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Dit verslag is geschreven in opdracht van de Bedrijfskundewinkel. De 
Bedrijfskundewinkel is een van de acht non-profit adviesbureaus van de Technische 
Universiteit Eindhoven en wordt geleid door studenten Technische Bedrijfskunde. 
Kleine bedrijven, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen terecht bij 
de Bedrijfskundewinkel voor kostenloos onderzoek en advies. 

Bakkerij Van Der Looveren heeft de Bedrijfskundewinkel benaderd om een 
marktonderzoek uit te voeren om een beter inzicht te krijgen in het beeld dat 
consumenten hebben van bakkers t.o.v. supermarkten. 

De aanleiding voor mij om dit onderzoek uit te voeren vloeit in eerste instantie voort 
uit het feit dat ik zelf bestuurslid ben van de Bedrijfskundewinkel. In deze 
hoedanigheid ben ik met een groot aantal projecten in aanraking gekomen. 
Dit onderzoek, dat bij de Bedrijfskundewinkel werd neergelegd, sprak me 
voornamelijk aan vanwege het feit dat het hier niet aileen gaat om een onderzoek dat 
zich richt op een specifiek bedrijf, maar dat veel verder reikt, nl. een 
maatschappelijke vraag waarvoor geen pasklare oplossing te geven is. Specifiek 
probeer ik een antwoord te geven op de vraag hoe de opdrachtgever, Bakkerij Van 
Der Looveren, het beste om kan gaan met dit probleem. 

Tijdens het project ben ik begeleid door twee van mijn collega-bestuursleden, die me 
van tijd tot tijd wisten te wijzen op zaken die ik zelf over het hoofd zag. Ik wil bij deze 
dan ook Marion Janssen en Ingrid Vliegen bedanken voor hun steun tijdens het 
project. 

Ik hoop dat dit onderzoek een positieve bijdrage kan leveren aan de manier waarop 
Bakkerij Van der Looveren in kan spelen op de wensen van haar klanten. Bij deze wil 
ik ook Dhr. Van Der Looveren bedanken voor het feit dat hij dit probleem actief aan 
wil pakken, en dit doet met hulp van de Bedrijfskundewinkel. Ik hoop dat de 
resultaten hem verder zullen helpen in de concurrentiestrijd om de gunst van de 
consument. 

Ron Heinen 
Eindhoven, april 2001 
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Zoals zoveel ondernemers, ondervindt ook bakkerij van der Looveren concurrentie 
van grotere bedrijven, in dit geval de supermarkten. Om zo goed mogelijk in te 
kunnen spelen op de wensen van (potentiele) klanten en zo te kunnen concurreren 
met - voornamelijk - supermarkten, is dit marktonderzoek uitgevoerd. Het resultaat 
van dit onderzoek is een beeld van de klanten en hun specifieke wensen. Dit 
onderzoek is samen te vatten in de volgende centrale onderzoeksvraag: 

"Geef een duidelijk beeld van de wensen en eisen van potentiele klanten, op basis 
waarvan een betere inrichting, uitstraling en promotie van de bakkerijen gerealiseerd 
kan worden." 

Om een voldoende volledig beeld van de klantenkring te krijgen, is een 
marktonderzoek uitgevoerd in Eindhoven en Helmond. De omvang van dit onderzoek 
betreft 500 enquetes, met een beoogde respons van minimaal 75 correct 
geretourneerde exemplaren. 

De groep respondenten geeft een duidelijk beeld van het te verwachten gedrag en 
de te verwachten eisen die de totale groep potentiele klanten stelt. Aile groepen 
respondenten (gegroepeerd op leeftijd, geslacht en gezinsgrootte) zijn geneigd even 
vaak de bakker boven de supermarkt te verkiezen. Deze bevolkingsgroepen zijn dus 
allemaal bereikbaar als potentiele klant. 

