bij het 
Reduktieburo. 72% heeft er 
nog nooit gebruik van 
gemaakt. 
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35. Ken je de fotobakken op de TUE en bij bet HBO waarin je te ontwikkelen 
fotorolletjes kunt doen? 

400,--------------------, 
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OP DE HOOGTE? 

Zoja, beb je biervan wei eens gebruik gemaakt? 

400r------------------, 
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GEBRUIK GEMAAKT VAN DE FOTOBAKKEN? 

Van de 21 % die deze vraag 
beantwoordde kent 47% de 
fotobakken weI en 53% kent 
deze mogelijkheid tot het 
laten ontwikkelen van foto' s 
niet. 

15% van degenen die deze 
vraag beantwoord hebben 
heeft weleens gebruik 
gemaakt van de fotobakken 
van het Reduktieburo. 85% 
heeft er nog nooit gebruik van 
gemaakt. 

37. Welke producten van bet Reduktieburo spreken je bet meest aan? 

Bij deze vraag kon men wederom twee antwoorden omcirkelen. De percentages in 
onderstaande grafiek geven de populariteit van de branches aan onder niet-Ieden van het 
Reduktieburo. 

Foto's 

CD's 

Computer 

Dh.ersen 

Tekenwaar 

Fiets 

0% 10% 20% 30% 40% 
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In totaal geldt voor 33% dat de producten uit de cd-branche hen het meest aanspreekt, 
v~~r 21 % zijn dit de producten uit de diversen-branche, bij 17% gaat de voorkeur uit naar 
producten uit de computerbranche, 16% kiest voor de tekenwaarbranche, 8% voor de 
fotobranche en 5% kiest voor de fietsenbranche. 

38. Ben je van plan nog lid te worden van bet Reduktieburo? 

200r-------------------------------
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WORD JE NOG LID? 

miss chien js. Z,$,m 

Ja, als iets nodig 

62% van de respondenten 
geeft antwoord op deze vraag. 
27% daarvan wordt zeker 
geen lid van het Reduktieburo 
in de toekomst. 55% zegt 
misschien nog lid te worden. 
17% wordt lid als ze iets 
nodig hebben en 1 % zegt zo 
sne} mogelijk lid te worden. 

39. Hoe lang ben je al geen lid meer van bet Reduktieburo? 

400 ,--------------------------------~ 
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AL GEEN LID MEER SINDS.,. 

Deze vraag wordt door 14% 
van de respondenten 
beantwoord. 49% daarvan is 
geen lid meer sinds september 
1998, 32% is geen lid meer 
sinds september 1997. 12% is 
al geen lid meer vanaf 
september 1996 en voor 7% 
is het nog langer ge1eden dat 
men lid was. 
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41.Hoe ben je destijds lid geworden? 
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HOE \NERD JE DESTIJDS LID? 

Het Reduktieburo 

15% van de respondenten 
beantwoordde deze vraag 
(deze vraag gold alleen voor 
mensen die lid waren geweest 
van het Reduktieburo). 
Daarvan is 43% destijds lid 
geworden van het 
Reduktieburo naar aanleiding 
van de promotie tijdens de 
introductieweek. 3% werd lid 
door aanbeveling van een 
vriend, 47% had iets nodig bij 
de winkel en werd daarom lid 
en 7% had een andere reden 
om lid te worden. 

Ondanks de tests bleek er soms toch enige onduidelijkheid te zijn. Er waren studenten die 
bij vraag 7 het antwoord 'ja' gaven aangezien ze weI eens van het Reduktieburo hadden 
gehoord, maar vervolgens geen goed antwoord konden geven op met name vraag 20 
omdat ze er nog nooit waren geweest. Als dit probleem zich voordeed is gezegd dat de 
vraag opengelaten kon worden. Bij verdere onduidelijkheden is steeds een zo passend 
mogelijke oplossing gezocht. 

4.3 Resultaten van de open vragen 

In deze paragraaf worden de antwoorden beschreven die op de open vragen in de enquete 
gegeven ZlJn. 

Vraag 19: Heb je suggesties over betere openingstijden? Zoja, welke? 

Op deze vraag worden erg uiteenlopende antwoorden gegeven. Met name de TUstudenten 
hebben vaak in de pauze behoefte bij het Reduktieburo langs te gaan, of voor dat ze naar 
college gaan. 

Vraag 21: Welke 3 aspecten uit vraag 20 moeten volgens jou vooral verbeterd 
worden? 

De tabel in bijlage 2 geeft een overzicht van de antwoorden op de vraag op welke punten 
het Reduktieburo zou kunnen verbeteren. Het valt op dat de ligging in vraag 20 goed 
scoort (59,9% beoordeeld deze boven gemiddeld en slechts 14,9% onder gemiddeld), 
terwijl uit de tabel blijkt dat veel studenten de ligging graag verbeterd zouden zien. Met 
name de TU-studenten voegen hier vaak aan toe dat ze het gunstiger zouden vinden 
wanneer het Reduktieburo op het TU-terrein zou zijn, terwijl vee I HBO-studenten bij de 
suggesties (vraag 42) zeggen dat ze het Reduktieburo graag in hun gebouw zouden zien. 
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Vraag 31: Mis je bij he! Reduktieburo nog een bepaalde groep artikelen? Zoja, 
welke? 

Op vraag 31 is slechts heel zelden antwoord gegeven. De antwoorden die gegeven werden 
hielden allemaal verband met de computerbranche. 

Vraag 36: Waarom benje geen lid van het Reduktieburo? 

De antwoorden die op vraag 36 gegeven worden, zijn: 

Vraag 40: 

nog nooit over nagedacht 
niet bekend met wat Reduktieburo te bieden heeft 
niet bekend met lidmaatschap 
het biedt te weinig /geen voordelen 
te lui om lid te worden 
(nog) niets nodig (gehad) 
kopen met andermans pasje 
ik kom er nooit in de buurt 

Waarom benje geen lid meer van het Reduktieburo? 

