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VOORWOORD 

Dit rapport is het resultaat van een marktonderzoek dat gehouden is onder bedrijven in en 
rondom Valkenswaard. Het onderzoek richtte zich op de vraag of er bij deze bedrijven be
hoefte was aan decoraties van duurzame materialen. Het onderzoek is uitgevoerd in op
dracht van 2 dames die een bedrijf willen opzetten in het maken en verkopen van decoraties 
van duurzame materialen. Onder verantwoordelijkheid van de Bedrijfskundewinkel heb ik, 
als studente Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, deze op
dracht uitgevoerd. 

Ik wil graag de volgende personen bedanken: John Verstappen, voor de hulp bij het verstu
ren van de enqu8tes en voor de hulp en medewerking tijdens het onderzoek; Annette van 
den Hout en Angele Willems voor het feit dat ik dit onderzoek heb mogen uitvoeren; 
Maarten en Noortje voor de begeleiding vanuit de Bedrijfskundewinkel. 

Japke van der Wal 
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SAMENVATTING 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 2 dames die samen een bedrijf willen opzetten 
in het maken en verkopen van decoraties van duurzame materialen aan bedrijven in en 
rondom Valkenswaard. 

De opdrachtgeefsters willen dat er een marktonderzoek uitgevoerd wordt naar de behoefte 
van bedrijven aan decoraties van duurzame materialen. 
Daarbij willen de opdrachtgeefsters advies hebben of het rendabel is om met het bedrijf te 
beginnen. 

Dit marktonderzoek moet de volgende zaken duidelijk maken: 

1. Is er behoefte bij bedrijven in en rondom Valkenswaard aan decoraties van duur
zame materialen? 

2. Is het voor de opdrachtgeefsters rendabel om de geinteresseerde bedrijven te voor
zien van de door de opdrachtgeefsters gemaakte decoraties van duurzame materia
len? 

Door middel van schriftelijke enquetes zijn gegevens verzameld die antwoord moeten geven 
op de onderzoeksvragen. 

Uit het onderzoek is het volgende naar voren gekomen: 

1. Er zijn 20 respondenten die geinteresseerd zijn in decoraties van duurzame material en. 
De namen en adressen van deze geInteresseerde bedrijven zijn in bijJage 4 weergege
yen. 

2. 4 respondenten kunnen ook benaderd worden, omdat deze hebben aangegeven te wil
len heroverwegen decoraties van duurzame materialen te gaan gebruiken. (17, 40, 
155, 167) 

3. Er wordt door veel bedrijven gebruik gemaakt van verschillende soorten interieurde
coraties, maar lang niet elk bedrijf is geinteresseerd in decoraties van duurzame mate
rialen. Redenen hiervoor zouden de volgende kunnen zijn: 
• er is aan sommige bedrijven niet duidelijk genoeg gernaakt wat decoraties van 

duurzame materialen zijn 
• het financiele voordeel wordt niet ingezien 
• er zullen bepaalde mensen zijn die decoraties van duurzame materialen niet mooi 

vinden 
• vele bedrijven zijn tevreden met de huidige situatie en willen niet veranderen 

4. Bedrijven die geen gebruik maken van interieurdecoraties hebben hier veelal geen be
hoefte aan. 

ZOMER1997 1 
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5. Het verschilt per bedrijf wie verantwoordeJijk is voor de aanschaf van verse snijbloe
men I bloemstukjes. Meestal is de eigen inkoopafdeling verantwoordelijk, maar als 
alternatief antwoord is ook vaak de eigenaar zelf genoemd. 

6. Interieurdecoraties worden op verschillende plaatsen in een bedrijf toegepast. Het is 
natuurlijk ook afuankeJijk van met welk soort bedrijf we te maken hebben. In een 
restaurant worden decoraties natuurlijk in het restaurant toegepast, maar op een advo
catenkantoor worden decoraties in de vergaderruimte of op het kantoor gebruikt. 

7. Oe uitgaven aan interieurdecoraties varieren. Het te besteden bedrag is afuankeIijk 
van de grootte van het bedrijf en in welke mate er bezoekers komen. Er zijn 6 gelnte
resseerde bedrijven die in ieder geval al meer dan /1000,- per jaar uitgeven aan inte
rieurdecoraties. 

Op basis van de hierboven getrokken conclusies zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Oit 
zijn de volgende: 

Het advies is, gezien dit onderzoek, om te beginnen met het bedrijf in het maken en verko
pen van decoraties van duurzame materialen. Er is interesse bij 20 bedrijven en dat 1 ijkt een 
goed begin. 

Begin met het benaderen van de geinteresseerde bedrijven. Oit levert hoogstwaarschijnlijk 
a) aardig wat werk op. 
Bedrijven die niet op de enquete hebben gereageerd, kunnen vervolgens door middel van 
bijvoorbeeld een folder benaderd worden. 
Bedrijven die in de enquete hebben aangegeven dat ze niet gelnteresseerd zijn in meer in
formatie over duurzame materialen, moeten vooral dit jaar niet nogmaals benaderd worden. 
Dit kan voor die bedrijven erg irritant zijn. 

Klantenbinding is voor het slagen van dit bedrijf erg beJangrijk. Als de klanten ontevreden 
zijn, zullen ze snel terugvallen op de oude situatie: bijvoorbeeld gewoon een bloemetje ko
pen bij de bloemist. Vit de enquete is namelijk gebleken dat veel bedrijven tevreden zijn 
met de huidige situatie. 
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INLEIDING 

De Bedrijfskundewinkel is een onderzoeks-adviesbureau dat door studenten bemand en ge
leid wordt. Startende ondernemers, kleine bedrijven en maatschappelijke instellingen met 
beperkte financi~le middelen en beperkte kennis kunnen bij de Bedrijfskundewinkel terecht 
voor kosteloos onderzoek en advies. Zo ook de twee opdrachtgeefsters voor dit project die 
samen van plan zijn een bedrijf op te zetten in decoraties van duurzame materialen. 

Dit project moet duidelijk maken of er bij bedrijven in en rondom Valkenswaard behoefte is 
aan decoraties van duurzame materialen. zodat de opdrachtgeefsters weten of het al dan niet 
rendabel is om het bedrijf op te starten. 

Dit rapport beschrijft de volgende fasen van onderzoek: 

• De probleemformulering 
• De probleemuitwerking 
• Het onderzoeksplan 
• Onderzoeksresultaten 
• Conclusies en aanbevelingen 

Het eerste punt. de probleemformulering, wordt in hoofdstuk 1 beschreven aan de hand van 
de onderzoeksopzet. In de onderzoeksopzet komen de volgende punten aan de orde: 

• Een situatie-omschrijving: wie zijn de opdrachtgevers 
• De probleem-omschrijving 
• De opdrachtomschrijving 
• De onderzoeksvraag 
• De methode van onderzoek 

In hoofdstuk 2 voIgt de probleemuitwerking. Hierbij worden de onderzoeksvragen nader 
uitgewerkt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het onderzoeksplan weergegeven. Hierin 
wordt de manier van gegevensverzameling besproken en hoe de gegevens zullen worden 
verwerkt. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de onderzoeksresultaten weergegeven. Tenslot
te worden in hoofdstuk 5 enkele conclusies getrokken op basis van de resultaten en worden 
een aantal aanbevelingen gegeven. 

