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Voorwoord 

Dit rapport is gemaakt naar aanleiding van een opdracht van de TM-winkel op de 
Technische Universiteit Eindhoven. De TM-winkel wordt geleid door studenten 
en heeft als belangrijkste taak het helpen van de maatschappij met betrekking tot 
technische problemen of ideeen. In samenwerking met andere 
wetenschapswinkels van de universiteit proberen zij deze problemenop te lossen 
of adviezen uit te brengen. 

De TM-winkel is een organisatie-adviesbureau voor startende ondememers, 
kleinschalige ondememers en non-profit organisaties met beperkte fmanciele 
middelen en kennis om een commercieel adviesbureau in te schakelen. Voor 
studenten bieden de opdrachten van de TM-winkel de mogelijkheid om 
praktijkervaring op te doen. 

Deze opdracht is uitgevoerd in opdracht van dhr Wanner die de behoefte aan een 
reisboekenwinkel in Roosendaal wilde laten onderzoeken. Ik heb de opdracht 
aangenomen omdat ik het opdoen van pralctijkervaring tijdens mijn studie erg 
belangrijk vind. Daamaast sprak het idee van een reisboekenwinkel mij aan. 
Tijdens het onderzoek heb ik hulp gehad van twee begeleiders van de TM-winkel, 
Arjen en Erwin, daamaast heeft dhr Wanner de nodige feedback gegeven. Dit was 
zeer welkom. hiervoor dan ook mijn dank. Verder wi! ik mijn ouders, Paul en 
Vincent bedanken voor hun feedback bij de proefafname van de vragenlijst. 

Stefan Roelfsema, 
mei2oo3 
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Samenvatting 

Het onderzoek dat beschreven wordt in dit rapport is opgezet om de behoefte aan 
een reisboekenwinkel in Roosendaal te bepalen. Dit is een winkel met een 
assortiment van onder andere reisgidsen, reisinformatie boeken, talenboeken en 
landkaarten. Hiervoor is een enquete opgezet en vervolgens verspreid onder 500 

willekeurig gekozen inwoners van Roosendaal. De vragen die gesteld zijn kunnen 
ingedeeld worden naar vragen over het reis-, lees, en koopgedrag van mensen. 
Waarbij het gaat om het lezen en kopen van boeken die in een reisboekenwinkel 
kunnen worden gekocht. Dit leidend tot de vraag of er behoefte is aan een 
reisboekenwinkel in Roosendaal. Daarnaast zijn er vragen gesteld met betreldcing 
tot een mogelijk assortiment van de winkel; de interessegebieden van mens en. Als 
laatste zijn er vragen gesteld met betrekking tot de locatie van de winkel. 

De respons was voldoende om representatieve uitspraken te kunnen doen. 
Resultaten zijn in eerste instantie per vraag uitgewerkt en vervolgens is er gezocht 
naar mogelijke verbanden tussen vragen. Dit heeft uiteindelijk tot een aantal 
conclusies geleid waarvan de belangrijkste is dat er voorzichtig positief wordt 
gedacht over een reisboekenwinkel in Roosendaal. Mensen blekenover het 
algemeen tevreden te zijn over het aanbod dat op dit moment beschikbaar is bij 
andere zaken zoals de gewone boekenwinkel, de ANWB, de VW en de 
bibliotheek. Ook zijn er mensen die hun boeken via internet aanschaffen. Toch 
zijn er ook mensen die nieuwsgierig zijn naar de reisboekenwinkel en mensen die 
het van harte toejuichen. Het is ook gebleken dat mensen best veel gebruik maken 
van reisboeken of landkaarten. Dit houdt in dat er wel degelijk markt is voor het 
soort boeken. 

In de aanbevelingen wordt aangegeven dat, vanwege het feit dat de behoefte over 
het algemeen maar weinig tot gemiddeld is, een aantal zaken nog goed moeten 
worden bekeken. Zo zal vooral op het gebied van prijs en service moeten worden 
gekeken of hiermee klanten kunnen worden overgehaald om bij de 
reisboekenwinkel te kopen in plaats van bij de winkel waar ze voorheen hun 
reisboeken haalden. Daarnaast speelt ook de afWeging van het moment waarop 
begonnen zou moeten worden met zo'n winkel, vooral gezien de economische 
situatie in de wereld en de problemen die zich in de wereld voordoen op dit 
moment. Ais aile gegevens op een rijtje worden gezet zal een weloverwogen keuze 
moeten worden gemaakt. 

ii 
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Hoofdstuk I Inleiding 

De beginsituatie van dit project was dat de opdrachtgever, dhr Wanner, het plan 
had om een reisboekenwinkel te beginnen in Roosendaal. Maar voordat met zo'n 
winkel kan worden begonnen is het van belang dat er onderzoek wordt gedaan 
naar de behoefte aan zo'n winkel. Dit onderzoek is uitgevoerd om een beeld te 
krijgen van de behoefte aan een reisboekenwinkel in Roosendaal. Daamaast zijn 
er vragen gesteld over het gewenste assortiment en de locatie van de winkeL 

Het verslag is als voIgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden allereerst de situatie, 
het probleem en de opdracht omschreven. Vervolgens wordt de afbakening 
gegeven, waama de onderzoeksvragen en deelvragen worden weergegeven. De 
laatste paragraaf beschrijft de gekozen methode van onderzoek. In hoofdstuk 3 
wordt de opzet van de enquete en de respons besproken. Hoofdstuk 4 geeft de 
resultaten van de enquete weer en legt verbanden tussen vragen waar dat zinvol is. 
In het laatste hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen gegeven. 
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet 

2.1 Inleiding 
Allereerst zal kort de achtergrond van het probleem worden beschreven in de 
situatieomschrijving, daarna zal kort iets over de concurrentie worden gezegd. 
Vervolgens zal de probleemomschrijving worden gegeven waaruit een 
opdrachtomschrijving voIgt. Hierna voIgt de afbakening van de opdracht. Daama 
zullen de onderzoeksvragen en deelvragen aanbod komen. In de laatste paragraaf 
zal de methode van onderzoek worden toegelicht. 

2.2 Situatieomschrijving 
De opdrachtgever is zelf een frequent reiziger samen met zijn vriendin. Het viel 
hun op dat er in Roosendaal weinig boekenwinkels te vinden zijn, laat staan 
gespecialiseerde winkels met aileen maar boeken over reizen. Hieruit is het idee 
voor een Reisboekenwinkel ontstaan. Het is aileen onzeker ofhier in Roosendaal 
voldoende vraag naar is. Roosendaal is namelijk geen grote stad en ook geen 
studentenstad. Het is daarentegen weI een "groei gemeente" met veel nieuwbouw, 
ook is er een groot station aanwezig vanwaar internationale treinen vertrekken en 
aankomen. 

De opdrachtgever heeft tot nu toe informatie ingewonnen over mogelijke 
leveranciers en informatie over het beginnen van een eigen bedrijf bij de Kamer 
van Koophandel. Dit moet uiteindelijk leiden tot een ondernemingsplan voor de 
reisboekenwinkel. 

2.3 Concu"entie 
Er is mogelijke concurrentie vanuit een aantal vlakken. Hier zal kort de 
concurrentie van andere boekenwinkels, reisboekenwinkels, het internet en de 
openbare bibliotheek worden besproken. 

Binnen Roosendaal is concurrentie van de boekenwinkels, de VVV en de ANWB, 
deze zijn echter niet gespecialiseerd in reisboeken waardoor ze geen rechtstreekse 
concurrenten zijn voor wat betreft assomment, hooguit op een deel van het 
assortiment. 

De dichtstbijzijnde reisboekenwinkel zit in Tilburg. Dit is een reisboekenwinkel 
die is aangesloten bij een overkoepelende organisatie van reisboekenwinkels. De 
winkels die bij deze keten zijn aangesloten bevinden zich verder echter meer in 
het midden van het land. 