Klanten die eenmaal aangetrokken zijn, zullen niet gauw op een andere winkel 
overstappen. Dit betekent dat - zo lang als er geen grate wijzigingen optreden aan 
de aanbodzijde - deze klanten niet gauw verloren zullen gaan. Het grootste dee I van 
de respondenten geeft aan vaker dan eenmaal per week boodschappen te doen. 
Hierbij wordt meestal de auto gebruikt. Ook de fiets is een veelgebruikt 
vervoermiddel bij het doen van de boodschappen. 

De sterke punten - zoals die waargenomen worden door de potentiele klanten - van 
de bakker zijn de kwaliteit en de versheid van de producten. De zwakke punten 
hebben betrekking op prijs en aanbiedingen. Vooral dit laatste punt wordt 
aangegeven als beduidend zwakker dan de supermarkt. Indien er aan deze zwakke 
punten gewerkt wordt, kan geprofiteerd worden van het feit dat de kwaliteit en de 
versheid hoger gewaardeerd worden. 

De doelgroep voor tussendoortjes bestaat over het algemeen vooral uit mensen van 
jonger dan 40 jaar. Van deze groep geeft meer dan 75% aan regelmatig 
tussendoortjes te eten. Het betreft hier vooral hartige tussendoortjes. Ook de groep 
klanten, ouder dan 40, kan een goede doelgroep vormen. Van deze groep geeft 50% 
aan tussendoortjes te gebruiken (in de stad). Wellicht is de concurrentieslag, die om 
deze doelgroep gevoerd wordt, minder hevig dan de slag om de gunst van de 
jongere consumenten. 8ij het nuttigen van tussendoortjes, wordt aan aile eisen die 
aan de omgeving gesteld worden, evenveel waarde gehecht. Voornamelijk de locatie 
en de mogelijkheid om gezellig te zitten worden erg belangrjjk geacht. 
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Bakkerij Van Der Looveren is een bakkerij met afzetpunten in Eindhoven en 
omstreken. Net zoals zo veel zelfstandige ondernemers ondervindt ook Dhr. Van Der 
Looveren het probleem van concurrentie met supermarkten. Om zo goed mogelijk 
weerstand te kunnen bieden aan deze concurrentie, is dit marktonderzoek 
uitgevoerd. 

In dit rapport vindt u de resultaten van dit onderzoek terug. Allereerst wordt in 
hoofdstuk 2 de onderzoeksopzet weergegeven, zoals deze is opgesteld aan de hand 
van een eerste gesprek met de opdrachtgever. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de 
uitvoering van het onderzoek besproken, waarna in hoofdstuk 4 de resultaten hiervan 
uiteengezet worden. 
Beantwoording van de onderzoeks{deel)vragen is terug te vinden in hoofdstuk 5, 
conclusies en aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet 

2.1 Inleiding 
In deze onderzoeksopzet wordt een weergave gegeven van de huidige situatie van 
het bedrijf en het probleem waar het bedrijf tegenaan gelopen is. Vanuit deze 
probleemdefinitie is een centrale onderzoeksvraag opgesteld, waarop dit onderzoek 
uiteindeljjk antwoord tracht te geven. Het verdere onderzoek is opgezet en 
uitgevoerd aan de hand van deze onderzoeksopzet 

2.2 Situatieomschrijving 
Een twintigtal jaar geleden was het normaal om aile dagelijkse boodschappen te 
kopen bij afzonderlijke winkels uit het midden- en kleinbedrijf. De ontwikkelingen in 
het koopgedrag van consumenten hebben dit beeld echter op drastische wijze 
veranderd. Zo worden tegenwoordig veel van de dagelijks benodigde artikelen 
gekocht in een supermarkt. Deze verschuiving in het koopgedrag van consumenten 
heeft ertoe geleid dat veel bakkerijen te kampen hebben met teruglopende 
klantenaantallen, wat een omzetdaling tot gevolg heeft. 
De opdrachtgever heeft een viertal bakkerswinkels, te weten in Eindhoven, Helmond, 
Nuenen en Someren en heeft te kampen met de concurrentie van supermarkten. 