De meest voorkomende antwoorden op vraag 40 zijn: 

ik kocht er te weinig /niets 
vergeten lidmaatschap te verlengen 
kopen met andermans pasje 
ik hoorde er te weinig van 

Deze antwoorden werden gegeven door studenten die het Reduktieburo kennen. Er is 
daarnaast ook nog een groot aantal studenten dat het Reduktieburo niet kent. 
Vanzelfsprekend zijn deze mensen ook geen lid van het Reduktieburo. Er kan dus nog 
een antwoord toegevoegd worden: 

niet bekend met het Reduktieburo 

4.4 Relaties tussen vragen 

Het weergeven van relaties tussen enquetevragen gebeurt door middel van kruistabellen, 
waarin steeds twee vragen met elkaar vergeleken worden. Het is ondoenlijk om van elk 
paar vragen een kruistabel te maken. Daarom zal in deze paragraaf een tabel gemaakt 
worden waarin aangegeven wordt welke relaties relevant zijn om te onderzoeken. De 
tabel is gemaakt op basis van 'common sense' . Daarbij is met name rekening gehouden 
met relaties die van belang kunnen zijn bij het beantwoorden van de hoofd- en 
deelvragen. Wanneer bijvoorbeeld vraag 1 in relatie wordt gebracht met vraag 25 
(studierichting in relatie tot lidmaatschap) zou kunnen blijken dat mensen van de ene 
instelling vaker lid zijn dan studenten van de andere instelling. Een dergelijke conclusie 
kan bijdragen aan antwoorden op de onderzoeksvragen. 

De relaties die onderzocht zijn, zijn te vinden in bijlage 3. Niet aile kruistabellen die 
volgens deze tabel te maken zijn zullen in dit verslag worden getoond. Slechts de 

33 
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kruistabellen van die relaties waarvan de correlatiecoefficient in de intervallen <-1 ;-0,25> 
of <0,25; 1> ligt en waarvan de betrouwbaarheid minimaal 80% is worden in bijlage 
weergegeven. Dit om te voorkomen dat conclusies getrokken worden op onbetrouwbare 
gronden. Deze statistische gegevens zijn verkregen via het programma SPSS 7.5. De 
kruistabellen zijn te vinden in bijlage 4. 
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Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Inleiding 

Het Reduktieburo 

In dit hoofdstuk worden in § 5.2 de conclusies besproken die uit de in het vorige 
hoofdstuk verrnelde resultaten van de enquetes te trekken zijn. In § 5.3 worden 
vervolgens algemene conclusies getrokken. In § 5.4 voIgt een SWOT-analyse van het 
Reduktieburo en in § 5.5 wordt dit verslag inhoudelijk afgerond door het geven van een 
aantal aanbevelingen. 

5.2 Conclusies uit de enquete 

In deze paragraafvolgt een beschrijving van de aspecten die in tabel 3.1 verrneld zijn. 
Deels zijn de beschrijvingen gebaseerd op de staafdiagrammen van hoofdstuk 4 en deels 
op de kruistabellen van bijlage 4. 

Profiel 

De vragenlijst is door 395 studenten ingevuld, waarvan 64% afkomstig is van het HBO en 
36% van de TU. lets meer dan de helft van de respondenten waren mannen (54% tegen 
46% vrouwen). Driekwart van de ondervraagden is eerste- of tweedejaars student (de 
meeste respondenten zijn dan ook rond de twintig). Er zijn vrijwel evenveel thuis als 
uitwonenden ondervraagd. Het is gebleken dat HBO-studenten vaak nog bij hun ouders 
wonen, terwijl TU-studenten vaak uitwonend zijn. 

75% van de ondervraagden kent het Reduktieburo (van de mannen een groter percentage 
dan van de vrouwen): vrijwel alle TU-studenten kennen de winkel, terwijl van de HBO
studenten slechts iets meer dan de helft de winkel kent. Met name de introductieweek 
blijkt de manier te zijn waarop de studenten voor het eerst in contact komen met het 
Reduktieburo. 

De winkel volgens de student 

Men vindt de vriendelijkheid en de behulpzaamheid van het personeel in de winkel over 
het algemeen ruim voldoende en de ervarenheid van het personeel scoort gemiddeld. Ook 
vindt men het assortiment ruim voldoende en de kwaliteit van de producten wordt 
eveneens ruim voldoende bevonden. 
De indeling van de winkel is een punt waarop het Reduktieburo wat minder goed scoort. 
Slechts een kwart van de respondenten vindt dat de overzichtelijkheid ruim voldoende tot 
goed is, waartegenover een kleine 30% staat die de winkel (erg) onoverzichtelijk vindt. 
De service wordt door een ruime meerderheid van de studenten ruim voldoende tot goed 
bevonden. De wachttijd in de winkel en de levertijd die op producten zit scoren beide 
'neutraal', dat wil zeggen niet uitzonderlijk goed of slecht. 
De prijs!kwaliteit-verhouding tussen producten vinden de meeste studenten goed (73%). 
Het Reduktieburo scoort weer wat minder goed op de promotie van acties. Ruim een 
kwart vindt deze matig tot slecht. De gezelligheid in de winkel scoort weer iets beter en 
de meeste studenten vinden het Reduktieburo duidelijk 'studentikoos'. Van degenen die 
de vraag over de Jigging van de winkel beantwoord hebben vindt maar Hefst 60% deze 
gunstig of zeer gunstig, terwijl slechts 15% de ligging matig tot ongunstig vindt. Ook ziet 
men duidelijk de voordelen van het Reduktieburo boven de winkels in de stad. De 
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lidmaatschapsprijs (/5,- per jaar) wordt eerder te hoog dan te laag gevonden, hoewel 
bijna driekwart dit bedrag prima vindt. 

De Reduktiekrant 

De vragen die de Reduktiekrant aangingen zijn alleen beantwoord door studenten die het 
Reduktieburo kennen. Een kleine 40% daarvan kent de Reduktiekrant, met name de 
ouderejaars studenten. De meeste daarvan vinden de krant meestal op de faculteit. 
Een meerderheid vindt dat de krant voldoende vaak uitkomt, maar toch ruim 30% vindt 
dat hij vaker mag verschijnen. De overzichtelijkheid, de layout en de inhoud vindt men 
over het algemeen goed tot zeer goed. De algemene indruk van de Reduktiekrant is dan 
ook ruim voldoende. Een kleine 30% van de lezers koopt regelmatig tot vaak iets bij de 
winkel naar aanleiding van de krant. Het gemiddelde cijfer dat aan de krant gegeven 
wordt is een 6,3. 

Leden 

Van degenen die het Reduktieburo kennen is 48% lid (28%) of lid geweest (20%). De 
meerderheid daarvan is nog geen jaar lid. Ook hier wordt de introductieweek opgegeven 
als belangrijkste aanleiding om lid te worden. 
De meeste leden komen eens per maand bij het Reduktieburo en men besteedt meestal 
tussen de tien en de vijftig gUlden. De leden kopen met name producten uit de 
tekenwaarbranche en de cd-branche en in de cd-branche en de computerbranche zou men 
het liefst een wat uitgebreider assortiment zien. 
28% van de Ieden heeft weI eens gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot bestellen bij 
het Reduktieburo. Dat men computeraccesoires en cd's kan bestellen is redelijk bekend 
bij de leden, maar het bestellen van HIFI - en foto-accesoires en bedrukte T-shirts is 
minder bekend. Ook de fotobakken die op de TU staan waarin men te ontwikkelen foto's 
kan deponeren zijn slechts bij 47% van de leden bekend. 