Een andere concurrent is het internet. Er zijn verschillende internetpagina's waar 
reisboeken kunnen worden besteld. De opdrachtgever is er echter van overtuigd 
dat dit slechts een aanvullend verkoopkanaal is en dat voor het kopen van dit soort 
boeken klanten toch moeten kunnen bladeren in de boeken. 

Verder wordt de bibliotheek met gezien als een echte concurrent aangezien deze 
zeer weinig op dit gebied heeft aan te bieden volgens de opdrachtgever. 

2 
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2.4 Probleemomschrijving 
Een probleem kan beschreven worden als een afwijking van een bepaalde norm. 
Eerst zal worden aangegeven welke norm er gehanteerd wordt, welke afwijking 
van de norm zich voordoet, vervolgens waar dat gebeurt, wanneer dat gebeurt en 
bij wie dat gebeurt. 

NoIm.: Exacte kennis over de behoefte aan een reis boekenwinkel voor de bewoners 
van Roosendaal en omgeving. 
Afwijking: De opdrachtgever heeft geen inzicht in de behoefte van de inwoners 
voor het kopen van reisboeken. 
~: Primair in Roosendaal en de directe omgeving van Roosendaal. Daarnaast 
ook een deel van de provincie Zeeland. 
Wanneer: Dit probleem doet zich voor in de orientatiefase van het eventueel 
starten van een winkel in reisboeken in Roosendaal. 
Bij wie: De opdrachtgever ervaart het als een probleem. 

2.5 Opdrachtomschrijving 
Nu zullen de doelstelling en reikwijdte van de opdracht worden besproken. 
Hierbij moet antwoord worden verkregen op de volgende vraag: "Waartoe dient 
het onderzoek en wat moet de opdrachtgever uiteindelijk kunnen met de 
uitkomsten van het onderzoek?" 

Doelstelling: Inzicht krijgen in de behoefte aan een reisboekenwinkel in 
Roosendaal. 
Uiteindelijk dient de opdrachtgever met behulp van de uitkomsten van het 
onderzoek een goed beeld te hebben van de kansen voor het slagen van de 
reisboekenwinkel waar het gaat om verwachte vraag. 
Reikwijdte: AIle huishoudens binnen Roosendaal. 

Vervolgens is het van belang vast te stellen welke informatie met het onderzoek 
wordt verzameld en wat er, waarover, en van wie gevraagd moet worden. Dit kan 
als voIgt verwoord worden: 

Het onderzoek moet informatie verschaffen over het percentage 
van de bevolking van Roosendaal dat potentieel interesse heeft in 
een reisboekenwinkelgevestigd in Roosendaal, wat deze winkel in 
haar assortiment moet hebben en hoeveel belang er wordt gehecht 
aan de Iocatie van de winkeL 

2.6 Ajbakening 
Het onderzoek richt zich, zoals eerder aangegeven op inwoners van Roosendaal. 
Hoewel ook de omtrek van Roosendaal potentieel gebruiker zou kunnen zijn van 
de winkel zijn de inwoners van Roosendaal zelf de primaire doelgroep. In eerste 
instantie bestond hiemaast ook het idee om contact op te nemen met de 
plaatselijke VVV en reisbureau's in Roosendaal om de mogelijkheid te bekijken 
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via hen onderzoek te verrichten. Dit geeft echter problemen met het samenvoegen 
van resultaten met een algemeen onderzoek aangezien de mensen die naar een 
reisbureau gaan geen representatieve afspiegeling van de samenleving zijn. 

N aast onderzoek naar de behoefte zullen ook vragen over assortiment en locatie in 
het onderzoek mee worden genomen. In een later stadium is nog besloten een 
vraag naar het alternatief "internet" in het onderzoek te betrekken. Dit omdat de 
opdrachtgever meer inzicht wilde krijgen in deze concurrent. 

2.7 Onderzoeksvraag 
Nu zal de algemene vraagstelling van het onderzoek worden weergegeven. 
Vervolgens wordt aangegeven welke doelvariabelen, mogelijke determinanten en 
onderzoeksgroepen worden onderzocht. 

De algemene vraagstelling luidt: 
In hoeverre hebben de inwoners van Roosendaal, opgedeeldnaar leeftijd en 
geslacht, behoefte aan een reisboekenwinkel in Roosendaal; wat voor assortiment 
wensen zij; is de locatie van de winkel van groot belang? 

Uitgangspunten van het onderzoek: 
a. Doelvariabelen (afhankelijke variabelen in het onderzoek) 

Behoefte aan reisboeken in Roosendaal 

b. Mogelijke determinanten (onafhankelijke variabelen in het onderzoek) 
Hoe vaak: de respondent reist 
Interesse in lezen van reisboeken 
Leeftijdscategorie 
Bezoek aan reisboekenwinkels in het verleden 
Aankoop in reisboekenwinkels in het verleden 
Internet gebruik voor het aanschaffen van boeken 
Locatie; nabijheid van de winkel 
Assortiment 

c. Onderzoeksgroepen (specifieke groepen van respondenten) 
Inwoners van Roosendaal 

2.8 Onderzoeksdeelvragen 
De specifieke onderzoeksvragen zijn: 

Hoe groot is de behoefte voor de reisboekenwinkel van een respondent op 
basis van gegevens uit het verleden en verwachtingen van de toekomst? 
Is internet een belangrijke concurrent voor de reisboekenwinkel? 
Wat voor assortiment verwacht de respondent? 
Is de locatie van groot belang voor de respondent? 

4 



inkel Globoek ----------------------------------------------
2.9 Methoden van onderzoek 
Er zijn verschillende manieren om een onderzoek naar de mening van mensen 
uit te voeren, voorbeelden zijn een telefonische enquete, enquete op straat en een 
enquete verstuurd via de post. Het voordeel van het versturen van een enquete via 
de post is dat mens en de vragenlijst in kunnen vullen op een moment dat ze zelf 
willen. Verder kan men er zoveel tijd voor nemen als men wiL Ook kunnen de tijd 
en kosten beperkt blijven. Een nadeel van schriftelijke enquetes is dat er tijdens 
het invullen ervan niet bijgestuurd kan worden. Ook is de respons over het 
algemeen vrij laag. Om dit enigszins te voorkomen is een prijs verbonden aan het 
terugsturen van de vragenlijst. 

De afname van de vragenlijst heeft zich gericht op de inwoners vail Roosendaal. 
Voor het versturen van de vragenlij st is eerst een adressenbestand samengesteld 
waarbij gebruik gemaakt is van willekeurig gekozen adressen. De vragenlijsten 
worden verstuurd met een begeleidende brief en een retourenvelop voorzien van 
een antwoordnummer. Voor h~t verwerken van de gegevens zal het programma 
SPSS worden gebruikt. . 

5 
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Hoofdstuk 3 Enquete 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen allereerst de begeleidende brief en de vragenlijst aanbod 
komen. Vervolgens zal iets worden verteld over de eerste proefafname. Daarna 
worden de steekproefgrootte en respons toegelicht. Vervolgens wordt een 
verwijzing gemaakt naar de codelijst die in de bijlage te vinden is. In de laatste 
paragraaf wordt aangegeven waar de mogelijke kruisverbanden tussen de vragen 
zitten. 

3.2 De brief 
In bijlage I staat de brief zoals deze samen met de vragenlijst is verzonden naar de 
ondervraagden. Hierin is rekening gehouden met de volgende aspecten: 

Uitleg van wat een reisboekenwinlcel inhoudt. 
Belang van het onderzoek. 
De onderzoeksvraag. 
Informatie over de prijs verbonden aan het terugsturen van de vragenlijst. 
Aanwijzingen als verwachte tijdsduur, uiterste terugstuurdatum en de 
retourenvelop. 