2.3 Probleemomschrijving 
Gezien de bovenstaande ontwikkelingen heeft de opdrachtgever besloten in te 
grijpen in de gang van zaken. Hij wi! zijn winkels een zodanige uitstraling en imago 
geven, dat klanten eerder geneigd zijn toch weer gebruik te maken van de bakker 
voor hun brood en banket. Om dit op een doeltreffende manier te doen, wil de 
opdrachtgever weten wat de denkbeelden en ideeen van de potentiale klanten zijn bij 
de keuze voor een bakker of de supermarkt. 

2.4 Opdrachtomschrijving 
Geef een duidelijk beeld van de wensen en eisen van potentiale klanten, op basis 
waarvan een betere inrichting, uitstraling en promotie van de bakkerijen gerealiseerd 
kan worden. 

2.5 Afbakening 
Aangezien ieder mens behoefte heeft aan brood, en eventueel aan banket, hoeft de 
doelgroep aileen geselecteerd te worden op grond van geografische kenmerken. 
De doelgroep voor de bakkerij in Eindhoven betreft voornamelijk de bewoners urt de 
directe omgeving en de werknemers van bedrijven in de buurt. Het onderzoek zal 
zich dan ook voornamelijk op deze mensen richten. 
Om tevens een beeld te krijgen van de denkbeelden van klanten in de omliggende 
dorpen, zal een deel van het onderzoek plaatsvinden in €len van de andere plaatsen, 
waar een vestiging van de opdrachtgever ligt, namelijk Helmond. Dit omdat de 
doelgroep in de omliggende dorpen voornamelijk bestaat uit bewoners van de 
omgeving, daar waar de doelgroep van de vestiging in Eindhoven-centrum ook 
bestaat uit voorbijgangers. 

3 
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Dit onderzoek zal dus trachten een beter beeld te geven van de denkbeelden van 
potentiele klanten en zal verder geen feitelijke richtlijnen geven voor de inrichting van 
de winkels. Wei zal er duidelijk uit worden, welke sfeer de winkel uit zou moeten 
stralen om klanten te trekken en op welke manier de winkels geprofileerd dienen te 
worden (in acties, advertenties, etc) om meer klanten te trekken. 

2.6 Onderzoeksvraag en onderzoeksdeelvragen 
Onderzoek welk beeld van bakkerijen en supermarkten er leeft bij potentiele klanten 
van de bakker. Wat zijn de beweegredenen van klanten om ervoor te kiezen om hun 
brood bij de bakker, dan wei bij de supermarkt te kopen. 

Onderzoeksdeelvragen: 
X Welk percentage van de respondenten kies voor de supermarkt om zijn brood! 

banket te kopen en welk percentage kiest voor de bakker. 
X Wat zijn de beweegredenen van klanten om ervoor te kiezen hun brood en 

banket bij de bakker te kopen Lp.v. bij de supermarkt. 
X Wat zijn de beweegredenen van klanten om ervoor te kiezen hun brood en 

banket bjj de supermarkt te kopen i.p.v. bij de bakker. 
X Welke wensen hebben de respondenten m.b.t. de uitstraling van een bakkerij 
X Welke wensen hebben de respondenten m.b.t. het aanbod van tussendoortjes en 

snacks als ze in de stad zijn om bv. te winkelen. 