Geen lid 

De redenen die gegeven worden v~~r het niet-lid-zijn van het Reduktieburo, zijn 
voorheen genoemd in § 4.3. De meest genoemde is het niet bekend zijn met de 
mogelijkheden van de winkel. Van degenen die geen lid zijn van het Reduktieburo staat 
73% niet negatief tegenover het lidmaatschap. Deze groep respondenten heeft vooral 
interesse in de producten uit de cd-branche en de diverse-branche. 

Vande mensen die lid zijn geweest van het Reduktieburo is bijna de helft geen lid meer 
sinds september '98. Als reden waarom men geen lid meer is, geeft men meestal op dat 
men er te weinig kocht. Ook vergeten van het verlengen van de pas is een veelgenoemde 
reden. 



!tiIfBEDRIJFSKUNDE 
PW ink e I 

OR de r n emus ad vi e ze n 

5.3 Algemene conclusies 

Het Reduktieburo 

De antwoorden die op de deelvragen van de opdrachtgever in deze paragraaf worden 
gegeven, vormen de algemene conclusies van dit onderzoek. Bij het trekken van de 
conclusies zijn de kruistabellen van bijlage 4 gebmikt. 

1. Hoe is het huidige imago van het Reduktieburo? 

Studenten waarderen het Reduktieburo in het algemeen als zijnde voldoende. Ze worden 
er vriendelijk en behulpzaam behandeld en ze zien de voordelen ten opzichte van de 
winkels in stad weI degelijk in. De sfeer van de inrichting vindt men echter niet erg goed. 
De mimte wordt door de studenten onoverzichtelijk en ongezellig gevonden. Verder is de 
algemene mening dat de winkel zich niet voldoende duidelijk manifesteert, ofwel de 
promotie laat te wensen over. 

2. Waar liggen de oorzaken van het dalende ledenaantal? 

Het blijkt dat het Reduktieburo weinig bekendheid geniet onder de studenten. Daamaast 
daalt het ledenaantal doordat veelleden hun pas niet laten verlengen, met als reden dat ze 
te weinig kochten bij het Reduktieburo of dat ze het simpelweg vergeten zijn. Verder 
blijkt de controle op lidmaatschap matig te zijn, waardoor studenten met andermans pasje 
dingen kopen. HBO-studenten zeggen tenslotte geen lid te zijn van het Reduktieburo, 
omdat de winkel niet gunstig gelegen is, zij komen er niet langs onderweg naar huis. 

3. Waar ligt de oorzaak van de dalende omzet per lid? 

De meest voor de hand liggende reden voor de daling van de omzet per lid is het 
tekortschieten van populaire producten zoals cd's en computeraccesoires. Studenten 
geven aan in deze branches graag een uitgebreider assortiment te zien. Verder lijkt de 
instelling van studenten wat lakser te zijn dan een aantal jaren geleden. Dit blijkt onder 
meer uit het feit dat studenten zeggen 'te lui' te zijn speciaal bij de winkellangs te gaan. 
Tenslotte blijkt dat veelleden destijds lid werden, omdat ze iets nodig hadden. Mogelijk 
heeft deze groep leden verder geen aanleiding gehad vaker iets te kopen bij de winkel. 

4. Hoe komt het dat hetledenaantal van HBO-studenten relatieJzo laag is? 

Een zeer groot deel van de HBO-studenten kent het Reduktieburo helemaal niet of aIleen 
bij naam. Dit vergelijkend met TU-studenten, waarvan slechts een heel klein groepje niet 
bekend is met de winkel, geeft de verklaring voor het lage ledenaantal van HBO
studenten t.o.v. TU-studenten. Verder tonen de kruistabellen aan dat HBO-studenten 
relatiefvaker thuiswonend zijn dan TU-studenten, waardoor hun instelling mogelijk 
minder 'studentikoos' is, in tegenstelling tot de veelal uitwonende TU-studenten. 

5. Hoe kunnen nieuwe leden het best geworven worden? 

Het blijkt dat de grootste drempel om lid te worden de onbekendheid met de winkel is. 
Daarom is een goede en vooral duidelijke promotie waarschijnlijk de meest effectieve 
manier om nieuwe leden te werven. Het grootste deel van de studenten wordt het liefst 
door middel van flyers of posters benaderd met informatie over het Reduktieburo. Er is 
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ook veel interesse in een twee wekelijkse of maandelijkse nieuwsbrief, waarin acties en 
nieuwe aanbiedingen vermeld staan. 

5.4 SWOT-analyse 

In deze paragraafvolgt een SWOT-analyse van het Reduktieburo. SWOT staat voor 
Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats of wei Sterkten, Zwakten, Kansen en 
Bedreigingen. Bij de SWOT-analyse zijn sterkten en zwakten te vinden door het 
uitvoeren van een interne analyse van de te onderzoeken 'organisatie', waarna een 
externe analyse voIgt die resulteert in kansen en bedreigingen voor, in dit gevaI, het 
Reduktieburo. De interne en externe analyses hebben in dit onderzoek reeds 
plaatsgevonden door middel van gesprekken met de opdrachtgever en aan de hand van de 
enquete-resultaten. De gevonden resultaten in voorgaande paragrafen worden dan ook in 
deze paragraaf gebruikt. 

Sterkten: 

Een van de belangrijkste sterkten van het Reduktieburo is het feit dat zij producten 
goedkoop kan aanbieden, omdat winst maken geen doelstelling is. Daaraan gerelateerd is 
een ander sterk punt: het werken tegen lage kosten. Dit is mogelijk doordat het bestuur 
c.q. het personeel studenten zijn die op vrijwillige basis werken. Het sterk 
doelgroepgerichte assortiment in combinatie met de bestelmogelijkheden maken dat er 
heel klantgericht gewerkt kan worden. Verder is uit de resultaten gebleken dat het 
Reduktieburo sterk is in aspecten als viendelijkheid en behulpzaamheid van het personeel, 
kwaliteit van producten en service die geboden wordt. Bij de goede score op de ligging 
van de winkel dient de kanttekening gemaakt te worden dat vraag 20 met name door TU
studenten beantwoord is. 