3.3 De vragenlijst 
In bijlage 2 is de vragenlijst weergegeven zoals deze is verzonden. Boven aan de 
hoek van elke eerste bladzijde van de vragenlijst staat het unieke nummer 
waarmee het adres van de persoon kan worden achterhaald in verband met de 
prijs die verbonden is aan het terugsturen van de vragenlijst. 

3-4 Eerste proefafoame 
Om na te gaan of de vragenlijst, zoals in eerste instantie opgesteld, geschikt was 
voor verspreiding is de vragenlijst afgenomen bij vijf proefpersonen. Hieruit zijn 
een aantal fouten en onduidelijkheden uit de vragenlijst en bijbehorende brief 
gehaald~ Vervolgens is de vragenlijst met brief doorgestuurd naar de TM-winkel 
en vervolgens naar de opdrachtgever. Hieruit zijn nog een aantal wijzigingen en 
toevoegingen naar voren gekomen. Uiteindelijk is een vragenlijst van I6 vragen, 
opgesplitst in verschillende categorieen, het resultaat. 

3.5 Steekproefgrootte 
De vragenlijst is niet anoniem afgenomen vanwege het feit dat een prijs 
gekoppeld was aan het terugsturen ervan. De vragenlijst is wel willekeurig 
verspreid. Het boek "Enqueteren" van Jansen en J oostens noemt als minimale 
omvang van de steekproef 25 eenheden. De ervaring van de TM-winkel is dat bij 
dit soort onderzoeken van een responsie percentage van I5% uitgegaan kan 
worden. Aangezien er 500 vragenlijsten konden worden verstuurd, vanwege een 
financiele beperking, zou dit neerkomen op 75 eenheden. 

6 



3.6 R.espons op de vragenlijst 
Bij rut onderzoek is het aantal teruggezonden vragenlijsten neergekomen op 74. 
Dit is bijna 15% van de in totaal 500 verzonden vragenlijsten. Dit komt bijna 
overeen met het aantal van 75 dat beoogd was. 

3.7 Codeboe'k 
In bijlage 4 is de codelijst gegeven. In deze codelijst staat aangegeven hoe de 
codering van de antwoordcategorieen is. Dit is gedaan in verband met de 
statistische verwerking van de gegevens. Voor de vragen waarbij het antwoord kan 
worden gegeven op de schaal "Nooit, Wel eens, Enkele keren, Regelmatig, Zeer 
vaak" is een verdeling "I, 2, 3, 4, 5" aangehouden. Hierbij is de veronderstelling 
gemaakt dat de afstand tussen de verschillende antwoorden even groot is. Er is 
geen reden om aan te nemen dat rut niet zo is. 

3.8 Verbanden tussen variabelen . 
In hoofdstuk 4 zal naast het onderzoeken van de afzonderlijke variabelen ook 
onderzoek worden gedaan naar verbanden tussen variabelen. In rut onderzoek 
zijn twee meetschalen gebruikt in de vragen, namelijk de nominale en de orrunale 
meetschaal. Een nominale variabele is een variabeIe waarbij geen orde van grootte 
bepaald kan worden. Een voorbeeld van zo'n variabele zijn de 
antwoordcategorieen man en vrouw bij vraag I. Een orclinale variabele is een 
variabele waarbij wel een orde van grootte bepaald kan worden. Dit is bijvoorbeeld 
het geval bij vraag 5 waar op een schaal van I tot en met 5 kan worden aangegeven 
hoe belangrijk een criterium wordt gevonden. Om te beslissen van welke 
testprocedure gebruik kan worden gemaakt, dient eerst bepaalt te worden of de 
variabele nominaal of ordinaal is. 

Hieronder is de opdeling gemaakt naar meetschalen voor de vragenlijst van rut 
onderzoek. De "0" staat voor ordinale data, de Un" voor nominaIe data en de 
nummers corresponderen met de vragen uit de vragenlijst. 

T b I a e 3.1: M eets chal kt en Ultgewer 
Vraagnummer I 2 3 4 5 16 7 8 9 10 II 12 13 14 IS 16 
Soort data n 0 0 N 010 n n 0 0 0 n n 0 n 0 

Niet alle vragen worden met elkaar in verband gebracht, dat is niet zinnig. Van 
een aantal vragen is het weI zinnig om na te gaan of er mogelijk verbanden 
bestaan. In bijlage 5 is een overzicht te zien van de variabelen waarbij is 
aangegeven welke verbanden kunnen worden gelegd. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten 

De eerste twee vragen van de vragenlijst zijn algemene vragen. Deze zijn in de 
vragenlijst verwerkt om te onderzoeken of de steekproef in voldoende mate een 
goede afspiegeling van de bevolking van Roosendaal is. 

4.1 Resultaten per vraag 

Vraag I 
Resultaat 

30 

20 

~ 10 

8 
cf 0 

Vraag 1 

Interpretatie 

"Wat is uw geslacht?" 

Man Vrouw 

Er zijn meer mannen (63%) geweest die de vragenlijst hebben ingevuld dan 
vrouwen (37%), allopen de percentages niet zo ver uiteen dat hier conclusies aan 
moeten worden verbonden. 

Vraag 2 

Resultaat 

Vraag 2 

"In welke van de onderstaande leeftijdscategorieen valt u?" 

~r-----------------~ 

50 

40 

30 

20 

10 

~ 
~ 011--___ 

15 -24 25 -44 45 -64 65+ 

Interpretatie 
Zoals was te verwachten heeft niemand in de groep 0-14 de vragenlijst ingevuld. 
De grootste groep is in de leeftijd van 45 - 64 jaar. De verdeling is: 15 -24 (2%), 25 
- 44 (34%),45 - 64 (49%), 65+ (I5%) 

8 



Vraag 3 

Resultaat 

"Hoe vaak per jaar gaat u gemiddeld op vakantie naar het 
buitenland?" 

Vraag 3 
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Inrerpretatie 
Het overgrote deel van de ondervraagden gaat gemiddeld I - 2 keer per jaar op 
vakantie (65%). Daarnaast valt op dat maar 10% van de ondervraagden niet, of 
maar zeer weinig op vakantie gaan. Zo'n 24% gaat 3 - 4 keer op vakantie, 1% gaat 
vaker op vakantie. 

Vraag 4 "Naar welk(e) land{en) bent u in de afgelopen vijf jaar op vakantie 
geweest?" 

Hieronder staat de top tien aangegeven die naar voren is gekomen uit de 
antwoorden op deze vraag. 

Opmerking 
Hiema volgen een aantal landen met allemaal een lage score. Dit zijn landen 
verspreid over de hele wereld. 

Interpretatie 
Landen binnen Europa zijn duidelijk de meest favoriete vakantie bestemmingen 
van de ondervraagden. Als enige land buiten Europa scoort de Verenigde Staten, 
met een achtste plaats, binnen de top tien. 
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Vraag 5 "Hoe vaak per jaar maakt u gemiddeld genomen gebruik van: een 
informatiefhoek over bepaald land, landkaart, atlas, of taalhoeken?" 

Resultaat 

Vraag 5 

Interpretatie 
De ondervraagden maken enkele keren tot regelmatig gebruik van een van de 
genoemde boekenJIandkaarten. De percentages zijn: 5% nooit, 23% weI eens, 
26% enkele keren, 35% regelmatig, n% zeer vaak. 

Vraag 6 

Resultaat 

"Hoe vaak heeft u een hoek met reisverhalen of informatie over een 
bepaald land gekocht?" 

Vraag 6 
~r----------------------. 
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Interpretatie 
De verdeling van de vraag of mensen reisboeken kopen is: 18% nooit, 25% weI 
eens, 31% enkele keren, 23% regelmatig, 3% zeer vaak. 