ZOMER1997 3 
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1. DE ONDERZOEKSOPZET 

1.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet weergegeven. De onderzoeksopzet is de schrif
telijke terugkoppeling over het vooronderzoek en tegelijk het plan van aanpak voor de rest 
van het onderzoek. Berst wordt beschreven waarom de opdrachtgeefsters de Bedrijfskun
dewinkel benaderd hebben in de situatie-omschrijving. Vervolgens komen de opdracht en de 
onderlOeksvragen aan de orde die door middel van dit onderzoek beantwoord mooten wor
den. Uiteindelijk wordt beschreven hoe het hele onderzook zal worden aangepakt. 

1.2. De situatie-omschrijving 

De opdrachtgeefsters zijn 2 dames die een bedrijf willen opzetten in het maken en verkopen 
van decoraties van duurzame materialen aan bedrijven. 

Bij deze decoraties wordt een vorm van decoreren toogepast, waarbij gebruik wordt ge
maakt van allerlei materialen lOals gedroogde bJoemen, noten, geprepareerd fruit I groen
ten, kruiden, hooi, takken, stenen. 

Het assortiment bestaat onder andere uit: 
• krailsen (lOwel om op te hangen als neer te leggen); 
• opgemaakte vazen, schalen, potjes e.d.; 
• guirlandes; 
• stukken op aanvraag, waarin bijvoorbeeld de eigen huisstijl van een bedrijf wordt ver

werkt; 
• seizoensgebonden stukken (kerstmis, pasen) enz. 

Deze decoraties kunnen op diverse plaatsen binnen bedrijven worden toegepast, zoals 
wachtkamers, restaurants, showrooms en kantoren. De decoraties kunnen in allerlei prijsca
tegorieen worden geleverd. 

Decoraties van duurzame materiaJen zijn financieel zeer interessant. Duurzaam geeft aan dat 
de materialen langer houdbaar zijn, waardoor een bedrijf minder vaak nieuwe decoratie
artikelen hoeft aan te schaffen. Dit in tegensteBing tot bijvoorbeeld verse bloomen die bijna 
wekelijks moeten worden ingekocht. 

Voordat de opdrachtgeefsters werkelijk met hun bedrijf gaan beginnen, willen ze eerst en 
vooral weten of er fiberhaupt behoofte is bij bedrijven aan decoraties van duurzame materia
len. 

ZOMER1991 5 
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1.3. De probleemomschrijving 

De opdraehtgeefsters zijn bij de Bedrijfskundewinkel gekomen met de vraag of onderzocht 
kan worden of er behoefte is bij bedrijven in en rondom Valkenswaard aan deeoraties van 
duurzame materialen. Het is moeHijk om daar zomaar zieht op te krijgen. De opdraeht
geefsters willen daarom dat er een marktonderzoek wordt uitgevoerd naar de behoefte van 
bedrijven aan decoraties van duurzame materialen. Tevens willen de opdraehtgeefsters ad
vies krijgen of het al dan niet rendabel is om met het bedrijf te beginnen. 

1.4. De opdrachtomschrijving 

De opdrachtomsehrijving voor dit project luidt als voIgt: 

1. s. De ondenoeksvraag 

De onderzoeksvraag is de vraag die uiteindelijk aan de hand van de resultaten van het onder
zoek. beantwoord moet worden. De onderzoeksvraag kan als voIgt worden omschreven: 

De onderzoeksvraag kan worden opgesplitst in twee onderzoeksdeelvragen. nameIijk: 

1. 6. Methoden van ondenoek 

Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag moeten bedrijven in en rondom Val
kenswaard benaderd worden met de vraag of zij geInteresseerd zijn in decoraties van duur
zame materialen. 

6 ZOMER1997 
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De opdrachtgeefsters hadden al enig voorwerk gedaan en hadden daarbij al enige enquete
vragen opgesteld. Daarom is direct na het eerste gesprek al besloten, in overleg met de be
geleiders van de Bedrijfskundewinkel. om schriftel ijke enquetes te versturen aan de ver
schillende bedrijven in Valkenswaard. Ook de adressen van de bedrijven waren door de op
drachtgeefsters al uitgezocht. 

Om de enquete tbeoretisch te onderbouwen, zal in het volgende hoofdstuk een conceptueel 
schema worden opgezet, waarbij wordt uitgegaan van de onderzoeksvraag en waaruit dan 
de uiteindelijke enquetevragen resulteren. 

De enquete zal worden verwerkt met bet computerprogramma SPSS. 

ZOMER1997 7 



2. UITWERKING VAN DE PROBLEEMSTELLING 

2.1. lnleiding 

Bij het uitwerken van een probleemstelling zijn de volgende fasen te onderscheiden: 
1. Definieren van de begrippen uit de onderzoeksdeelvragen 
2. Uitwerken van de begrippen in aspecten 
3. Specificeren van aspecten in variabelen 
4. Leggen van relaties 

De eerste stap zal in paragraaf 2.2. worden besproken. De overige stappen zullen in para
graaf 2.3. worden besproken. In deze laatste paragraaf wordt het conceptuele schema opge
steld. In dit schema wordt aangegeven hoe de begrippen en aspecten uit de onderzoeksdeel
vragen zich tot elkaar verhouden en welke verbanden er tussen de variabelen kunnen wor
den verondersteld. 

De onderzoeksdee)vragen zoals die in het vorige hoofdstuk zijn gedefinieerd worden hier
onder nogmaals weergegeven: 

1 .. }ser beh()eftebijbedrijv~Ii·itleIr rondoril Va1b~nsWaard.aandecoraties van 
.. duurzamemateria1en? ... . . . .. 

2. Is het voor de opdrachtgeefsters rendabelom de gelnteresseerde bedrijven te 
voorzien van de door de opdrachtgeefstersgemaakte .decoraties van duurzame 
materialen? . 

2.2. Definieren van begrippen 

Definieren is een inperkende werkwijze. Begrippen moeten zodanig worden omschreven dat 
verwarring wordt uitgesloten. 

• de behoefte van bedrijven aan decoraties van duurzame materialen: de mate waarin 
bedrijven in en rondom Valkenswaard decoraties van duurzame materialen in het interi
eur nodig hebben. 

• decoraties van duurzame materialen: bij deze decoraties wordt een vorm van decore
ren toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van allerlei materialen zoals gedroogde 
bloemen, noten, geprepareerd fruit f groenten, kruiden, hooi, takken, stenen. 

• rendabel: opbrengsten van de getnteresseerde bedrijven minus de kosten moeten positief 
zijn, wil het voor de opdrachtgeefsters aantrekkelijk zijn om met het bedrijf te beginnen. 

ZOMER1997 9 



~ --
• gemteresseerde bedrijven: bedrijven die behoefte hebben aan decoraties van duurzame 

materialen. 

2.3. Bet conceptueie schema 

De in de onderzoeksdeelvragen gedefinieerde begrippen worden uiteengelegd in aspecten. 
Dit zijn zaken die tot het begrip kunnen worden gerekend en waarover uiteindel ijk vragen 
worden gesteld (Bartelds, 1989). De manier waarop deze aspecten tot stand zijn gekomen, 
is in bijlage 1 uitgelegd. De aspecten worden uiteengelegd in variabelen. Een variabele is 
op te vatten als een specificatie van het te onderzoeken aspect, waarvan de meting verschil
lende waarden kan opleveren (Bartelds, 1989). De manier waarop deze variabelen tot stand 
zijn gekomen, is in bijlage 1 uitgelegd. De begrippen, aspecten en variabelen vormen sa
men een conceptueel schema. In dit schema wordt aangegeven hoe de begrippen en aspecten 
uit de onderzoeksdeelvragen zich tot elkaar verhouden en welke verbanden er tussen varia
belen worden verondersteld. 

Tabel 2.1: Conceptueel schema 

Begrippen Aspecten Variabelen 

Behoefte aan decoraties Huidige toegepaste ma- Hoeveellwelke bedrijven maken gebruik van interi-
van duurzame materialen nier van decoreren eurdecoraties? 