2.7 Methoden van onderzoek 
Allereerst is het van belang om contact op te nemen met de brancheorganisatie van 
de bakkers om navraag te doen van de reeds uitgevoerde onderzoek op ditzelfde 
gebied. Het is namelijk niet nodig het wiel twee maal uit te vinden, en als de 
resultaten van een eventueel centraal onderzoek als basis kunnen dienen voor dit 
onderzoek, zal dit de mate van detail voor dit onderzoek vergroten. 
Omdat de doelgroep voor het onderzoek geografisch in een redelijk af te bakenen 
gebied woont of werkt, ligt de keuze voor een schriftelijke enquete voor de hand. De 
doelgroep voor de enquete zal bepaald worden d.m.v. een aselecte steekproef uit de 
potentiele klantenkring. 
De opdrachtgever ziet voornamelijk de winkel in Eindhoven als een experiment om 
een nieuwe formule op te zetten. Daarom zal het onderzoek zich voornamelijk richten 
op de potentiele klanten van deze winkel. Daarom zal 60% van de enquetes 
verspreid worden onder de potentiele klantenkring van deze winkel. Een deel van de 
respondenten zal ook antwoord kunnen geven op de vraag wat winkelende mensen 
trekt om tussendoortjes (gebak, hartige snacks) te kopen. 
Om ook een beeld te krijgen van de meningen van potentiele klanten in de 
omliggende dorpen, zal 40% van de enquetes verspreid worden in Helmond, en wei 
in de directe omgeving van de vestiging aldaar. 

4 
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In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het gestelde probleem heeft geleid tot de 
uiteindelijke invulling van het onderzoeksmodel. Oit model is vervolgens gebruikt als 
basis voor de enquete. Ook zal in dit hoofdstuk aangegeven worden wat de respons 
op de enquete is. 

3.2 Opzet van de enquete 
Nadat overeenstemming is bereikt over de invulling van het onderzoek, zoals 
vastgelegd in de onderzoeksopzet, is invulling gegeven aan de gebruikte enquete. 
Hierbij is gebruik gemaakt van enige literatuur (zie literatuurlijst). 
Oe gestelde onderzoeks(deel)vragen zijn omgeschreven naar onderzoeksbegrippen 
en -aspecten. Oeze zijn verder verdeeld in variabelen met elk hun eigen 
meetwaarden. Samengevat is het resultaat van deze stap weergegeven in tabel 3.1, 
het onderzoeksmodel. Om de resultaten voor de meetwaarden te achterhalen, zijn 
de meetwaarden als antwoordmogelijkheden geformuleerd bij een korte, heldere 
enq uetevraag. 
Oe resulterende enquete is terug te vinden in Bijlage 2. Om de ontvanger duidelijk te 
maken wat het belang is van het invullen van de enquete, is tevens een 
begeleidende brief toegevoegd aan de enquete. Oeze brief is terug te vinden in 
Bijlage 1. 

3.3 Steekproefgrootte 
Om betrouwbare gegevens uit de enquete te verkrijgen is het belangrijk een zo groot 
mogelijk aantal enquetes te verwerken. Het is echter niet mogelijk om het gehele 
doelgebied te enqueteren. Aangezien de enquete anoniem wordt afgenomen en 
willekeurig wordt verspreid, wordt uitgegaan van een respons van 15%. Oit is een 
algemeen geaccepteerd gemiddelde bij het afnemen van schriftelijke enquetes. 
Om een minimaal aantal van 75 enquetes te garanderen, zijn 75/0,15 = 500 
enquetes verstuurd. Oit is tevens het financieel maximaal haalbare aantal enquetes. 

Zoals in de onderzoeksopzet is aangegeven, wordt 60% van deze enquetes in 
Eindhoven verspreid. Aangezien het belangrijk is om de belangrijkste doelgroep van 
de opdrachtgever zo goed mogelijk in kaart te brengen, zijn de enquetes verspreid 
langs de lijn vanuit het centrum, naar het zuidwesten van Eindhoven. Binnen dit 
gebied zijn de enquetes handmatig verspreid. Oit is gedaan om er zeker van te zijn 
dat de enquetes voldoende geografisch gespreid over deze regio zijn verdeeld. Oe 
overige 40% (200 stuks) van de enquete zijn geografisch over Helmond verspreid 
(met de nadruk op het gebied rond het verkooppunt). 