Vraag7 "Waar heeft u dit hoek gehaald?" 
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Resultaat 

60% ,--------------, 
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Opmerking 
Bij deze vraag konden meerdere antwoorden worden gegeven. Hierdoor komt het 
totaal niet op 100% uit. De percentages zijn bij deze vraag dus gegeven als 
"percentage van de ondervraagden". Bij de antwoordmogelijkheid "Anders, 
namelijk ... " is vaak het antwoord ANWB gegeven. Daarnaast worden bibliotheek 
en VVV genoemd. Er is een vermelding van warenhuis. 

Interpretatie 
De algemene boekenwinkel is erg populair. Daarnaast zijn de andere alternatieven 
die in Roosendaal aanwezig zijn ook redelijk populair, dat wi! zeggen, de ANWB, 
reisbureau's en de bibliotheek. Het aantal mensen dat een boek in een 
reisboekenwinkel heeft gekocht is redelijk klein. Van de 20% die cadeau is 
gekregen is niet te achterhalen waar deze vandaan komen. De overige verdeling is: 
II% reisboekenwinkel, 55% boekenwinkel, 19% reisbureau, 9% andere winkel, 
7% internet, 23% anders. 

Vraag 8 
Resultaat 

"Wat is uw mening over het kopen van boeken via internet?" 

Vraag 8 
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Opmerking 
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De 5% die bij deze vraag "Anders, namelijk ... " heeft geantwoord geeft daarin aan 
dat ze weI internet gebruiken, maar dit Iaten afhangen van andere situaties. Dit is 
verder niet in het belang van dit onderzoek. Niemand heeft de categorie "lk koop 
alleen maar boeken via internet" geantwoord. Deze is daarom niet aangegeven in 
de figuur. 

Interpretatie 
Het bIijkt overduidelijk dat mensen voor het overgrote deel (nog) geen gebruik 
maken van internet om boeken te kopen, in totaal 77% van de ondervraagden. De 
overige verdeling is 3I% geen internet/niet veilig, 46% koopt niet via internet 
omdat ze eerst willen kunnen bladeren, I8% koopt via internet indien ze van 
tevoren weten welk boek. 

Vraag 9 
Resultaat 

"Hoe vaak bent u in een reisboekenwinkel geweest?" 

Vraag 9 
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Interpretatie 
Zo'n 5I% van de ondervraagden is nog nooit in een reisboekenwinkel geweest. 
Zo'n 29% komt weI eens in een reisboekenwinkeL Het aantal mensen dat enkele 
keren dan weI regelmatig in een reisboekenwinkel komt is nagenoeg gelijk, allebei 
rond de IO%. Er is niemand die aangegeven heeft "zeer vaak" in een 
reisboekenwinkel te komen, deze staat dan ook niet afgebeeld. 
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Vraag 10 

Resultaat 
"Hoe vaak heeft u iets gekocht in een reisboekenwinkel?" 

Vraag 10 
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Opmerking 
Bij deze vraag geldt dat alleen de mensen die ooit in een reisboekenwinkel zijn 
geweest deze vraag hebben beantwoord. 

Interpretatie 
25% van de mens en die in een reisboekenwinkel is geweest heeft daar nog nooit 
iets gekocht. Omgekeerd geeft dit aan dat 75% van de mensen die in een 
boekenwinkel is geweest in ieder geval weI eens iets heeft gekocht. Zo'n 14% van 
deze mensen heeft daar zelfs "regelmatig" iets gekocht. Daartussen zitten 44% 
die weI eens iets hebben gekocht en 17% die enkele keren iets hebben gekocht. 

Vraag II 
Resultaat 

"Heeft u behoefte aan een reisboekenwinkel in Roosendaal?n 

Vraag 11 
50~---------------~ 
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Interpretatie 
Zo'n 44% heeft weinig behoefte aan een reisboekenwinkel in Roosendaal. 
Vervolgens is er een groep van zo'n 27% die aangeeft een gemiddelde behoefte te 
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hebben. Slechter nieuws is de 19% die geen behoefte heeft aan een 
reisboekenwinkel. Een klein percentage heeft veel (8%) tot zeer veel behoefte 
(2%). Over het algemeen genomen is dit licht positief te noemen. 

Vraag 12 

Resultaat 

"Welke van de volgende artikelen zou u graag in een 
reisboekenwinkel zien?" 

80% • .,--------------, 
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Opmerking 
Bij deze vraag konden meerdere antwoorden worden gegeven. Hierdoor komt het 
totaal niet op 100% uit. De percentages zijn bij deze vraag gegeven als 
"percentage van de ondervraagden", niet als "percentage van het totaal aantal 
antwoorden" . 

Interpretatie 
Hieruit valt op te maken dat aan wereldbollen (5%) zeer weinig behoefte is en aan 
talenboeken (28%) redelijk weinig. De andere artikelen zijn zeker weI gewenst in 
het aanbod, waarbij reisinformatieboeken bovenaan staan. De percentages zijn 
51% reisgidsen, 72% reisinformatie, 65% landkaarten, 43% fietsroutes. 

Vraag 13 

Resultaat 

"Naar welk werelddeel gaat uw interesse uit, met betrekking tot 
reisboeken?" 
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Opmerking 
Bij deze vraag konden meerdere antwoorden worden gegeven. Hierdoor komt het 
totaal niet op IOO% uit. De percentages zijn bij deze vraag gegeven als 
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"percentage van de ondervraagden", niet als "percentage van het totaal aantal 
antwoorden" . 
Interpretatie 
Hieruit valt op te maken dat de interesse naar reisboeken over Europese landen er 
met kop en schouders bovenuit steken. Dit beeld komt overeen met het beeld uit 
vraag vier, waaruit bleek dat de meest populaire vakantielanden in Europa liggen. 
De percentages zijn: 78% Europa, 30% Azie, 20% Noord·Amerika, II% Zuid
Amerika, 20% Afrika, 9% Geen voorkeur. 

Vraag 14 

Resu]taat 

"In welke prijscategorie moeten de boeken vallen om voor u 
interessant te zijn om te kopen?" 

Vraag 14 
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Interpretatie 
De ondervraagden hebben de meeste interesse in boeken uit de prijscategorieen 
0-20 (55%) tot 20-40 euro (41%), oftewel 0-40 euro. De categorieen boven de 60 
euro zijn niet afgebeeld omdat niemand aan heeft gegeven interesse te hebben in 
boeken duurder dan 60 euro. 

Vraag IS 
Resultaat 

Vraag 15 

"Hoe ver bent u bereid om te reizen om een reisboek te kopen?" 

, 
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Interpretatie 
Meer dan de helft van de ondervraagden wil niet verder reizen dan binnen 
Roosendaal om een reisboek te kopen (57%). Slechts een beperkt percentage van 
de ondervraagden is bereid om echt verder weg te gaan om een reisboek te kopen. 
Dit komt overeen met het beeld van vraag 7 en de opmerkingen bij vraag II (zie 
bijlage 3) waarin mensen aangeven dat het aanbod van winkels dat reisboeken 
verkoopt in Roosendaal de behoefte voor het grootste deel bevredigt. De 
percentages zijn: 21% binnen West-Brabant, 13% ook verder weg en 9% weet het 
niet. 

Vraag 16 

Resultaat 

"Hoe belangrijk is het voor u dat de winkel zich In het 
(winkel)centrum van Roosendaal bevindt?" 

Vraag 16 
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Interpretatie 
De categorieen "onbelangrijk" (33%) en "tamelijk belangrijk" (29%) scoren het 
hoogst. 16% vindt het totaal onbelangrijk, 18% vindt het belangrijk en 4% vindt 
het zeer belangrijk. Het belang van een winkel in het (winkel}centrum is dus niet 
zo groot. De spreiding in de antwoorden is aanzienlijk, wat aangeeft dat de 
mensen het Diet helemaal met elkaar eens zijn op dit punt. 
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4.2 Verbanden tussen vragen 

In deze paragraaf zal getoetst worden of de verwachte verbanden, zoals ze 
genoemd zijn in paragraaf 3.8, ook echt statistisch aantoonbaar zijn. Om te 
bepalen of een verb and bestaat en wat de sterkte van dit verband is, kunnen 
statistische testprocedures worden uitgevoerd. 