Welk soort interieurdecoratie wordt in bedrijven 
toegepast? 

Waarom worden er geen interieurdecoraties toege-
past? 

Op welke plaats in bedrijf wordt interieurdecoratie 
toegepast? 

Hoe vaak wordt gebruik gemaakt van decoraties? 

Wie is verantwoordelijk voor de aanschaf? 

Op welke basis gebeurt de aanschaf (illcidenteel. 
contract) 

Welk bedrag wordt per jaar uitgegeven aan interi-
eurdecoraties? 

Bereidheid tot aanschaf Aantal bedrijven waar de behoefte aanwezig is. 
decoraties van duurzame 
materialen 

Willen bedrijven overgaan van gewone decoraties op 
decoraties van duurzame materialen (combineren, 
vervangen, uitbreiden huidige decoraties)? 

Rendabel Uitgaven vall bedrijven Hoogle 
aan decoraties 

Kosten van het makell Hoogte 
van decoraties 

Geinteresseerde bedrijven Behoefte(zie hoven) is Aantal bedrijven waar de behoefte aanwezig is. 
aanwezig 

10 ZOMER1997 
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3. HET ONDERZOEKSPLAN 

3.1. Inleiding 

Het onderzoeksplan is de derde fase van het onderzoekspro~. In deze fase moet een groot 
aantal beslissingen genomen worden over de concrete wijze waarop het onderzoek uitge
voerd zal worden. Er moet een keuze worden gemaakt ten aanzien de aard en het aantal van 
de onderzoekseenheden (steekproet). In deze fase moet verder de enquete geconstrueerd 
worden, die in het onderzoek zal worden gehanteerd. 

3.2. Instrument voor gegevensverzameling 

Er zijn verschillende soorten instrumenten om gegevens te verzamelen, zoals interviews, 
schriftelijke enquetes, telefonische enquetes, groepsdiscussies, eoz. In de onderzoeksopzet 
(hoofdstuk 1) is al aangegeven dat voordat dit project werd gestart, er enquetevragen klaar
lagen, samengesteld door de opdrachtgeefsters. Er is daarom na het eerste gesprek met de 
opdrachtgeefsters besloten om een schriftelijke enquete te maken. Aan de hand van het in 
paragraaf 2.3. gemaakte conceptuele schema, is de enquete uiteindelijk opgesteld. De en
quete is in bijlage 2 weergegeven. 

Van belang bij deze enquete is de introductiebrief. In de brief moet duidelijk worden ge
maakt wat decoraties van duurzame materialen zijn. De brief moet bij de respondenten inte
resse in decoraties van duurzame material en opwekken. Tevens moet in de brief informatie 
worden gegeven over het doel van de enquete, hoeveel tijd het zal kosten om de enquete in 
te vullen en voor welke datum de enquete teruggezonden moet worden. De introductiebrief 
is bij de enquete in bijlage 2 weergegeven. 

De opdrachtgeefsters spraken tijdens het eerste gesprek de wens uit om de enquetes ge
nummerd te versturen, zodat later kan worden achterhaald welke bedrijven, al dan niet, 
hebben gereageerd. 

3.3. De steekproej 

De doelgroep was, voordat met dit project werd gestart, ook al bekend, namelijk bedrijven 
in en rondom Valkenswaard. De opdrachtgeefsters willen de doelgroep van hun toekomstige 
bedrijf voorlopig nog binnen Valkenswaard houden en hebben daarom gekozen voor een 
doelgroep van bedrijven in en rondom Valkenswaard. 

De opdrachtgeefsters hadden al 290 adressen van verschillende categorieen bedrijven klaar
I iggen. Er zou hierbij bepaaJd moeten worden hoeveel van deze adressen benaderd moeten 
worden om zo betrouwbare resultaten te verkrijgen. Het is mogelijk om de steekproefom
yang te bepalen aan de hand van statistische formules. De formules zijn opgebouwd uit een 
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aantal parameters zoals: betrouwbaarheid, precisie en variabiliteit van het betreffende ken
merk (syllabus Enquetepracticum). Aangezien het moeilijk is een nauwkeurige uitspraak 
over deze parameters te doen, is gekozen voor een meer eenvoudige aanpak. 
Gezien het feit dat er 290 adressen van bedrijven klaarlagen van 27 categorieen bedrijven, 
is gekozen om aIle 290 adressen schriftelijk te benaderen. 

De categorieen bedrijven zijn de volgende: 
• Galerieen en musea • Advocatuur 
• Apotheken • Architecten 
• Huisartsen • Assurantie 
• Fysiotherapeuten • Autobedrijven 
• Massage e.d. • Belastingadviesbureaus 
• Gezondheidszorg • Beveiliging 
• Pedicures • Notariaat 
• Tandartsen • Makelaardij 
• Tandtechnische laboratoria • Banken 
• Dierenzorg • Meubelzaken 
• Openbare instellingen • Restaurants 
• U itzendbureaus • Cafe/cafetaria 
• Sportscholen • Reclamebureaus 
• Accountants 

3.4. Plan voor de verwerking van de resultaten 

Van elke vraag zal een frequentietabel worden opgesteld. De frequentietabellen zullen er als 
voIgt uit komen te zien: 

In de ko)om Antwoord staan de antwoordcategorieen die in de enquete worden gegeven. 
Tevens staat in deze kolom 'niets ingevuld'. Hier staan het aantal respondenten die de des
betreffende vraag niet hebben ingevuld. Dit wordt ook weergegeven bij 'Missing cases'. 
'Valid cases' geeft het aantal respondenten weer die de vraag wei hebben ingevuld. 
In de kolom Frequentie staan het aanta] respondenten die de desbetreffende antwoordcate
gorie hebben aangekruist. 
In de kolom Percentage staat het percentage respondenten die de desbetreffende antwoord
categorie hebben aangekruist. Dit percentage is berekend op basis van het totaal aantal res
pondenten (97). 
In de ko)om Valide percentage staat ook het percentage respondenten die de desbetreffende 
antwoordcategorie hebben aangekruist. Dit percentage is berekend op basis van de respon
denten die de desbetreffende vraag hebben ingevuld (valid cases). 
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Bij de resultaten van de vragen zal ook een histogram worden weergegeven, waarin de fre
quenties grafisch te zien zijn. 

Er zu1len tussen een aantal vragen relaties worden gelegd. Dit zijn de volgende vragen: 
• Vraag 3 en vraag 10: dit om te zien of de respondenten die daadwerkelijk heroverwegen 

om decoraties van duurzame materialen te gaan gebruiken, ook bij vraag 10 hebben in
gevuld dat ze interesse hebben. Bedrijven die dit laatste niet hebben gedaan, maar bij 
vraag 3 wei hebben gezegd dat ze interesse hebben, kunnen tevens benaderd worden. 

• Vraag 4 en vraag 10: dit om te zien hoe regelmatig de geinteresseerde respondenten ge
bruik maken van interieurdecoraties. 

• Vraag 8 en vraag 10: dit om te zien of het rendabel is om met het bedrijf te beginnen. 
Als de respondenten bij vraag 10 hebben aangegeven dat ze meer informatie over deco
raties van duurzame materialen willen hebben, wordt gekeken bij vraag 8 wat gemiddeld 
hun jaarlijkse uitgaven aan decoraties zijn. 

Deze relaties zullen worden weergegeven in kruistabellen. De interpretatie van deze kruis
tabellen zal later worden weergegeven. 
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4. DE RESULTATEN 

4.1. lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de resultaten die zijn voortgekomen uit de 
enquete. Hiertoe worden een aantal frequentietabellen en kruistabellen gepresenteerd. Per 
vraag worden de resultaten geanalyseerd. 