Zwakten: 

Een zwakte van het Reduktieburo is dat zij een matig budget ter beschikking heeft. Een 
aantal werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld de PR-activiteiten, kunnen daardoor 
slechts sober uitgevoerd worden, dit blijkt uit de lage score op het aspect 'promotie van 
acties'. Daarnaast zijn er in de locatie waarin de winkel gevestigd is nauwelijks 
mogelijkheden tot het inrichten van een overzichtelijke winkel, terwijl ook dit juist een 
punt is waarop het Reduktieburo slecht scoort. De verplichting tot lidmaatschap zou een 
drempel kunnen vormen tot het kopen van producten bij het Reduktieburo, niet zozeer 
vanwege de kosten, maar meer vanwege het werk dat er mee gemoeid is (denk aan 
pasfoto meenemen e.d.). 

Kansen 

De kansen voor het Reduktieburo liggen bij een sterke promotie. Door de doelgroep 
bewust te maken van de voordelen die de winkel biedt, kan zij immers sterk concurreren 
met de winkels in de stad vanwege haar lag ere prijzen. Een andere kans ligt in het feit dat 
de winkel dichter bij haar doelgroep in de buurt ligt, waardoor de drempel om er iets te 
kopen mogelijk kleiner is. Verdere kansen liggen bij de cd-branche, de diverse-branche 
en de computerbranche, aangezien studenten hierin graag een uitgebreider assortiment 
zouden zien. 
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Bedreigingen 

He! Reduktieburo 

Het feit dat winkels in de stad vrijwel altijd direct uit voorraad kunnen leveren is een 
bedreiging voor het Reduktieburo. Dit kan een reden zijn voor studenten om de voorkeur 
te geven aan andere winkels. Daar komt bij dat de winkels in de stad gemiddeld sneller 
met nieuwe producten op de markt kunnen komen. Bij het Reduktieburo gaat dit wat 
stroever, door de overwegingen die steeds gemaakt moeten worden over het weI of niet 
opnemen van een nieuw product in het assortiment. 

5.5 Aanbevelingen 

De aanbevelingen in deze paragraaf geven een antwoord op de hoofdvraag van de 
opdrachtgever: 

Hoe kan het Reduktieburo ervoor zorgen dat het ledenaantal en bijgevolg de 
omzet weer stijgt? 

1. Meer promotie 

De belangrijkste aanbeveling voor het Reduktieburo is het uitbreiden van de promotie. 
Dit kan door vaker flyers uit te del en met daarop vermeld de acties, de openingstijden en 
de ligging van de winkel. 
Daarnaast is het echter belangrijk om met name HBO-studenten duidelijk te maken wat 
het Reduktieburo is en waarom er voor studenten voordelen verbonden zijn aan het 
lidmaatschap van het Reduktieburo. De TU-studenten maken veelal in de introductieweek 
al voor het eerst kennis met de winkel. Aangezien de introductieweek echter niet zo leeft 
onder HBO-studenten zou het het Reduktieburo aan het begin van elk studiejaar 
collegepraatjes kunnen houden bij het HBO. Collegepraatjes zijn korte promotiepraatjes 
aan het begin van een (liefst drukbezocht) college waarin kan worden verteld wat het 
Reduktieburo de studenten te bieden heeft, waar de winkel gevestigd is en hoe men er lid 
van kan worden. 
Verder moeten natuurlijk de huidige leden bij de promotie niet vergeten worden. Leden 
zeggen immers dat ze te weinig horen van de acties van het Reduktieburo, waardoor ze te 
weinig aanleiding hebben er heen te gaan. Uit de kruistabellen blijkt dat mensen die de 
Reduktiekrant kennen beter bekend zijn met acties en met de mogelijkbeid tot het 
bestellen van bepaalde producten. Men blijkt echter niet daadwerkelijk meer te kopen 
naar aanleiding van deze krant. Daarom kan de krant vervangen worden door het 
(wellicht goedkopere) Reduktienieuws, aangezien daar interesse voor is onder een groot 
deel van de studenten. Door dit blaadje intensief te verspreiden (eens per twee weken of 
eens per maand), daarin duidelijk voordelige acties en nieuwe producten te vermelden en 
bekendheid te geven aan service-activiteiten zoals de fotobakken op de TU en de 
mogelijkbeden tot het bestellen van producten zullen waarschijnlijk meer leden de moeite 
nemen weer eens een kijkje te nemen in de winkel. 

2. Marktsegmentatie 

Om verandering aan te brengen in de ruimte van de winkel zou er verbouwd moeten 
worden. Door het Reduktieburo te vestigen op het TU-terrein zijn er mogelijkbeden tot 
het inrichten van een geheel nieuwe, gezellige winkel. Hiermee zal echter het ledenaantal 
van HBO-studenten nog sterker afnemen. Deze geven immers aan dat ze het zeer 
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ongunstig zouden vinden wanneer voor deze locatie gekozen wordt. Toch kan het 
Reduktieburo v~~r een dergelijke locatieverandering kiezen. Het aantalleden dat 
afkomstig is van de TV zal hiermee immers zeer waarschijnlijk toenemen. Op die manier 
vindt er marktsegmentatie plaats. Dit heeft als voordeel dat de promotie meer homogeen 
kan worden, dat wil zeggen meer toegespitst op een doelgroep met dezelfde behoeften, 
verwachtingen en eisen en dat er beter aan de wensen van de individuele klant kan 
worden voldaan, waardoor wellicht de bestedingen per lid zullen stijgen. 

De keuze voor een locatie op het TU-terrein wil echter niet zeggen dat er niet ook een 
locatie op het HBO gevestigd kan worden. Per vestiging kan er dan een specifiek 
promotiebeleid worden toegepast. 

3. Specialisatie 

Specialisatie wil zeggen dat een onderneming zich meer gaat toespitsen op die producten 
die tot een groeiende markt behoren. De producten die in een weinig aantrekkelijke markt 
liggen worden afgestoten. Door de grote vraag naar de populaire producten kan men hier 
wellicht een hogere prijs voor vragen. 
Voor het Reduktieburo is het aan te bevelen het assortiment van populaire branches uit te 
breiden. Met name de keuze in cd's ziet de student graag groter en ook blijkt het gewenst 
dat de diversebranche en de computerbranche uitgebreider worden. Desnoods zou dit, uit 
kostenoverwegingen, een kleinere diversiteit in de minder populaire branches tot gevolg 
mogen hebben. 

4. Afschaffen lidmaatschap 

Aangezien veelleden blijkbaar geen zin hebben moeite te doen voor het lidmaatschap, 
omdat ze het bijvoorbeeld te veel werk vinden pasfoto's te laten maken en die naar de 
winkel te brengen, kan het Reduktieburo overwegen het lidmaatschap af te schaff en. Dit 
zal wellicht drempelverlagend werken voor potentiele kopers. 