De verbanden die in deze paragraaf worden getoetst zijn allemaal ordinaal
ordinaal van aard. Het kenmerk van ordinale verbanden is dat de correlatie in 
twee richtingen werkt. Bijvoorbeeld als variabele A stijgt, dan stijgt variabele B 
ook. Wanneer variabele A daalt, dan daalt variabele Book. Een minteken voor een 
verband betekent dat variabele A stijgt en variabele B daalt. In dit geval kan 
gekozen worden voor de testprocedure Spearman's rho. Deze testprocedure gaat 
voor een combinatie van variabelen na wat de sterkte van het verband tussen deze 
variabelen is en drukt dit uit in een getal. Het verband is het sterkst als de waarde 
-I ofr bedraagt. Als verbanden een waarde hebben hoger dan 0.250 oflager dan-
0.250, zijn ze sterk genoeg om het als een verband aan te duiden. Hierbij is het 
echter nog weI van belang naar de betrouwbaarheid van het verband te kijken, de 
zogenaamde significantie. De betrouwbaarheid moet in ogenschouw worden 
genomen, omdat anders een verband tussen twee variabelen onterecht als verband 
kan worden aangeduid. 

Onderstaand zal per te onderzoeken verband uitgelegd worden of een verband wel 
of niet significant aantoonbaar is. Verbanden hoger dan 0.500 komen niet vaak 
voor. De verbanden worden hieronder tussen haakjes aangegeven. Wanneer 
achter het verband een "*" staat betekent dit dat het verband een betrouwbaarheid 
van 95% heeft. Staat er een "**,, achter het verband, dan heeft het verband een 
betrouwbaarheid van 99%. De kruistabellen die gebruikt zijn voor de 
berekeningen staan gegeven in bijlage 6. In deze tab ellen worden de 
antwoordcategorieen van beide variabelen tegen elkaar uitgezet. Zo wordt 
duidelijk wat de respondenten op beide vragen hebben geantwoord. 

~ Verband tussen vraag 3 en vraag 5 (0,456**) 
Mensen die geroiddeld vaker per jaar op vakantie gaan maken meer gebruik 
van een informatiefboek over een bepaald land, landkaart, atlas, of taalboek. 

~ Verband tussen vraag 3 en vraag 6 (0,379*) 
Mensen die gemiddeld vaker per jaar op vakantie gaan hebben vaker een 
reisboek gekocht. 

~ Verband tussen vraag 5 en vraag 6 (0,673*"''<') 
Mensen die meer gebruik maken van een informatief boek over een bepaald 
land, landkaart, atlas, of taalboek hebben vaker een reisboek gekocht. 

~ Verband tussen vraag 5 en vraag II (0,314**) 
Mensen die meer gebruik maken van een informatief boek over een bepaald 
land, landkaart, atlas, of taalboek hebben meer behoefte aan een 
reisboekenwinkel. 

~ Verband tussen vraag 6 en vraag II (0,253*) 
Mensen die vaker een reisboek hebben gekocht hebben meer behoefte aan een 
reisboekenwinkel. 

~ Verband tussen vraag 9 en vraag 10 (0,809**) 
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Mensen die vaker in een reisboekenwinkel zijn geweest hebben vaker iets 
gekocht in een reisboekenwinkel. 

)- Verband tussen vraag 9 en vraag II (0,305**) 
Mensen die vaker in een reisboekenwinkel zijn geweest hebben meer behoefte 
aan een reisboekenwinkel. 

)- Verband tussen vraag 10 en vraag II (0.336*) 
Mensen die vaker iets gekocht hebben in een reisboekenwinkel hebben meer 
behoefte aan een reisboekenwinkel. 

In de tabel van bijlage 5 staan nog andere mogelijke verbanden aangegeven. Deze 
verbanden zijn oncierzocht maar er bleek in die gevallen geen significant verband 
te bestaan. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 
Behoefte 
Er is maar een klein percentage mensen dat (bijna) nooit op vakantie gaat. 
Mensen die gemiddeld vaker op vakantie gaan maken vaker gebruik van 
reisboeken en landkaarten en kopen deze ook vaker. Maar er is geen verband 
aangetoond tussen reizen en de behoefte aan een reisboekenwinkel. Dat is op zich 
opvailend en niet verwacht. Een verklaring zou kunnen zijn dat deze mensen 
tevreden zijn met het huidige aanbod wat te koop is in Roosendaal. Het 
winkelaanbod met reisboeken in Roosendaal wordt over het algemeen namelijk 
als goed ervaren. Mensen zijn tevreden over de algemene boekenwinkel en maken 
daarnaast gebruik van de VW, ANWB, reisbureau's en de bibliotheek. 

Wat rechtstreeks uit de resultaten is te halen is het feit dat mensen gemiddeId 
genomen enkele keren tot regelmatig gebruik maken van een reisboek of 
landkaart. Dit betekent dat er zeker weI markt is voor dit soort boeken. Voor 
mensen die vaker gebruik maken van een informatiefboek over een bepaald land, 
een landkaart, atlas, of taalboek geldt dat zij zo'n boek ofkaart ook vaker kopen en 
ook meer behoefte hebben aan een reisboekenwinkel. AI is dat laatst genoemde 
verb and niet erg sterk. Dit verb and lijkt ook logisch gezien het feit dat voor 
mensen die toch al reisboeken kochten het openen van een reisboekenwinkel 
betekent dat er een extra keuzemogelijkheid bij komt. 

De helft van de ondervraagden is nog nooit in een reisboekenwinkel geweest. Van 
de mensen die weI in een reisboekenwinkel zijn geweest is de grootste groep "weI 
eens" geweest. Van de mensen die er zijn geweest heeft 25% aileen maar 
rondgekeken, 75% komt ook (wel eens) tot een aankoop. Het feit dat mens en die 
vaker in een echte reisboekenwinkel geweest zijn meer behoefte hebben aan een 
reisboekenwinkellijkt voor de hand liggend aangezien deze mensen ook degenen 
zijn die vaker iets gekocht hebben in een reisboekenwinkel. Toch is dit 
bemoedigend. Mensen die blijkbaar vertrouwd zijn met de reisboekenwinkeI 
hebben er ook behoefte aan. An<iers gezegd. mensen die niet weten wat een 
reisboekenwinkel precies te bieden heeft weten ook niet wat ze missen. AI met al 
zijn de mensen te omschrijven als afwachtend, of om een gezegde te gebruiken 
"wat de boer niet kent dat eet tie niet". 

Ook het internet wordt weI eens gebruikt om boeken te kopen. Toch is het 
overgrote deel van de mensen van mening dat dit voor hen geen goed alternatief 
is. Er zijn mens en die niet de mogelijkheid hebben via internet te bestellen omdat 
ze geen internet hebben en mensen die het niet veilig vinden om via internet te 
bestellen. Een andere groep wi! eerst door een boek kunnen bladeren alvorens ze 
een keuze malcen. Deze laatste groep is het grootst. Er kan dus geconcludeerd 
worden dat op dit moment nog geen grote concurrentie van internet te 
verwachten is. De vraag is wel hoe snel dit zal veranderen in de toekomst. 

Assortiment 
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N aar aanleiding van vraag 4 en vraag 13 kan gesteld worden dat landen in Europa 
de meest favoriete vakantie bestemming zijn. N aur informatie over die landen is 
dan ook de meeste vraag te verwachten. 

Het aanbod van de winkel zal volgens de respondenten moeten bestaan uit 
reisgidsen met daarin reisverhalen, reisinformatie boeken, landkaarten en kaarten 
met fietsroutes. In mindere mate is er interesse naar talenboeken en 
wereldbollen. Deze boeken zouden tussen de I - 40 euro moeten vallen. Het feit 
dat de onderste twee prijscategorieen worden aangegeven als de klassen waarin de 
prijs moet vallen is ook voor de hand liggend. Dit geeft echter weI aan dat de 
prijzen in ieder geval concurrerend moeten zijn met de prijzen van reisboeken 
elders. De mensen blijken namelijk gevoelig voor prijsconcurrentie. 