4.2. Resultaten van de enquete 

Van de 290 verstuurde enquetes zijn 5enquetes retour afzender gekomen omdat de respon
dent niet meer op het betreffende adres woonde. 97 enquetes zijn ingevuld teruggekomen 
(34% respons). Deze respons is hoog te noemen, aangezien een 'normale' respons op een 
schriftelijke enquete 15-25 % is. Redenen voor deze hoge respons zouden kunnen zijn: 

• Goede, duidelijke introductiebrief 
• Korte enquete. dus het vergt weinig tijd om de enquete in te vullen. 
• De respondenten hoefden geen postzegel te plakken, dus het kostte hen niets. 

Hieronder volgen de resultaten van de antwoorden op de verschillende vragen. Achter een 
aantal antwoorden is tussen haakjes een nummer gezet. Dit nummer verwijst naar de num
mering van de enquetes. De opdrachtgeefsters zijn op de hoogte van de betekenis van deze 
nummers. 

4.2.1. Vraag 1 
In de eerste frequentietabel, die bij vraag 1 hoort. is te zien hoeveel respondenten gebruik 
maken van interieurdecoraties. 

Vraag 1: Wordt er by uw bedrijf gebruik gemaakt van interieurdecoraties? 
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In de tweede frequentietabel wordt weergegeven van welke soort interieurdecoraties de res
pondenten gebruik maken. In het histogram, dat onder de frequentietabel is weergegeven, is 
te zien waarvan in aflopende volgorde het meest gebruik wordt gemaakt. Oit zijn achter
eenvolgens: schilderijen/posters; vaste planten; verse snijbloemen/bloemstukjes; beel
den/plastieken. 
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Figuur 4.1: Histogram van !;oorten toegepaste interieurdecoraties in aJlopende voJgorde 

Bij de antwoordcategorie 'anders' zijn de volgende antwoorden naar voren gekomen: 
• Gedroogde stukjes • Kandelaars 
• Zijde • Kunstplanten 
• Preparaten • Gedroogd fniit 
• Poppen • ScheJpen. 
• Decoraties van duurzame materialen • Schalen 
• Mobiles • Thema decoraties 
• Beschilderde deuren • Zijden bloemstukjes 
• Wandkleed • Ballonnen 
• Werk eigen cursisten 
• Vitrines 
• Automerkspecifieke promotiemateria

len 
• Vaasjes kunstbloemen 
• Vazen 

4.2.2. Vraag 2 

• Feestversiering 
• Antiek 
• Antieke geluidsapparatuur 
• Design meubels 
• Lampen 
• Kalender (moderne kunst) 

Vraag 2 hoefde aileen maar te worden ingevuld indien de respondent geen gebruik maakte 
van interieurdecoraties. In de onderstaande frequentietabel is te zien dat de meeste respon
denten geen behoefte hebben aan interieurdecoraties. 
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Vraag 2: Waarom maakt uw bedrijf geen gebruik van interieurdecoraties? 

Bij de antwoordcategorie 'anders' zijn de volgende antwoorden gegeven: 
• Lv.m. ruimtegebrek nog niet over nagedacht. Sinds ± 3 weken huisvesten we in een 

nieuw ruimer pando 
• Ik werk bij de mensen aan huis en heb dus geen vaste ruimte. 
• De ruimte is niet zo groot. 
• Daar leent het bedrijf zich niet v~~r. 

4.2.3. Vraag 3 
In de frequentietabel die bij vraag 3 hoort, is te zien dat een aantal respondenten (5) lOch 
zouden heroverwegen decoraties van duurzame material en te gaan gebruiken. 

Vraag 3: Indien uw bedrijf uit kcstenoverweging geen gebruik maakt van interieurdecoraties, is uw bedrijf dan 
bereid dit te heroverwegen wanne.er het goat om decoraties van duurzame materialen (wat financieel voordeli
ger is)? 

4.2.4. Vraag 4 
In de bij vraag 4 behorende frequentietabel, is te zien hoe vaak respondenten gebruik maken 
van verse snijbloemen / bloemstukjes. De meeste respondenten maken 'incidenteel' gebruik 
van interieurdecoraties, maar ook een aanzienlijk deel maakt hiervan wekeJijks gebruik. 
In het histogram is alles nogmaaJs grafisch weergegeven. 

Vraag 4: Indien er gebruik gemaakt wordt van verse snifbloemen / bloemstukjes, hoe vaak gebeurt dit dan? 
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De antwoorden die bij de antwoordmogelijkheid 'anders' zijn ingevuId, zijn: 
• Vaste inrichting 
• Geen gebruik van bloemstukjes/snijbIoemen (195) 
• Een keer per 4 weken (204) 

4.2.5. Vraag 5 
In de frequentietabel bij vraag 5, als ook in het bijbehorende histogram, is te zien dat bij 
veel respondenten de eigen inkoopafdeling verantwoordelijk is voor de aanschaf van verse 
snijbIoemen I bloemstukjes. Toch hebben zeer veel respondenten een alternatief antwoord 
aangegeven in de antwoordcategorie 'anders'. 

Vraag 5: Me I welke ajdeling is binnen uw bedrijf verantwoordelifk voor de aanschaf van verse snijbloemen I 
bloemstukjes? 
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De antwoorden die bij de antwoordcategorie 'anders' zijn ingevuld zijn de volgende: 
• Het is een eenmansbedrijf/praktijk, dus • 4 dames leden: 

ik zet zelf bioemetjes neer "Bloemencommissie» (92) 
• Maak en koop zelf bioemen/stukjes. • Directie 
• Eigenaar/ondernemer zeif. (189) (204) • Iedereen 
• De vrouw des huizes • Eigenaar, vrouw en zoon 
• Lieftallige echtgenote (186) • Ikke 
• Manager • Kado gekregen van patienten (1) 
• Bureaumanager/vestigingsassistent • Bedrijfsleider 
• De studioverantwoordel ijke 

4.2.6. Vraag 6 
In de volgende frequentietabel behorende bij vraag 6, is te zien dat de aanschaf van verse 
snijbloemen I bloemstukjes het meest incidenteel gebeurt, maar de waarden van de frequen
ties Iiggen zeer dicht bij elkaar, dus is hier geen eenduidige uitspraak over te doen. 

Vraag 6: Gebeurt de aanschafvan verse bloemen / bloemstukjes .... 
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Ook de antwoordcategorie 'anders' is meerdere malen ingevuld. De volgende antwoorden 
zijn hierbij gegeven: 
• Uit eigen tuin of anders gewoon kopen • Iedereen 

bij een bloemist • Geheel in eigen handen (189) 
• Door eigen bloemschikcursus • De markt 
• Wekelijks bij bloemist, geen contract • Geen specifieke voorkeur 
• Mijzelf • Kado gekregen (1) 

4.2.7. Vraag 7 
In de eerste frequentietabel van vraag 7 is te zien hoeveel respondenten iiberhaupt op vraag 
7 hebben geantwoord. Zo is nogmaals te zien hoeveel respondenten geen gebruik maken 
van interieurdecoraties binnen hun bedrijf. 

Vraag 7: 

In de tweede frequentietabel wordt weergegeven op welke plaatsen binnen het bedrijf interi
eurdecoraties worden toegepast. In het histogram, dat onder de frequentietabeJ is weergege
yen, is te zien waar, in aflopende volgorde, interieurdecoraties het meest worden toegepast. 
Dit zijn achtereenvolgens: receptie; spreekkamer; praktijkruimte; wachtkamer; restaurant; 
bar; ergens anders; showroom; vergaderruimte; kantine. De hoogte van de frequenties lig
g~n allemaal zeer dicht bij elkaar, behalve 'kantine' waar maar in een bedrijf interieurdeco
raties worden toegepast. 