5. Reclame-acties 

Door te werken met bepaalde acties kunnen meer leden aangetrokken worden en hebben 
leden meer aanleiding vaak de winkel te bezoeken. Te denken valt aan: 

korting bij maandelijkse besteding boven een bepaald bedrag 
binding via een klantenkaart in combinatie met bovenstaande optie (dit is toe 
te passen als het lidmaatschap zou vervallen) 
aanbieden van een kado als studenten lid willen worden 
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Bijlage 1: De enquete 

Enguete Reduktieburo (RB) 

Deze enquete wordt gehouden voor het Reduktieburo, een winkel waar men producten verkoopt voor 
studenten tegen gereduceerde prijs. De enquete is opgesteld in opdracht van de Bedrijfskundewinkel, een 
organisatie-adviesbureau van de faculteit Technische Bedrijfskunde op de TUE. 

Het Reduktieburo wit graag aanbevelingen voor het verbeteren van haar winkel. De mening van de student, 
jij dus, is daarbij heel belangrijk. Vandaar dat we je vragen deze enquete in te vullen. Uiteindelijk is het 
immers ook in het belang van de student dat het Reduktieburo zich zal verbeteren. 

Bij voorbaat dank voor je me de werking. 

Met vriendelijke groet 
namens de Bedrijfskundewinkel, 
Geertje Gloudemans 

Hoe in te vullen? 

Omcirkel het cijfer achter het antwoord dat je kiest. Het is de bedoeling dat je bij elke vraag slechts een 
cijfer omcirkeit, tenzij anders aangegeven. Ook zijn er een aantal vragen waarbij je moet antwoorden in een 
schaal van I tot S. Er zijn een aantal open vragen, waarop je persoonlijk antwoord kan geven. 

V oorbeelden 

Stel je bent een man, dan beantwoordt je de volgende vraag als voigt: 
Wat is je geslacht? Man 

Vrouw 

Stel je vindt de kwaliteit van de lessen slecht, dan beantwoordt je de volgende vraag als voigt: 

1 
2 

Hoe vind je de kwaliteit van de lessen? Slecht 1 2 3 4 5 Goed 

Dan begint nll de vragenlijst 

1. Aan welke instelling studeer je? 

2. Wat is je studierichting? 

3. Benje een man ofeen vrouw? 

4. In welk studiejaar zitje? 

S. Ben je thuis- of uitwonend? 

6. Hoe oud ben je? 

HBO 
TUE 

Mijn studierichting is ................................. . 

Man 
Vrouw 

Eerste 
Tweede 
Derde 
Vierde 
:2:Vijfde 

Thuiswonend 
Uitwonend 

Ik ben ...... jaar 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
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7. Ken je het Reduktieburo? 

Heb je bij vraag 7 het cijfer 1 omcirkeld ga dan verder met vraag 8 
Heb je bij vraag 7 het cijfer 2 omcirkeld ga dan verder met vraag 37 

8. Hoe hoorde je voor het eerst van het Reduktieburo? 

9. Hoe wordtje het Hefst benaderd door het Reduktieburo? 

10. Kenje de Reduktiekrant? 

Heb je bij vraag 10 cijfer I omcirkeld ga dan door naar vraag 1 ) 
Heb je bij vraag 10 cijfer 2 omcirkeld ga dan door naar vraag 15 

Het Reduktieburo 

Ja 
Nee 

1 
2 

In de introductieweek 1 
D.m.v. flyers 2 
D.m.v. posters 3 
D.m.v. de Reduktiekrant 4 
Via vrienden 
D.m.v. de Cursor 
Anders, nl ................ .. 

Persoonlijk 
D.m.v. flyers 
D.m.v. posters 
D.m.v. de Cursor 
Anders, nl.. ............... . 

Ja 
Nee 

1 
2 

5 
6 

1 
2 
3 
4 

11. Hoe kom je meestal aan de Reduktiekrant? Ik vind hem op de faculteit 
Ik neem hem mee bij het RB 
Ik krijg hem thuis in de bus 

1 
2 
3 

Anders, nl.. .......................... .. 

12. Wat vindje van de volgende aspecten van de Reduktiekrant? 

Frequentie van uitgave: Te laag 2 3 4 5 Te hoog 

Overzichtelijkheid: Slecht 2 3 4 5 Goed 

Inhoud: Slecht 2 3 4 5 Goed 

Layout: Slecht 2 3 4 5 Goed 

Aigemene indruk: Niet leuk 2 3 4 5 Leuk 

13. Koop je weleens wat naar aanleiding van de Reduktiekrant? 

Nooit 1 2 3 4 5 Meestal 

14. Welk algemeen cijfer zou je geven aan de Reduktiekrant? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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15. Het Reduktieburo is bezig het 'Reduktienieuws' te maken, een blaadje met nieuwe producten en 
advertenties. 
Heb je interesse in een dergelijk krantje? Ja I 

16. Hoe vaak zou dit blaadje volgens jou moeten uitkomen? 

17. Volgje de acties van het Reduktieburo? Nooit 

Nee 2 

1 keer per twee weken 
1 keer per maand 
1 keer per kwartaal 
1 keer per half jaar 

1 2 3 4 5 Altijd 

I 
2 
3 
4 

Het Reduktieburo is maandag tim vrijdag geopend van 12.30 uur tot 18.30 UUf. 

18. Wat vindje van de openingstijden van het Reduktieburo? Slecht 1 2 3 4 5 Goed 

19. Heb je suggesties over betere openingstijden? Zoja, welke? 

.................................................. 

20. Wat vindje van de volgende aspecten van het Reduktieburo? 

• Bediening door het personeel: Onvriendelijk 2 3 4 5 Vriendelijk 
Onervaren 2 3 4 5 Ervaren 

Onbehulpzaam 2 3 4 5 Behulpzaam 

• Het assortiment: Krap 2 3 4 5 Uitgebreid 

• Kwaliteit van de producten: Slecht 2 3 4 5 Goed 

• Indeling van de winkel: Onoverzichtelijk 2 3 4 5 Overzichtelijk 

• Service: Slecht 2 3 4 5 Goed 

• Wachttijd: Kort 2 3 4 5 Lang 

• Levertijd van producten: Slecht 2 3 4 5 Goed 

• Prijzen van producten in 
verhouding tot de kwaliteit ervan: Te laag 2 3 4 5 Te hoog 

• Promotie van acties e.d.: Slecht 2 3 4 5 Goed 

• Sfeer: Ongezellig 2 3 4 5 Gezellig 
Niet studentikoos 2 3 4 5 Studentikoos 

• Ligging: Ongunstig 2 3 4 5 Gunstig 

• Voordelen t.o.v. winkels in de stad: Klein 2 3 4 5 Groot 

Omdat: ...................................................... 