Locatie 
De locatie is niet van groot belang zolang het maar binnen Roosendaal is. Dat is 
de belangrijkste boodschap die gehaald kan worden uit vraag 15 en 16. Maar 
gezien de grote spreiding bij vraag I6 zal er een positieve werking uitgaan van een 
locatie dichter bij het centrum. 

5.2 Aanbevelingen 
Tot slot de aanbevelingen. Dit kunnen gezien het onderzoek jammer genoeg geen 
uitgesproken sterke aanbevelingen zijn voor het wel of niet beginnen met een 
reisboekenwinkel in Roosendaal. Dit is namelijk de vraag die blijft hangen. 

Gezien het feit dat het resultaat van de behoefte aan een reisboekenwinkel niet 
overtuigend positief is zullen andere overwegingen een belangrijke rol spelen. 
Een eerste gegeven waar rekening mee moet worden gehouden is de totale grootte 
van de mogelijke klantenkring. Roosendaal heeft zo'n 77.000 inwoners wat 
aangeeft dat het niet zo'n grote stad is. Toch zal voornamelijk hieruit, samen met 
de randgemeenten, in belangrijke mate de klantenkring moeten worden gehaald. 
Met dit gegeven in gedachte en het gegeven uit het onderzoek dat de behoefte 
matig is moet worden afgewogen of dit aantal voldoende groot is om de zaak 
draaiende te houden. Oftewel: hoeveel klanten zijn er gemiddeld per maand 
nodig? Dit zal in een businessplan, waarin alle verwachte kosten en opbrengsten 
tegenover elkaar staan, naar voren moeten komen. 

Ook belangrijk is hoe concurrerend de prijzen kunnen zijn met de concurrenten. 
Daarnaast is een belangrijke vraag op welke manier de winkel zich gaat 
onderscheiden van de concurrenten. Waarom zou men het reisboek bij Globoek 
kopen en niet ergens anders? Gezien het feit dat de mensen best tevreden zijn 
over het huidige aanbod zal een mimer aanbod op zich niet voldoende 
onderscheidend vermogen bieden. Wellicht zullen zaken als service en kennis van 
het personeel, met boeken voor een concurrerende prijs van groot belang zijn. 

Zoals bij de conclusies aangegeven blijkt uit het onderzoek dat mens en 
afivachtend zijn. "Er is al best weI wat te krijgen in Roosendaal dus waarom zou er 
nog een winkel bij moeten." Die gedachte zal absoluut een rol spelen. Maar als . 
men vervolgens de winkel kent en weet dat men niet verscheidene andere winkels 
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af hoeft om het gewenste boek te vinden kan het bestaansrecht van de 
reisboekenwinkel misschien worden gerechtvaardigd. 

Een andere zaak die speelt is het moment waarop begonnen wordt met de zaak, 
mocht de beslissing worden genomen om er voor te gaan. Het economische 
klimaat zit op dit moment zeker niet mee. SARS, aansiagen, algeheel gevoel van 
onveiligheid en een stagnerende econornie zijn geen factoren die meewerken voor 
een startende ondememing. Dit zal aItijd een moeilijke afweging blijven, maar het 
doet de naam "ondememer" eer aan om die beslissing op het juiste moment te 
nemen. 

De aanbevelingen luiden als voIgt: 
~ Beschrijf in het businessplan hoeveel klanten per maand nodig zijn om de 

zaak te laten draaien. Probeer vervolgens een inschatting te maken of dit 
haalbaar is. Hierbij zijn uiteraard de resultaten van dit onderzoek bruikbaar, 
maar om een ins chatting te maken van het aantal mensen wat mogelijk 
gebruik kan maken van de winkel die buiten Roosendaal wonen zou 
bijvoorbeeid naar.het aanta1 reisbureau's in die regio kunnen worden gekeken. 

~ Ga na, indien mogelijk, of de prijzen concurrerend kunnen zijn. Bekijk ook 
welke prijsstrategie het beste gevo1gd kan worden. Hiermee wordt bedoeld dat 
het misschien weI een goede strategie is om in het begin genoegen te nemen 
met minder marge om zo een positie in de markt te veroveren. 

~ Ga na of je in staat bent met service en kennis over reizen/ reisboeken een 
onderscheidende positie aan te nemen in de markt. 

~ Probeer informatie te krijgen bij andere reisboekenwinkels (liefst geen directe 
concurrenten) over de last die ze hebben van het huidige econornische klimaat 
en hun verwachtingen van de toekomst. 

~ Laat in de beslissing mee wegen hoeveel vaste kosten er minimaal bij komen 
kijken. Deze vaste kosten bepalen namelijk vooral in de beginfase of het 
mogelijk is om moeilijke tijden doorte komen of niet. 

~ De laatste aanbeveling is dat, indien besloten wordt met de reisboekenwinkel 
te beginnen, een uitgebreid en goed uitgewerkt promotieplan een zeer 
belangrijke bijdrage kan leveren aan een gezonde start. 
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Bijlage I Brief 

Een reisboekenwinkel bij u in de buurt! Dit is binnenkort misschien weI 
werkelijkheid. Vul de vragenlijst in en maak kans op een boekenbon ter waarde 
van 15 euro. 

Geachte heerJmevrouw, 

Er bestaan plannen om binnenkort een reisboekenwinkel in Roosendaal te 
beginnen. Dit is een winl<el met een assortiment van onder andere reisgidsen, 
reisinformatie boeken, talenboeken en landkaarten. 

Voordat met deze winkel, genaamd Globoek, kan worden begonnen is het van 
belang dat er onderzoek wordt gedaan naar de behoefte aan zo'n winkel. Daarom 
is dit onderzoek opgesteld waarbij willekeurig een aantal inwoners uit.Roosendaal 
is aangeschreven om een goed beeld te krijgen. 

De hoofdvraag die Globoek beantwoord wil hebben is als voIgt: "In hoeverre 
hebben de inwoners van Roosendaal behoefte aan een reisboekenwinkel in 
Roosendaal?" Daamaast wil Globoek graag weten wat voor assortiment gewenst is 
en of de locatie van de winkel van groot belang is. 

Hiervoor is een korte vragenlijst opgesteld waarin u enkele vragen zullen worden 
gesteld. De uitkomst van het onderzoek wordt meegenomen in het besluit om al 

. dan niet een reisboekenwinkel in Roosendaal te beginnen. Uw mening wordt erg 
op prijs gesteld. Zoals vermeld wordt onder degenen die de vragenlijst 
terugsturen een boekenbon verloot. De winnaar krijgt voor 6 juni een schriftelijke 
bevestiging. 

U hoeft uw naam niet op de vragenlijst in te vullen. Het nummer boven aan de 
vragenlijst zal gebruikt worden voor de verloting van de boekenbon, hiermee kan 
worden vastgesteld welke ingevulde vtagenlijst bij welk adres hoort. Het invullen 
van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten duren. Gelieve de vragenlijst voor 5 
mei terug te sturen. Voor het terugsturen is een retourenvelop bijgevoegd, hierop 
hoeft geen postzegel te worden geplakt. 

lndien u vragen heeft kunt u contact opnemen via 
reisboekenwinkel@hotmail.com Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Stefan Roelfsema 
Uitvoerder van de TM-winkel 
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Bijlage 2 Vragenlijst "Reisboekenwinkel" D 
Instructies 
Geef uw keuze aan door het bolletje wat daarbij hoort aan te lcruisen. Volg de 
instructies die tussen de vragen staan. 