Vraag 7: Op welke plaatsen binnen het bedrijfwordt interieurdecoratie op dit moment toegepast? 
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Figuur4.2: Histogram van plilatsen waar het meest interieurdecoraties worden toegepast 

Bij de antwoordcategorie 'anders' zijn de volgende antwoorden gegeven: 
• Ruimtes museum • Kantoren 
• Ruimtes toegankelijk voor publiek en • In de winkel 

medewerkers. • Toilet, hal, keuken 
• Gangen + entree • Lunchroom 
• Centrale hal • Poolzaal 
• Kantoor • Werkplekken 
• Gehele vestiging • Feestzaal, biljartcentrum 
• Hal, werkkamers • Reclamestudio 

4.2.8. Vraag 8 
In de frequentietabel bij vraag 8 is af te lezen welk bed rag de respondenten gemiddeld per 
jaar aan interieurdecoraties besteden. Te zien is dat de frequenties zeer dicht bij elkaar Jig
gen, dus het bedrag dat aan interieurdecoraties wordt besteed, varieert van bedrijf tot be
drijf. 

Vraag 8: Wat is her bedrag dat gemiddeld per jaar aan interieurdecoratie wordt besteed? 
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4.2.9. Vraag 9 
In de frequentietabel van vraag 9 is te zien of respondenten al dan niet verandering willen 
aanbrengen in hun huidige manier van decoreren. Te zien is dat de meeste respondenten 
geen verandering willen aanbrengen en tevreden zijn met de huidige situatie. Oit zal ook in 
het resultaat bij vraag 10 naar voren komen. Twaalf respondenten geven aan dat ze op een 
of andere manier bereid zijn verandering aan te brengen. 

Vraag 9: Is uw bedrljf hereid veranilering aan te brengen in de op dit moment toegepaste manier van decore
ren? 

4.2.10. Vraag 10 
Oit is eigenlijk de belangrijkste vraag van de hele enquete. Gevraagd is of bedrijven meer 
informatie wiIJen ontvangen over decoraties van duurzame materialen. Hieronder zal de 
frequentietabel worden weergegeven waarin te zien is hoeveel respondenten meer informatie 
willen hebben. Vervolgens zullen de redenen worden weergegeven, waarom sommige res
pondenten geen informatie willen ontvangen. In bijlage 3 zijn de bedrijven weergegeven die 
geen informatie wil1en ontvangen, maar toch hun naam hebben ingevuld. Bedrijven die weI 
informatie over decoraties van duurzame materialen willen ontvangen zijn in bijlage 4 
weergegeven. 

Vraag 10: Wilt u meer infonnatie ontvangen over decoraties van duurzame materialen? 

Redenen waarom sommige respondenten geen informatie willen ontvangen, zijn de volgen
de:' 
• Tevreden met huidige situatie (regelmatig geantwoord) 
• Elke week een nieuw fris bloemetje is prima 
• We kunnen het zelf wei inrichten 
• Wij zijn een startende onderneming, waar de prioriteiten op dit moment elders liggen 

(Atwork automatiseringsprojecten 85), 
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• Ik vind het zelf leuk werk (107) 
• Geen ruimte voor, klein kantoor (staat al vol genoeg) (116) 
• Gaat goed zo 
• we willen vaste planten en van tijd tot tijd bloemen(stukjes) (130) 
• In verband met recente verbouwing is alles aangepast (132) 
• Deze zijn reeds aanwezig (141) 
• Bij aanschaf toch via eigen bloemist (155) (Bij vraag 3 ja geantwoord) 
• Het dient te passen binnen onze huisstijI. alles behalve bloemstukken wordt centraal ge-

leverd (164 ING) 
• AIle decoraties lopen centraal (166 SNS Bank) 
• Centrale inkoop hoofdkantoor (167 VSB Bank) 
• Beter Bed zorgt voor eigen decoraties 
• Wij zijn voorzien (182) 
• Geen behoefte aan 
• Oat is niet van toepassing 
• We weten als ontwerpers wat we willen (een sterke eigen smaak) 282 
• Respondent betreft een eenmansbedrijf met beperkte bedrijfsruimte (290) 
• Zoals het nu gedaan wordt is het goed 
• Geen ruimte 
• Ik vind dat voor mij niet nodig (?) 
• Ruimte te klein, goede bloemist 

4.2.11.Relatie tussen vraag 3 en vraag 10 
De relatie tussen vraag 3 en vraag 10 wordt gelegd om te zien welke respondenten, die geen 
gebruik maken van interieurdecoraties, en in vraag 3 hebben aangegeven dat ze weI interes
se hadden, ook daadwerkelijk in vraag 10 hebben aangegeven dat ze meer informatie wilden 
hebben. 
De relatie tussen vraag 3 en vraag 10 kan in een kruistabel worden weergegeven. Deze ziet 
er als voIgt uit: 

Vraag 3: Is uw bedrijf bereid te heroverwegen gebruik te maken van interieurdecoraties als het goat om deco
raties van duurzame materialen? 
Vroag 10: Wilt u meer injormatie over decoraties van duurzame materialen? 

In de kruistabel is te zien dat totaal 7 respondenten bij vraag 3 aangaven niet te heroverwe
gen decoraties van duurzame materialen te gaan gebruiken. 6 van deze respondenten gaven 
dan ook bij vraag 10 aan dat ze geen informatie wilden ontvangen. 1 wit dit toch weI. 
5 respondenten gaven bij vraag 3 aan dat ze weI wilden heroverwegen om decoraties van 
duurzame materialen te gaan gebruiken. 4 respondenten gaven bij vraag 10 vervolgens aan 
geen informatie te willen ontvangen. Oit lijkt niet geheel in overeenstemming. Het advies is 
dan ook om deze bedrijven toch informatie te sturen. Oit zijn de volgende bedrijven 
(genummerd): 17,40, 155, 167. 

22 ZOMER1997 



~~ , 
De ene respondent die aangaf te willen heroverwegen decoraties van duurzame material en te 
gaan gebruiken en informatie wilden hebben, is al in de Iijst bij vraag 10 opgenomen (216). 

4.2.12.Relatie tussen vraag 4 en vraag 10 
Deze relatie wordt gelegd om te zien hoe regelmatig de geinteresseerde respondenten ge
bruik maken van interieurdecoraties. In onderstaande kruistabel is deze relatie weergegeven. 

Vraag 4: lndien er gebruik wordt gemoakt van verse snijbloemen I bloemstulges, hoe milk gebeurt dit dan? 
Vraag 10: Wilt u meer iriformatie over decoraties van duurzame materialen? 

De geinteresseerde respondenten (die dus 'ja' bij vraag 10 hebben ingevuld), maken meestal 
incidenteel gebruik van interieurdecoraties. Maar de frequenties liggen zeer dicht bij el kaar , 
dus hier is niet een eenduidige uitspraak over te doen. Bike respondent moet eigenlijk indi
vidueel worden bekeken. 

4.2.13.Relatie tossen vraag 8 en vraag 10 
Deze relatie wordt gelegd om te zien of het rendabel is om met het bedrijf te beginnen. De 
relatie geeft weer hoeveel geld geinteresseerde respondenten (die dus 'ja' bij vraag 10 heb
ben ingevuld) gemiddeld per jaar aan interieurdecoratie besteden. In de kruistabel op de 
volgende pagina is dit weergegeven. 