................................................................... 

• Prijs lidmaadschap (j5,-1 jaar): Te laag 1 2 3 4 5 Te hoog 
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21. Welke 3 aspecten uit de hierbovenstaande lijst (vraag 20) moeten volgens jou vooral verbeterd worden? 
Naar mate van belangrijkheid: 

1. .. .................................................. . 

2. 

3. 

22. Welk algemeen cijfer zouje geven aan het Reduktieburo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. Wat zouje er van vinden als het Reduktieburo op het TU-terrein zou komen? 

Minder gunstig I 2 3 4 5 Gunstiger 

24. Als het Reduktieburo op het TU-terrein zou komen, zouje er dan sneller iets kopen? 

Minder snel I 2 3 4 5 

25. Benje lid van het RB? Ja 
Nee, nooit geweest 
Nee, maar wei geweest 

Heb je bij vraag 25 cijfer 1 omcirkeld, ga dan verder met vraag 26 
Heb je bij vraag 25 cijfer 2 omcirkeld, ga dan verder met vraag 36 
Heb je bij vraag 25 cijfer 3 omcirkeld, ga dan verder met vraag 39 

De volgende vragen zijn aileen voor mensen die wei lid zijn van het Reduktieburo. 

26. Hoe lang ben je allid van het Reduktieburo? 

27. Hoe ben je lid geworden? Naar aanleiding van de promotie in 

< 1 jaar 
\-2 jaar 
2·3 jaar 
> 3 jaar 

Sneller 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

de introductieweek I 
Door aanbeveling van een vriend 2 
Omdat ik er iets nodig had 3 
Anders, nl ...................................................................... . 

28. Hoe vaak kom je gemiddeld bij het Reduktieburo? 

29. Hoeveel besteed je per keer gemiddeld bij het Reduktieburo? 

1 keer per twee weken 
1 keer per maand 
1 keer per kwartaal 
1 keer per half jaar 
1 keer per jaar 

< 10 gulden 
10-50 gulden 
50-\ 00 gulden 
> 100 gulden 

I 
2 
3 
4 
5 
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30. Oit welke branches koop je de meeste artikelen? 
(maximaal2) 

31.1n welke branches zou je het !iefst een uitgebreider 
assortiment zien? (maximaal 2) 

Het Reduktieburo 

De tekenwaarbranche 
(pennen, mappen e.d) 
De computerbranche 2 
(rekenmachines, cd-rom's e. d.) 
De fotobranche 3 
(fotorolletjes, foto-ontwik
keling e. d.) 
De cd-branche 4 
De fietsenbranche 5 
De diversen-branche 6 
(audio/video, condooms e.d) 

De tekenwaarbranche 
De computerbranche 
De fotobranche 
De cd-branche 
De fietsenbranche 
De diversen-branche 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

31. Mis je bij het Reduktieburo nog een bepaalde groep artikelen? 
Zoja, welke? 

33. Benje op de hoogte van de bestelmogelijkheden van: Hifi-assesoires: Ja 
Nee 

F oto-assesoires: Ja 
Nee 

Bedrukte T-shirts: Ja 
Nee 

Cd's: Ja 
Nee 

Computerassesoires Ja 
Nee 

34. Heb je weI eens gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot bestellen bij het Reduktieburo? 

Ja 
Nee 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

1 
2 

35. Kenje de fotobakken op de TUE en bij het HBO waarinje te ontwikkelen fotorolletjes kunt doen? 

Zoja, heb je hiervan weI eens gebruikt gemaakt? 

Ga verder met vraag 42 

Ja 
Nee 

Ja 
Nee 

I 
2 

I 
2 

De volgende vragen zijn aileen voor mensen die geen lid zijn van het Reduktieburo. 

36. Waarom benje geen lid van het Reduktieburo? Ik ben geen lid van het Reduktieburo, 
omdat. ................................................ .. 



II!fBEDRIJFSKUNDE 
PW Ink EO I 

on d erne me rs Id v i elt' R Het Reduktieburo 

37. Welke producten van het Reduktieburo sprekenje het meest aan? 
Producten uit: 
(maximaaI2) 

De tekenwaarbranche 
(pennen, mappen e.d) 
De computerbranche 2 
(rekenmachines, cd-rom's e.d.) 
De fotobranche 3 
(fotorolletjes, joto-ontwik
keling e. d) 
De cd-branche 4 
De fietsenbranche 5 
De diversen-branche 6 
(audio/video, condooms e.d) 

38. Benje van plan nog lid te worden van het Reduktieburo? Nee, zeker niet 
Misschien 

I 
2 

Ga verder met vraag 42 

Ja, maar pas als ik 
iets nodig heb 
Ja, zo snel mogelijk 

De volgende vragen zijn aileen voor mensen die lid zijn geweest van het Reduktieburo. 

39. Hoe lang benje al geen lid meer van het Reduktieburo? 

40.Waarom benje geen lid meer van het Reduktieburo? 

Vanaf september '98 
Vanaf september '97 
Vanaf september '96 
Langer 

Ik ben geen lid meer van het 
Reduktieburo, 

3 
4 

1 
2 
3 
4 

omdat. ..................................................... . 

41. Hoe ben je destijds lid geworden? Naar aanleiding van de promotie in 
de introductieweek 1 
Door aanbeveling van een vriend 2 
Omdat ik er iets nodig had 3 
Anders, nl ..................................................................... .. 

Tenslotte voor iedereen: 

42. Als je suggesties hebt voor verbetering van het RB in welk opzicht dan ook dan kun je 
ze hieronder opschrijven. 
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Bijlage 2: Verbeteraspecten voor het Reduktieburo 

Te verbeteren Ais eerste Ais tweede Ais derde 
aspect genoemd genoemd genoemd 
Assortiment 30 13 7 
Promotie 22 12 10 
Levertijd 11 17 9 
Indeling 17 12 8 
Wachttijd 18 11 6 
Ligging 15 8 6 
Sfeer 8 6 9 
Prijzen 2 7 3 
Lidmaatschap 2 5 2 
Kwaliteit 3 4 1 
Ervarenheid 2 5 1 

! Service 2 3 2 
Openingstijden 3 1 2 
Vriendelijkheid 1 2 -
Voordeel t.o.v. stad 1 1 1 
Priis IKwaliteit - 2 1 
Reduktiekrant 1 - -

Het Reduktieburo 

Totaal 

50 
44 
37 
37 
35 
29 
23 
12 
9 
8 
8 
7 
6 
3 
3 
3 
1 

NB: De aspecten zijn gerangschikt naar de frequentie waarin ze genoemd werden. 
Bij het aspect 'assortiment' werd nog een aantal malen 'meer cd's' vermeld. In de 
gevallen dat 'lidmaatschap' genoemd werd, stond er regelmatig 'geen 
lidmaatschap' . 