Voorbeeld: Stel u leest regelmatig een boek, dan zou u dit als voIgt aangeven. 
Hoe vaak leest u een boek? 
N ooit Wel eens 
o 0 

Algemene vragen 
I. Wat is uw geslacht? 
OMan 
o Vrouw 

Enkele keren 
o 

Regelmatig 

• 

2. In welke van de onderstaande leeftijdscategorieen valt u? 
o 
o 
o 
o 
o 

0- 14 
15 - 24 
25-44 
45- 64 
65+ 

Vragen met betrekking tot reizen en lezen 

Zeervaak 
o 

3. Hoe vaak per jaar gaat u gemiddeld op vakantie naar het buitenland? 
o 0 

o 1-2 

o 3-4 
o Vaker 

4. Naar welk(e) land{en) bent u in de afgelopen vijf jaar op vakantie geweest? In 
volgorde van waar u het vaakst bent geweest. 

1: _________ _ 
2: __________ _ 

3:-------

5. Hoe vaak per jaar rnaakt u gemiddeld genomen gebruik van: een informatief 
boek over bepaald land, landkaart, atlas. of taalboeken? 

N ooit Wel eens Enkele keren Regelmatig Zeer vaak 
o 0 0 0 0 
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~!I!:~!L~~J _____________________________________ G_I0_b_oe_k __ _ 

6. Hoe vaak heeft u een hoek met reisverhalen of informatie over een bepaald 
land gekocht? 

Nooit WeI eens 
o 0 

Enkele keren 
o 

Regelmatig 
o 

Zeervaak 
o 

Indien u nooit un reisboek hufl gekocht kunt u doorgaan met vraag 8 

7. Waar heeft u dit boek gehaald? (indien het gaat om meerdere boeken kunnen 
meerdere vakjes worden ingevuld) 

o In een reisboekenwinkel 
o In een algemene boekenwinkel 
o Bij een reisbureau 
o In een andere winkel 
o Besteid via internet 
o Gekregen (van familie/vrienden/kennissen/etc) 
o Anders, namelijk: ..................... . 

8. Wat is uw mening over het kopen van boeken via internet? 
Meerder antwoorden zijn mogelijk. 
o Ik koop nooit een boek via internet omdat ik geen internet heb/ omdat ik 
kopen via internet met veilig vind. 
o Ik koop nooit een boek via internet omdat ik eerst in een boek wil kunnen 
bladeren. 
o Ik koop alleen een boek via internet als ik van tevoren weet welk boek ik 
wilhebben. 
o Ik koop aIleen maar boeken via internet 
o Anders, namelijk: ........ , ........... .. 

Vragen met betrekking tot een reisboekenwinkel 
9. Hoe vaak bent u in een reisboekenwinkel geweest? 
Nooit Wel eens Enkele keren Regelmatig 
o 0 0 0 

Zeervaak 
o 

Indien u nooit in een reisboekenwinkel bent geweest kunt u doorgaan met vraag 11 

10. Hoe vaak heeft u iets gekocht in een reisboekenwinkel? 
N ooit WeI eens Enkele keren Regeimatig 
o 0 0 0 

Zeer vaak 
o 
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II. Heeft u behoefte aan een reisboekenwinkel in Roosendaal? 
Geen Weinig Gemiddeld Veel 
o 0 0 0 

Toelichting: 

Vragen met betrekking tot het assortiment 

Zeerveel 
o 

De volgende vragen hebben betrekking op het mogelijke assortiment van de 
reisboekenwinkel. 

12. Welke van de volgende artikelen zou u graag in een reisboekenwinkel zien? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
o Reisgidsen met verhalen van mens en die in een bepaald land zijn geweest 
o Reisinformatie boeken (zoals bijvoorbeeld de Lonely Planet) 
o Talenboek 
o Landkaarten 
o Kaarten met fietsroutes 
o Wereldbollen 

13. Naar welk werelddeel gaat uw interesse uit, met betrekking tot reisboeken? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
o Europa 
o Azie 
o N oord-Amerika 
o Zuid-Amerika 
o Afrika 
o Geen voorkeur 

14. In welke prijscategorie moeten de boeken vallen om voor u interessant te zijn 
omtekopen? 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
o 1- 20 euro 
o 21 - 40 euro 
o 41 - 60 euro 
o 61 - 80 euro 
o 81 - 100 euro 
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~t~n~~J ___________________ G_lo_b_o_ek __ 

Vragen met betrekking tot de locatie 
De volgende vragen hebben betrekking op de mogelijke locatie van de 
reis boekenwinkel. 

15. Hoe ver bent u bereid om te reizen om een reisboek te kopen? 
o Alleen binnen Roosendaal 
o Binnen West-Brabant 
o Verder weg is ook geen probleem, zoals bijvoorbeeld naar Tilburg, 

Rotterdam, Eindhoven, Utrecht of Amsterdam. 
o Weet ik met 

16. Hoe belangrijk is bet voor u dat de winkel zich in bet (winkel)centrum van 
Roosendaal bevindt? 

Totaal 
onbelangrijk Onbelangrijk 
o 0 

Tamelijk 
belangrijk 

o o 

Zeer 
Belangrijk 

o 
belangrijk 

Dank u wel voor het invullen van deze enquete. Wij zouden u willen vragen de 
vragenlijst voor 5 mei terug te sturen. Voor het terugsturen is een retourenvelop 
bijgevoegd, hierop hoeft geen postzegel te worden geplakt. 
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~!e~~~l ___________________ G_IO_b_o_ek __ 

Bijlage 3 Opmerkingen geplaatst bij vraag II 

Vraag II luidde: 
"Heeft u behoefte aan een reisboekenwinkel in Roosendaal?" 

~ Voldoende mogelijkheden om boeken elders te kopen. 
~ Huidig aanbod is gering in Roosendaal. Derhalve ben ik genoodzaakt naar 

bijv. Donner in Rotterdam te gaan, waar wel een ruim aanbod is. 
~ Zelf geen behoefte. maar steunt idee van harte. Kan behoefte bij anderen 

namelijk weI voorstellen. 
~ Er is heel veel info in de bibliotheek te vinden. 
~ Er is een hele mooie boekwinkel"Het verboden Rijk". 
~ Bestaande boekenwinkel in Roosendaal heeft slechts enkele, algemene 

reisboeken. 
~ Ik ga naar de VW, daar besteld men wat niet voorradig is. 
~ Mijn financiele toestand Iaat helaas niet meer toe. 
~ Ik koop nooitboeken. 
~ Onze vakantiebestemmingen zijn vrij algemeen, geen echte vreemde 

bestemmingen. 
~ Ik kan mijn reisboekenvraag bij de grote algemene boekhandel of de winkel 

van ANWBfVVV invullen. Een eigen reisboekenwinkel zou ik fantastisch 
vinden maar ik betwijfel de Ievensvatbaarheid in Roosendaal. 

~ De paar keer dat ik een reisboek no dig heb zoek ik weI naar een goede 
boekwinkel. 

~ Ik zou het prettig vinden als er zo'n winkel komt. Zeker als er dan ook 
gedetailleerde wegenkaarten te koop zouden zijn. 