Vraag 8: Wat is het bedrag dat gemiddeld per jaar aan interieurdecoratie wordt besteed? 
Vraag 10: Wilt u meer infonnatie over decoraties van duurzame materiaJen? 

Te zien is dat 6 geinteresseerde respondenten gemiddeld meer dan /1000,- per jaar uitgeven 
aan interieurdecoraties. Maar er zijn ook 5 geinteresseerde respondenten die minder dan 
/250,- per jaar hieraan uitgeven. 
Het zal waarschijnlijk niet zo zijn dat geinteresseerde respondenten het volledige te besteden 
bedrag zullen uitgeven aan decoraties van duuname materialen. Het is moeilijk in te schat-
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ten welk bedrag de geYnteresseerde bedrijven zullen besteden aan decoraties van duurzame 
materialen. Daarom is ook niet te zeggen of het rendabel is te beginnen met het bedrijf in 
decoraties van duurzame materialen. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. 

4.2.13. Non-respons 
Non-respons is dat gedeelte van de enquete dat niet is teruggezonden. In het geval dat het 
percentage non-respons te hoog is (meer dan 90%) dan kunnen er geen valide uitspraken 
worden gedaan met betrekking tot de onderzoeksvragen. In dit onderzoek kan gesproken 
worden van een voldoende hoge respons. De non-respons van deze enquete is 66%. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1.Inleiding 

Op basis van de resultaten die in hoofdstuk 4 gegeven zijn, worden in dit hoofdstuk enkele 
conclusies en aanbevelingen gegeven. De aanbevelingen zijn bedoeld als een advies aan de 
opdrachtgeefsters. Ais eerste zu1len de conclusies gegeven worden, daarna volgen de aanbe
velingen. 

5.2. Conclusies 

Op basis van de resultaten uit hoofdstuk 4 kunnen de volgende conclusies getrokken wor
den: 

1. Er zijn 20 respondenten die geinteresseerd zijn in decoraties van duurzame materialen. 
De namen en adressen van deze geinteresseerde bedrijven zijn in bijlage 4 weergege
Yen. 

2. 4 respondenten kunnen ook benaderd worden, omdat deze hebben aangegeven te wil
len heroverwegen decoraties van duurzame materialen te gaan gebruiken. (17, 40, 
155, 167) 

3. Er wordt door veel bedrijven gebruik gemaakt van verschillende soorten interieurde
coraties, maar lang niet elk bedrijf is geinteresseerd in decoraties van duurzame mate
rialen. Redenen hiervoor zouden de volgende kunnen zijn: 
• er is aan sommige bedrijven niet duidelijk genoeg gemaakt wat decoraties van 

duurzame materialen zijn 
• het financiele voordeel wordt niet ingezien 
• er zullen bepaaJde mensen zijn die decoraties van duurzame materialen niet mooi 

vinden 
• vele bedrijven zijn tevreden met de huidige situatie en willen niet veranderen 

4. Bedrijven die geen gebruik maken van interieurdecoraties hebben hier veelal geen be
hoefte aan. 

5. Het verschilt per bedrijf wie verantwoordelijk is voor de aanschaf van verse snijbloe
men / bloemstukjes. Meestal is de eigen inkoopafdeling verantwoordelijk, maar als 
alternatief antwoord is ook vaak de eigenaar zelf genoemd. De reden hiervoor is dat 
veel kleine bedrijven zijn aangeschreven. 

6. Interieurdecoraties worden op verschillende plaatsen in een bedrijf toegepast. Het is 
natuurlijk ook afuankelijk van met welk soort bedrijf we te maken hebben. In een 
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restaurant worden decoraties natuurlijk in het restaurant toegepast, maar op een advo
catenkantoor worden decoraties in de vergaderruimte of op het kantoor gebruikt. 

7. De uitgaven aan interieurdecoraties varieren. Het te besteden bedrag is afhankelijk 
van de grootte van het bedrijf en in welke mate er bezoekers komen. Er zijn 6 geYnte
resseerde bedrijven die meer dan /1000,- per jaar uitgeven aan interieurdecoraties. 

Bovenstaande conclusies omvatten antwoorden op de in paragraaf 1.5. gestelde onderzoeks
deelvragen. Hieronder wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksdeelvragen. 

1. Is er behoefte by bedrijven in en rondom Valkenswaard aan decoraties van duurzame 
materialen? 
la, er is behoefte bij 20 bedrijven in en rondom Valkenswaard aan decoraties van 
duurzame materialen. De namen en adressen van de geYnteresseerde bedrijven zijn in 
bijJage 4 weergegeven. 

2. Is het voor de opdrachtgeejsters rendabel om de getnteresseerde bedrijven te voorzien 
van de door de opdrachtgeefsters gemaakte decoraties van duurzame materialen? 
Het is moeilijk om een antwoord op deze vraag te geven. Er zijn 6 (van de 20) gelnte
resseerde bedrijven die meer dan /1000,- per jaar uitgeven aan interieurdecoraties. De 
vraag die hierbij rijst is hoeveel deze bedrijven willen besteden aan decoraties van 
duurzame materialen? Dit zal kunnen worden bepaald door bedrijven persoonlijk te 
gaan benaderen. 
Het feit dat er al 20 bedrijven positief hebben gereageerd, lijkt een gOed begin. 

5.3. Aanbevelingen 

Op basis van de hierboven getrokken conclusies kunnen een aantal aanbevelingen worden 
gedaan. 

Het advies is, gezien dit onderzoek, om te beginnen met het bedrijf in het maken en verko
pen van decoraties van duurzame materialen. Er is interesse bij 20 bedrijven en dat lijkt een 
goed begin. 

Begin met het benaderen van de geYnteresseerde bedrijven. Dit levert hoogstwaarschijnlijk 
al aardig wat werk op. 
Bedrijven die niet op de enquete hebben gereageerd, kunnen vervolgens door middel van 
bijvoorbeeld een folder benaderd worden. 
Bedrijven die in de enquete hebben aangegeven dat ze niet geYnteresseerd zijn in meer in
formatie over duurzame materialen, moeten vooral dit jaar niet nogmaals benaderd worden. 
Oit kan voor die bedrijven erg irritant zijn. 

Klantenbinding is voor het slagen van dit bedrijf erg belangrijk. Als de klanten ontevreden 
zijn, zullen ze snel terugvallen op de oude situatie: bijvoorbeeld gewoon een bloemetje ko
pen bij de bloemist. Uit de enquete is namelijk gebleken dat veel bedrijven tevreden zijn 
met de huidige situatie. 
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NAWOORD 

In de inleiding wordt het doel van het onderzoek gegeven, namelijk: duidelijk maken of er 
bij bedrijven in en rondom Valkenswaard behoefte is aan decoraties van duurzame materia
len, zodat de opdrachtgeefsters weten of het al dan niet rendabel is om een bedrijf te begin
nen in het maken en verkopen van deze decoraties. Nu het onderzoek is afgerond en con
clusies en aanbevelingen gegeven zijn, kan ik zeggen dat dit doel verwezenlijkt is. 

Het was interessant om eens een marktonderzoek uit te voeren. Ik was zeer verrast door de 
hoge respons die volgde op deze enquete. 

Het onderzoek is voJgens planning verI open en precies in deze zomervakantie van 1997 af
gerond. 