I 
. 
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Bijlage 3: Relevante verbanden tussen variabelen 

Het Reduktieburo 

De getallen in de tabel zijn de nummers van de vragen zoals ze in de enquete voorkomen. 
Ret puntje dat in de tabe1 in rij 1 en colom 5 staat geeft aan dat verondersteld wordt dat er 
een relatie kan bestaan tussen vraag 1 en vraag 5 van de enquete. 

Tabel 5 I Relevante verbanden tussen variabelen 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I • • • • 
2 • 
3 • 
4 • • • 
5 • • • 
6 • • • 
7 
8 
9 

II 12 13 14 15 16 17 18 19 
I • • • • 
2 • 
3 
4 • • • 
5 • • • 
6 
7 
8 
9 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 
I • • • • • 
2 • 
3 • • 
4 • • • 
5 • • 
6 
7 
8 • • 
9 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 
I • • • • • • 
2 • 
3 • • • 
4 • • • 
5 
6 
7 
8 
9 

38 39 40 41 42 
I • • 
2 
3 
4 • • 
5 • 
6 
7 
8 
9 

53 
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11 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

20 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

29 
10 • 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 • 
18 

38 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

20 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

29 
19 
20 
21 
22 • 
23 
24 
25 
26 • 
27 

12 13 14 

21 22 23 

• 

30 31 32 

39 40 41 
• 

21 22 23 

30 31 32 

Het Reduktieburo 

15 16 17 18 19 
• • 

24 25 26 27 28 I 
• 

! 

• • 
• 
• • 
• 

33 34 35 36 37 

• • 
i 

42 

24 25 26 27 28 

• • 
• • • 

• 

• 

33 34 35 36 37 

• • 

• • • 
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38 
19 
20 
21 
22 • 
23 • 
24 • 
25 
26 
27 

29 
28 • 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

38 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

38 
37 
38 
39 
40 
41 

39 40 

30 31 

39 40 

39 40 

Het Reduktieburo 

41 42 

32 33 34 35 36 37 
• • • 

41 I 42 

41 42 

• 
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Bijlage 4: Kruistabellen 

Vraag 1 en 5 

instelling*woonsituatie 

'* 'th' . t II' oWl In Ins e Ing 

woonsituatie 

thuis uit Total 
instelling HBO 62.2% 37.8% 100.0% 

TUE 31.9% 68.1% 100.0% 

Total 51.4% 48.6% 100.0% 

Vraag 1 en 7 

instelling*bekend met RB 

% within instelling 

bekend 

ja nee Total 
instelling HBO 64.6% 35.4% 100.0% 

TUE 95.0% 5.0% 100.0% 

Total 75.4% 24.6% 100.0% 

Vraag 1 en 8 

instelling*horen van RB 

% within instelling 

horen van RB 

intro flyers posters red.krant vriend 
instelling HBO 40.2% 17.1% 5.5% 4.3% 25.0% 

TUE 78.5% 2.2% 3.0% 3.7% 8.9% 
Total 57.5% 10.4% 4.3% 4.0% 17.7% 

Vraag 1 en 17 

instelling*acties 

% within instelling 

volgen van aeties 

nooit soms regelmatig vaak 
instelling HBO 57.9% 23.8% 17.1% .6% 

TUE 36.1% 29.3% 27.1% 6.8% 
Total 48.1% 26.3% 21.5% 3.4% 

Het Reduktieburo 

cursor anders Total 
7.9% 100.0% 

2.2% 1.5% 100.0% 

1.0% 5.0% 100.0% 

altijd Total 
.6% 100.0% 

.8% 100.0% 

.7% 100.0% 
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Vraag 1 en 23 

0,1 'th' . t II' oWl In inS e Ing 

instelling HBO 

TUE 

Total 

Vraag 1 en 24 

% within instelling 

instelling HBO 
TUE 

Total 

Vraag 2 en 7 

instelling"'TU-terrein 

RB Ol! TU-terrein 

1 2 3 4 
53.0% 21.2% 13.9% 7.3% 

.8% 2.3% I 9.4% 27.3% 

29.0% 12.5% 11.8% 16.5% 

instelling*sneller kopen 

snellerkopen 

1 2 3 I 4 
59.3% 17.3% 15.3% I 5.3% 

1.6% 18.9% I 29.9% 
32.1% 10.1% 17.0% 16.6% 

studierichting*bekend met RB 

% within studierichting 

bekend met RB 

ja nee Total 
stud ie- HEAO 50.8% 49.2% 100.0% 
richt ing HTS 91.7% 8.3% 100.0% 

SPH 55.1% 44.9% 100.0% 
PABO 46.7% 53.3% 100.0% 
PTH 25.0% 75.0% 100.0% 
TBDK 93.1% 6.9% 100.0% 
TEMA 94.4% 5.6% 100.0% 
Informatica 100.0% 100.0% 
Bouwkunde 95.7% 4.3% 100.0% 
Natuurkunde 91.7% 8.3% 100.0% 
Electro 88.9% 11.1% 100.0% 
HLO 100.0% 100.0% 
Werktuigbouw 100.0% 100.0% 
Scheikunde 100.0% 100.0% 
Wiskunde 100.0% 100.0% 