~ Reisboeken zijn reeds op diverse adressen verkrijgbaar en/ofte bestellen. 
~ Misschien op latere Ieeftijd. 
~ Voor een speciaal (boeken) zaak ben ik bereid om verder dan Roosendaal te 

gaan. Het lijkt mij leuk om zo'n winkel in Roosendaal te hebben. 
~ Er is een uitstekende boekhandel/ ANWB / VW. 
~ Bestaande winkelaanbod voldoende ook qua variatie + bibliotheek. 
~ Niet genoeg ervanng (weI nieuwsgierig). 
~. Geen interesse. 
~ De wens en kunnen overal en elders worden verwezenlijkt. 
~ Kan weI eens handig zijn. 
~ Goed altematief al aanwezig. 
~ Gemak waarmee binnengelopen kan worden! 
~ Wat je nooit gehad hebt, mis je niet. 
~ Een goede algemene boekhandel heeft voldoende informatie op reisgebied. 
~ Het lijkt mij erg prettig om alleen een boekenwinkel te hebben wat betrekking 

heeft op reizen oflanden. 
~ Mijn vrouw organiseert altijd alles. 
~ Onze boekenwinkel heeft veel reisboeken. 
~ We hebben een prima boekwinkel hier, met een ruim assortiment, als ik iets 

aparts wi! is het zo besteld; en ik ben niet van plan elders reisboeken te kopen. 
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~L~ent~~J ___________________ G_lo_b_oe_k __ 

Bijlage 4 Codelijst 

Vraag Vraag Codecijfers 
nummer 
I Geslacht I = man, 2 .. vrouw 
2 Leeftijd 1=0-14 

2 = 15-24 
3 == 25-44 
4 - 45-64 
5- 65+ 

3 Hoe vaak per jaar gaat u 1=0 
gemiddeld op vakantie naar het 2 = 1-2 
buitenland? 3 == 3-4 

!4 -vaker 
4 Naar welk(e) land(en) bent u in Antwoorden 

de afgelopen vijf jaar op 
vakantie geweest? In volgorde 

I 
van waar u het vaakst bent 
geweest. 

5 Hoe vaak per jaar maakt u 1== Nooit 
gemiddeld genomen gebruik 2 = Wel eens 
van: een informatiefboek over 3 .. Enkele keren 
bepaald land, landkaart, atlas, 4 == Regelmatig 
of taalboeken? 5 .... Zeervaak 

6 Hoe vaak heeft u een boek met 1== Nooit 
I reisverhalen of informatie over 2 == WeI eens 

een bepaald land gekocht? 3 = Enkele keren 
4 = Regelmatig 
5 = Zeer vaak 

7 Waar heeft u dit boek gehaald? I = In een reisboekenwinkel 
(indien het gaat om meerdere 2 == In een algemene boekenwinkel 
boeken kunnen meerdere 3 = Bij een reisbureau 
vakjes worden ingevuld) 4 = In een andere winkel 

5 == Besteld via internet 
6 = Gekregen (van 
familie /vrienden/kennissen/ etc) 
7=Antwoord 

8 Wat is uw mening over het I == N ooit, want geen internet 
kopen van boeken via internet? 2 = Nooit, want eerst bladeren 

3 "" Alleen indien ik weet welk boek 
4 == Altijd via internet 
5 ==Antwoord 

9 Hoe vaak bent u in een 1== Nooit 
reisboekenwinkel geweest? 2 = WeI eens 

3 = Enkele keren 
4 == Regelmatig 
5 == Zeervaak 

10 Hoe vaak heeft u iets gekocht 1== Nooit 
in een reisboekenwinkel? 2 = WeI eens 

3 == Enkele keren 
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~t~n~~J ___________________ G_lo_b_oe_k __ 

4 = Regelmatig 
I 5 = Zeervaal< 

II Heeft u behoefte aan een 1 = Nooit 
reisboekenwinkel in 2 == WeI eens 
Roosendaal? 3 = Enkele keren 

4 = Regelmatig 
5 = Zeer vaal< 
Plus een toelichting 

12 Welke van de volgende 1 .. Reisgidsen met verhalen van 
artikelen zou u graag in een mensen die in een bepaald land zijn 
reisboekenwinkel zien? geweest 

2 = Reisinformatie boeken 
3'" Talenboek 
4 ... Landkaarten 
5 == Kaarten met fietsroutes 
6 .. Wereldbollen 

13 Naar welk werelddeel gaat uw 1 .. Europa" 
interesse uit, met betrekking 2 =Azie 
tot reis boeken? 3 = Noord-Amerika 

4 .. Zuid-Amerika 
5'" Afrika 
6 .. Geen voorkeur 

14 In welke prijscategorie moeten 1 = 1 - 20 euro 
de boeken vallen om voor u 2 == 21 - 40 euro 
interessant te zijn om te 3 == 41 - 60 euro 
kopen? 4 = 61 - 80 euro 

5 == 81 - 100 euro 
15 Hoe ver bent u bereid om te 1 == AIleen binnen Roosendaal ! 

reizen om een reisboek te 2 = Binnen West-Brabant 
kopen? 3 == Verder weg is ook geen 

probleem, zoals bijvoorbeeld naar 
Tilburg, Rotterdam, Eindhoven, 
Utrecht of Amsterdam. 
4 == Weet ik niet 

16 Hoe belangrijk is het voor u dat 1 == Totaal onbelangrijk 
de winkel zich in het 2 = Onbelangrijk 
(winkel)centrum van 3 ... Tamelijk belangrijk 
Roosendaal bevindt? 4 == Belangrijk 

5 = Zeer belangrijk 
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Bijlage 5 Relevante verbanden tussen variabelen 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 III 12 I3 14 15 16 
I -
2 - - + ~ + + 
3 - - - + + + + 
4 - - - -
5 - · · · · + + 1+ 
6 - - - · - - + 
7 - · - - - - · 
8 - - - - - - - -
9 - · - · · - - - - + + + 
10 - · · · · · · · · · + 
II - · - - · · · - - - -
12 - · - - · - · · - · - -
13 - - - - - · · · · - - . -
I4 - - - · · · · · · · - - . · 
I5 . · · · ! • · · · · · . - . · . 
16 - · - - · - - - - - - - - · - -
De + geeft aan dat er een verband bestaat tussen beide variabelen. De - toont aan 
dat er geen verband bestaat tussen beide variabelen. 
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Bijlage 6 Kruistabellen 

v raag 3 *V raag 5C rosstabulatlon 
Vraag 5 Total 

1 2 3 5 
Vraag 3 1 2 2 1 7 

2 2 13 17 1 2 48 
3 2 1 6 18 
4 1 1 

Total 4 17 19 2 8 74 

Vraag 3 * V 6C raag rosstabulation 
Vraag 6 Total 

1 2 3 5 
Vraag 3 1 2 :3 2 7 

2 ~ 15 13 'I 47 
3 2 7 1 18 
4 1 'I 

Total 13 18 23 1 2 73 

v raag 5 '* Vraag 6C bl rossta u ation 
Vraag 6 Tota 

1 2 .c1 5 
Vraag 5 1 ~ 1 4! 

2 7 7 1 17 
3 2 7 2 1£ 
4 1 3 1 11 ~ 
5 ~ 2 8 

Total 13 18 2 17 2 7j 

Vraag 5 '* Vraag 11 C rosstabulation 
Vraag 11 Total 

1 2 3 5 
Vraag 5 1 1 2 1 4 

2 7 8 2 17 
3 1 10 6 18 
4 3 10 9 26 
5 2 2 2 1 8 

v raag 6'*V raag 11 C b I . rossta u alion 
Vraag 11 Total 

1 2 3 5 
Vraag 6 1 5 7 1 13 

2 1 12 5 18 
3 3 7 10 22 
4 4 4 4 1 17 
5 1 1 2 
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v raag 9 ·V raaa 10C tblf ross a u a Ion 
Vraag 10 Total 

1 3 4 
Vraag 2 9 1 21 Vraag 9 

3 3 1 8 
4 3 4 7 

Tota 9 1 6 5 36 Total 
Vraag 10 Total 

v raag 9 • Vraag 11 Crosstabulation 
Vraag 11 Total 

1 2 4 5 
Vraag 9 'I 12 14 4 37 

:2 2 12 2 21 
:3 4 7 
4 1 1 7 

Total 14 31 2 6 1 72 

Vraag 10'" v C raag 11 rosstabulation 
Vraag 11 Total 

1 2 4 5 
I Vraag 10 1 2 4 1 9 

2 10 1 15 
:3 2 1 6 
4 1 5 

Total 2 17 1 2 1 35 

33 


	Voorblad
	Voorwoord
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Literatuurlijst
	Bijlagen