Japke van der Wal 
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BIJLAGE 1: ASPECTEN EN V ARIABELEN 

Het begrip behoefte aan decoraties van duurzame materialen wordt opgesplitst in de 
volgende aspecten: 
• huidige toegepaste manier van decoreren 
• bereidheid tot aanschaf van decoraties van duurzame material en 

Deze opsplitsing is gemaakt om de huidige manier van decoreren te kunnen projecteren op 
de toeiromstige manier van decoreren waarbij eventueel decoraties van duurzame materialen 
worden gebruikt. 

Het begrip rendabel wordt opgesplitst in de aspecten: 
• uitgaven van bedrijven aan decoraties 
• kosten van het maken van decoraties 

Er kan zo een kosten-baten analyse worden gemaakt. Alhoewel dit eigenlijk niet met deze 
enquete te doen is, omdat nooit nauwkeurig kan worden onderzocht welk bedrag bedrijven 
aan decoraties van duurzame materialen gaan uitgeven. De opdrachtgeefsters kunnen deco
raties van duurzame materialen in aile prijsklassen maken, dus het is afhankelijk van de 
toekomstige bestellingen (met een bepaalde prijs en een bepaalde hoeveelheid) wat een be
drijf zal besteden aan decoraties van duurzame materialen. 

Het begrip geinteresseerde bedrijven wordt uiteengelegd in het aspect behoefte (aan deco
raties van duuname materialen) is aanwezig. Dit aspect zal meetbaar gemaakt worden door 
middel van de variabele aantal bedrijven waar deze behoefte aanwezig is. 

De aspecten kunnen vervolgens uiteengelegd worden in variabelen. Variabelen maken een 
aspect meetbaar en kunnen veelal als vraag in een enquete worden opgenomen. 

Het aspect huidige toegepaste manier van decoreren wordt uiteengelegd in de volgende 
variabelen: 
• Hoeveellwelke bedrijven maken gebruik van interieurdecoraties? 
• Welk soort interieurdecoratie wordt momenteel in de bedrijven toegepast? 
• Waarom worden er geen interieurdecoraties toegepast? 
• Hoe vaak wordt gebruik gemaakt van decoraties? 
• Wie is verantwoordelijk voor de aanschafl 
• Op welke basis gebeurt de aanschaf (incidenteellcontractueel) 
• Welk bed rag wordt per jaar uitgegeven aan interieurdecoraties? 

Het aspect bereidheid tot aanschaf decoraties van duurzame materialen wordt uiteenge
legd in de variabelen: 
• aantal bedrijven waar de behoefte aanwezig is. Deze variabele is al eerder genoemd bij 

het begrip 'geinteresseerde bedrijven'. 
• Willen bedrijven overgaan van gewone decoraties op decoraties van duurzame materialen 

(combineren, vervangen, uitbreiden huidige decoraties)? 
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De aspecten bij het begrip rendabel (uitgaven van bedrijven aan decoraties en kosten van het 
maken van decoraties) zijn te operationaliseren door te onderzoeken wat de hoogte van bei
de is. 
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Uwieftmwk 

0mIa'tnrp 

Enquete 

LS. 

Technische Universitelt t (j) Eindhoven 

Bedrijfskundewinkel 

Onsk_k 

bdkw 

PavlljoenU1 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Telefoon (040)47 34 15/474141 
Telefax (040) 45 1275 
Gironummer 5494243 

Datum 

7 juli 1997 

Namens de Bedrijfskundewinkel van de T echnische Universiteit Eindhoven, voer ik als student 
T echnische Bedrijfskunde. een marktonderzoek uit naar de behoefte van bedrijven aan 
decoraties van duurzame materialen. 

Bij deze decoraties wordt een vorm van decoreren toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van allerlei materialen zoals gedroogde bloemen, noten, geprepareerd fruitlgroenten. kruiden. 
hooi, takken, stenen. 

Het assortiment bestaat onder andere uit kransen (zowel om op te hangen als neer te leggenl; 
opgemaakte vazen, schalen, potjes e.d.; guirlandes; stukken op aanvraag, waarin bijvoorbeeld 
de eigen huisstijl wordt verwerkt; seizoensgebonden stukken (kerstmis, pasenl enz. 
Deze decoraties kunnen op diverse plaatsen worden toegepast, zoals wachtkamers, restau
rants, showrooms en kantoren en kunnen in allerlei prijscategorieen worden geleverd. 

Decoratie van duurzame materialen zijn financieel zeer interessant. 

Hierbij wi! ik u vragen om de bijgevoegde enqui!te in te vullen. De tijd die ik van u vraag 
bedraagt ongeveer 5 minuten. De reden dat ik juist u benader is dat ik denk dat u wei 
interesse zult hebben in decoraties van duurzame materialen. Indien deze interesse aanwezig 
is, wi! il<:. u oak vragen om aan het einde van de enqu(,te de gegevens van uw bedrijf in te 
vullen, zodat u nadere informatie kunt ontvangen over decoraties van duurzame materialen. 
Ook als u niet geinteresseerd bent. wil iK u vragen de enqu&te toch in te vult en. 
Voor het terugzenden van de enquEite kunt u de bijgesloten portvrije antwoordenveloppe 
gebruiken. U hoeft dus geen postzegel te plakken. Ik verzoek u om de enqu&te uiterlijk voor 
vrijdag 18 juli terug te zenden. 

Ik wil u bij voorbaat danken voor het invullen van de enquite. 

Met vriendelijke groeten, 

Japke van der Wal. 

M'BEDRIJFSKUNDE 

P!vv ink e I 

ondernemersadviezen 
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Marktonderzoek voor decoraties van duurzame materialen 

ENQUETEFORMULIER 

Marktonderzoek voor decoraties van duurzame materia'en 

In opdracht van: 

Badrijfskundewinkal 
Paviljoen U 1 
Postbus 513 
5600 MB EINDHOVEN 
040-2473415 

WIJZE VAN INVULLEN 

Kruis voor iadere vraag die voor u van toepassing is, het rondje aan dat het beste bij uw 
antwoord past. Indien u een alternatief antwoord hebt, vult u bij de antwoordcategorie 'anders' 
uw antwoord in. 

1. Wordt er bij uw bedrijf gebruik gemaakt van interieurdecoraties? 

Ja, namelijk van 

o Vaste planten 

o Verse snijbloemen I bloemstukjes 

o Schilderijan I posters 

o Beelden I plastieken 

o Anders, namelijk .................................................................................................... .. 

Ga verder met vraag 4 

o Nee, af wordt bij ons bedrijf geen gebruik gemaakt van interieurdecoraties. 

2. Waarom maakt uw bedrijf geen gebruik van interieurdecoraties? 

o Geen behoefte aan 

o Uit kostenoverweging 

o Anders, namelijk ..................................................................................................... . 

3. Indien uw bedrijf uit kostenoverweging geen gebruik maakt van interieurdecoraties. is uw 
bedrijf dan bereid dit te heroverwegen wanneer het gaat om decoraties van duurzame 
materialen (wat financieel voordeliger isl? 

o Ja 

o Nee 

Ga verder met vraag 9 

Bedrijfskundewinkel 1 
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Marktonderzoek VOOf decofaties van duurzame materia/en 

4. Indien er gebruik gemaakt wordt van bloemstukjes I verse snijbloemen. hoe vaak gebeurt dit 
dan? 

o Incidenteel 

o Wekelijks 

o ledere 2 weken 

o Anders, namelijk ..................................................................................................... . 

5. Wie I welke afdeling is binnen uw bedrijf verantwoordelijk voor de aanschaf ven verse 
snijbloemen I bloemstukjes? 

o De eigen inkoopafdeling 

o Secretariaat 

o Anders, namelijk ..................................................................................................... . 