Total 75.4% 24.6% 100.0% 

Vraag 3 en 7 

geslacht*bekend met RB 

% within GESLACHT 

bekend met RB 

ja l nee Total 
GESLACHT man 87.3% 12.7% 100.0% 

vrouw 61.7% 1 38.3% 100.0% 
Total 75.4% 24.6% 100.0% 

Het Reduktieburo 

5 Total 
4.6% 100.0% 

60.2% 100.0% 

30.1% 100.0% 

5 Total 
2.7% 100.0% 

49.6% 100.0% 
24.2% 100.0% 
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Vraag 4en 10 

studiejaar*bekend met Reduktiekrant 

% ·th· d" WI In stu leJaar 

bekend met krant 

ia nee Total 
jaar 1 24.7% 75.3% 100.0% 

2 35.8% 64.2% 100.0% 
3 46.8% 53.2% 100.0% 

4 64.7% 35.3% 100.0% 

50fmeer 78.6% 21.4% 100.0% 

Total 39.3% 60.7% 100.0% 

Vraag 4 en 25 

studiejaar*Ud 

% within studiejaar 

lid 

nee, 
nee,nooit maar wei 

ja geweest geweest Total 
jaar 1 46.4% 51.5% 2.1% 100.0% 

2 15.4% 62.5% 22.1% 100.0% 

3 19.6% 54.3% 26.1% 100.0% 

4 20.6% 38.2% 41.2% 100.0% 

5 of meer 35.7% 64.3% 100.0% 

Total 27.8% 51.9% 20.3% 100.0% 

Vraag 4 en 35 

studiejaar*bekend met fotobakken 

o Wit In stu leJaar 

bekend met 
fotobakken 

ja nee Total 
jaar 1 31.8% 68.2% 100.0% 

2 55.6% 44.4% 100.0% 
3 66.7% 33.3% 100.0% 
4 85.7% 14.3% 100.0% 

5 of meer 60.0% 40.0% 100.0% 
Total 47.0% 53.0% 100.0% 
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Vraag 8 en 27 

% within hoe horen? 

hoe? intro 

flyers 

posters 

red.krant 

vriend 

anders 

Total 

Vraag 10 en 17 

horen van RB*lid geworden 

hoe lid? 

promotie aanbeveling 
intro vriend iets nodig 
76.9% 1.5% 21.5% 

50.0% 50.0% 

100.0% 

33.3% 33.3% 33.3% 

11.1% 11.1% 77.8% 

50.0% 50.0% 

64.6% 4.9% 30.5% 

bekend met Reduktiekrant*volgen van aetles 

% within bekend met Reduktiekrant 

volgen van acties 

nooit soms regelmatig vaak 
bekend ja 29.3% 27.6% 36.2% 6.9% 
met krant nee 60.2% 25.4% 12.2% 1.1% 
Total 48.1% 26.3% 21.5% 3.4% 

Vraag 10 en 33b 

bekend met Reduktiekrant*bekend met fotobestellen 

% within bekend met Reduktiekrant 

bekend met 
fotobestellen 

ja nee Total 
Bekend ja 60.4% 39.6% 100.0% 
met krant nee 34.3% 65.7% 100.0% 
Total 49.4% 50.6% 100.0% 

Het Reduktieburo 

Total 
100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

altijd Total 
100.0% 

1.1% 1000% 

.7% 100.0% 
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Vraag 10 en 33d 

bekend met Reduktiekrant*bekend met cd-bestellen 

% within bekend met Reduktiekrant 

bekend met 
cd-bestell.en 

ja nee Total 
bekend ja 81.3% 18.8% 100.0% 
met krant nee 57.1% 42.9% 100.0% 
Total 71.1% 28.9% 100.0% 

Vraag 22 en 38 

algemeen cijfer RB"van plan nog lid te worden 

% within algemeen cijfer RB 

van plan nog lid te worden 

nee, ja, als 
zeker niet misschien iets nodig ja, z.s.m. 

cijfer 3 100.0% 
4 100.0% 
5 25.0% 75.0% 
6 36.4% 48.5% 15.2% 
7 10.9% 58.7% 28.3% 2.2% 
8 25.0% 75.0% 

Total 19.6% 50.5% 28.9% 1.0% 

Vraag 23 en 24 

RB op TU·terrein*snelier iets kopen 

% within TU-terrein 

sneller iets kopen 

1 2 3 4 
RBop 1 88.6% 6.3% 5.1% 
TU·terrein 2 31.4% 54.3% 14.3% 

3 16.1% 12.9% 58.1% 9.7% 
4 34.8% 58.7% 

5 1.2% 4.8% 19.0% 
Total 31.6% 10.2% 17.1% 16.7% 

Het Reduktieburo 

Total 
100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

5 Total 
100.0% 

100.0% 

3.2% 100.0% 

6.5% 100.0% 

75.0% 100.0% 

24.4% 100.0% 



Il!'BEDRIJFSKUNDE 
PVV ink e I 

and ern e musad vie zen 

Vraag 26 en 28 

hoe lang al lid*bezoekfrequentie 

% within hoe lang allid 

bezoekfreq uentie 

twee 
weken maand kwartaal half jaar 

hoe minder 
4.3% 31.9% 25.5% 23.4% lang danjaar 

allid 1-2 jaar 37.5% 31.3% 31.3% 
2-3 jaar 40.0% 60.0% 
meer dan 

28.6% 28.6% 35.7% 3 jaar 

Total 7.3% 32.9% 30.5% 19.5% 

Vraag 26 en 33b 

hoe lang al lid*op de hoogte van fotobestellen 

% within hoe lang allid 

bekend met 
fotobestellen 

ja nee Total 
hoe minder 

35.6% 64.4% 100.0% lang danjaar 
allid 1-2 jaar 62.5% 37.5% 100.0% 

2-3 jaar 60.0% 40.0% 100.0% 

meerdan 
78.6% 21.4% 100.0% 

3jaar 

Total 50.0% 50.0% 100.0% 

Vraag 26 en 33c 

hoe lang allid*op de hoogte van T-shirtbestllen 

o within hoe lang al lid 

bekend met 
T -shirtbestellen 

ja nee Total 
hoe minder 

31.1% 68.9% 100.0% lang danjaar 
allid 1-2 jaar 87.5% 12.5% 100.0% 

2-3 jaar 20.0% 80.0% 100.0% 

meer dan 
76.9% 23.1% 100.0% 3 jaar 

Total 49.4% 50.6% 100.0% 

62 
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jaar Total 

14.9% 100.0% 

100.0% 

100.0% 

7.1% 100.0% 

9.8% 100.0% 
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Vraag 26 en 33d 

hoe lang allid*op de hoogte van CD-bestellen 

oWl In oe ang a I 

bekend met 
CO-bestellen 

ia nee 
hoe minder 

57.8% 42.2% lang danjaar 
allid 1-2 jaar 81.3% 18.8% 

2-3 jaar 80.0% 20.0% 
meer dan 

100.0% 3jaar 

Total 71.3% 28.8% 

Vraag 26 en 35 

hoe lang allid*bekend met fotobakken 

% within hoe lang allid 

bekend met 
fotobakken 

ja nee 
hoe minder 

37.0% 63.0% lang dan jaar 
allid 1-2 jaar 50.0% 50.0% 

2-3 jaar 80.0% 20.0% 

meerdan 
69.2% 30.8% 3jaar 

Total 47.5% 52.5% 

Total 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

Total 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

Het Reduktieburo 
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