6. Gebeurt de eanschaf van verse bloemen I bloemstukjes 

o op contractuele basis met een bloemist 

o incidenteel door de verantwoordelijke(n) voor interieurdecoraties 

o op een andere manier dan bovengenoemde, namelijk .................................................... . 

7. Op welke pleatsen binnen het bedrijf wordt interieurdecoratie op dit momem toegepast? 

o Wachtkamer 

o Praktijkruimte 

o RecePtie 

o Bar 

o Kantine 

o Restaurant 

o Showroom 

a Vergaderruimte 

o Spreekkamer 

a Anders, namelijk .................................................................................................... .. 

8. Wat is het bedrag dat gemiddeld per jaer ean interieurdecoretie wordt besteed? 

o Minder dan (250,-

o '250,- tot 1499,

a (500,- tot '999,

a Meer dan f1000,-

Bednjfskundewinkel 
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Marktonderzoek voor decoraties van duurzame materia/en 

9. Is uw bedrijf bereid verandering aan te brengen in de op dit moment toegepaste manier van 
decoreren1 

o Nee, vanwege een al bestaand contract 

o Nee, we zijn tevreden met de huidige situatie 

o Ja, we willen het best combineren met iets anders 

o Ja, we willen het best uitbreiden met iets anders 

o Ja, we willen het best vervangen door iets anders 

10. Wilt u meer informatie over decoraties van duurzame material en 

o Nee, want .............................................................................................................. . 

o Ja: Naam bedrijf: ................................................................................................. . 

Naam contactpersoon: ............................................. ' ........................................ . 

Straat: .......................................................................................................... . 

Postbus: ................................•....•..•......•.•.........................•.......•................•.... 

Postcode en woonplaats: ................................................................................ .. 

Telefoonnummer: ............................................................................................ . 

Heeft u na het invuUen van de enqul!te nog op- of aanmerkingen over de gestelde vragen? Dan 
nodig ik u uit daarvoor onderstaande ruimte te gebruiken. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Bedrijfskundewinkel 3 
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BIJLAGE 3: ADRESSEN NIET -GEINTERESSEERDEN 

Bedrijven die geen informatie willen ontvangen, maar toch hun naam hebben ingevuld, zijn 
de volgende (nummer verwijst naar de nummering van de enquete): 

8. 
Apotbeek Valkenswaard 
Z. Mirani 
Markt31 
5554 CA Valkenswaard 
040-2012345 

17. 
1.M. Voets, huisarts 
Helenadal 24 
5551 B1 Valkenswaard 
040-2043717 

107. 
Harry Baken bv, architecten BNA 
Dorpsstraat 56 
5556 VL Borkel & Schaft 
040-2068391 

142. 
Jansen & Stas BV, accountants en belastingadvi
seurs 
Dhr. JMC Jansen RA 
Maastrichterweg 134 
5556 VA Valkenswaard 
040-2046147 

172. 
Sterken Interieurs BV 
Luikerweg 25a 
5554 NA Valkenswaard 
040-2012377 
fax 040-2014372 

240. 
D'n Beiaard 
M. Boumans 
Markt 64 
5554 CD Valkenswaard 
040-2043652 
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264. 
Cafe "de Piste" 
Riks Werts 
Frans van Beststraat 21 
5554 EA Valkenswaard 
040-2017155 

178. 
Boonman 
H. Verhoeven 
Luikerweg 19a 
5554 NA Valkenswaard 
040-2048028 
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BIJLAGE 4: ADRESSEN GEOOERESSEERDEN 

De volgende bedrijven willen wei degelijk informatie ontvangen over decoraties van duur
zame materialen (nummer verwijst naar de nummering van de enquete): 

13. 
1.S. Lutjeboer, huisarts 
Wilhelminapark 3 
5554 JD Valkenswaard 
040-2012375 

29. 
Fysiotherapie Dommelen 
Zeijen-Leenders 
Bergstraat 47 
5551 AW Valkenswaard 
040-2018269 

30. 
Praktijk oefentherapie Cesar 
Petra van Iersel 
De Hegmulder 18 
5554 KN Valkenswaard 
040-2044382, prive: 040-2047246 

39/40 
Thuiszorg Kempenstreek 
Afdeling Beheer 
Postbus 2160 
5500 BD Veldhoven 
040-2308408 

43. 
van Beuningen, Pedicurebedrijf 
Leenderweg 105 
5555 CB Valkenswaard 
040-2040219 

70. 
Orthodontiepraktijk 
M.L. Derksen-Muller 
Leenderweg 26 
5554 CL Valkenswaard 
040-2044462 
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111. 
Hoeymans Assurantiebemiddeling 
C.A.M Hoeymans 
Kornoelje]aan 8 
Postbus 455 
5550 AL Valkenswaard 
040-2016458 

133. 
Autobedrijf Van Mossel Valkenswaard BV 
V.H.M Heddes-Wonder 
Geenhovensedreef 26 
Postbus 23 
5550 AA Valkenswaard 
040-2014125 

175. 
Metamorfose 
Mw. H. v.d. Berg 
Eindhovenseweg 3 
5554 AA Valkenswaard 
040-2030559 

185. 
Mensch Installaties & Tegels 
Mensch 
De Vest 34 
5555 XP Valkenswaard 
040-2041822 

186. 
Bistro d'Oude Bakkerij 
Schwinkels 

i Luikerweg 18 
5554 NC Valkenswaard 
040-2018785 

201. 
Cafe-Restaurant "de Zwaan" 
Mgr. Kuyersplein 16-18 
5556 VS Borkel en Schaft 
(gemeente Valkenswaard) 
040-2068326 

42 

Opmerking: Heeft ja gezegd met 
daarbij mits het interessant is voor de 
verkoop 

ZOMER1991 



--~-.- ... ':.....------~ ~E -3 
204. 
Partycentrum Bar/BowllBistro Valkenswaard 
Dhr. Sterken 
Peperstraat 24 
Postbus 83/5552AB 
5554 EJ Valkenswaard 
040-2017499 

216. 
Indonesisch Sp. Rest. Klein Sumatra 
Alting Siberg 
Frans van Beststraat 11 
Postcode 5554 EA Valkenswaard 
040-2047676 

217. 
Hotel De Valk 
Mevr. Smets 
Frans van Beststraat 1 
5554 EA Valkenswaard 
040-2012369 

230. 
Zalencentrum De Graver 
Harry Jansen 
Kerstroosstraat 20 
5552 NS Valkenswaard 
040-2046694 

271. 
Camping "De brugse heide" 
Maastrichterweg 183 
5556 VB Valkenswaard 
040-2018304 
fax 040-2049312 

279. 
Streekomroep Reclameservice 
Vaassen 
Dukaathof3 
5551 VG Valkenswaard 
040-2017283 

288. 
Offermans Design 
Eindhovenseweg 70a 
5554 AD Valkenswaard 
040-2040206 
~--------------------------------~ 

ZOMER1997 

Opmerking: Wij zijn geinteresseerd 
omdat wij zelf vaak decoraties ge
bruiken voor projecten die wij uit
voeren voor klanten, bijvoorbeeld 
stands. 
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De Bedrijfskundewinkel noch de Faculteit Technologie 
Management aanvaardt enige aansprakelijkheid voor 

eventuele schade voortvloeiende uit de toepassing of het 
gebruik van de resultaten van het verrichte onderzoek of 

het opvolgen van een door de Bedrijfskundewinkel 
uitgebracht advies. 



Het werk van de Bedrijfskundewinkel wordt mede 
mogelijk gemaakt door de volgende donateurs: 

§1J MORET ERNST & YOUNG 

Shell Nederland B.V. 

4~ 
AKZONOBEL 

Rabobank 

oriGin 

BEGEMANN 
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