5 
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tabel 3. 1 onderzoeksmodel 
Be rip Aspect Variabele Meetwaarden 
Profiel Aigemeen Geslacht {man, vrouw} 

Leeftijd {<20, 20-30, 31-40,41-50, >50} 
Gezi nsg rootte {1, 2, 3, 4, >4 personen} 
Woongebied {Eindhoven Tongelre, Eindhoven 

Gestel, Eindhoven Strijp, Eindhoven 
Woensel, Eindhoven Stratum, 
Helmond} 

Gebruiken Boodschappen Aantal malen {1, 2, 3-4, >4 x per week} 
boodschappen 
Drijfveer {willekeurige winkel, vaste winkel, 

o.b.v. aanbiedingen} 
Vervoermiddel {auto, (brom)fiets, bus, lopend} 

Bakkerij- Kopen brood {altijd! meestal bakker, altijd! meestal 
producten supermarkt; 4-puntsschaal} 

Kopen banket {altijd! meestal bakker, altijd! meestal 
supermarkt; 4-puntsschaal} 

Wensen en Producten Volgorde {kwaliteit, prijs, wachttijd, service! 
prestaties belangrijkheid klantvriendelijkheid, aanbod gedurende 

gehele dag, versheid, breedte 
assortiment} 

Secundaire Volgorde {spaarpunten, totale kosten van de 
Aspecten belang rijkheid boodschappen, tijd die boodschappen 

doen kost (bereikbaarheid), 
aanbiedingen} 

Prestaties Aanbiedingen {5 puntsschaal slecht tot goed} 
Versheid {5 puntsschaal slecht tot goed} 
Kwaliteit {5 puntsschaal slecht tot goed} 
Prijs {5 puntsschaal slecht tot goed} 
Service {5 puntsschaal slecht tot goed} 
Assortiment {5 puntsschaal slecht tot goed} 

Winkelend Producten Gebruik snacks {ja, nee} 
Welke producten {hartig, zoet, warm} 
Breedte {2, 4, 6 verschillende} 
assortiment 
Prijs per persoon { <2,-,2-4,4-6,6-8,>8,-} 

Secundaire Volgorde {Mogelijkheid tot zitplaatsen, sfeer! 
aspecten belangrijkheid inrichting, muziek, geur, locatie} 

Afsluiting Suggesties Open vraag 

3.4 Verbanden tussen de varia belen 
Kennis van de afzonderlijke variabelen levert inzicht in de markt. Om echter een 
dieper inzicht te krijgen in de resultaten, is het nodig verbanden tussen varia belen te 
bekijken. In deze paragraaf zal aangegeven worden welke verbanden worden 
bekeken. 
Vervolgens zal tijdens de analyse m.b.v. SPSS getoetst worden of de verbanden 
aantoonbaar aanwezig zijn. De resultaten hiervan zullen vermeld worden in 
paragraaf 4.3 

6 
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Deze relatie duidt aan of er aantoonbaar verschil is in de keuze tussen bakker en 
supermarkt, bij mannen en vrouwen (vraag 1 met vraag 8) 
Nominaal- Nominaal 

B. Oudere mensen kiezen eerder voor de bakker 
Deze relatie geeft aan of er duidelijk aantoonbaar verschil in keuze is tussen de 
verschillende leeftijdscategorieen van mensen. (vraag 2 met vraag 8). 
Ordinaal - nominaal 

C. Mensen met een groter gezin kiezen eerder voor de supermarkt 
Deze relatie geeft aan of er duidelijk aantoonbaar verschil in keuze indien de 
gezinsgrootte varieert. (vraag 3 met vraag 8) 
ordinaal - nominaal 

D. Mensen die minder vaak (per week) boodschappen doen, kiezen eerder 
voor de supermarkt 
Verwacht wordt dat mensen die vaker boodschappen doen, dit vaker bij de 
bakker doen. Mensen die boodschappen bij de supermarkt doen, zullen namelijk 
v~~r langere perioden inkopen doen. (vraag 5 met vraag 8) 
ordinaal - nominaal 

E. Respondenten die aangeven prijs belangrijk te vinden bij het doen van 
boodschappen, zullen eerder bij de supermarkt hun brood kopen 
Deze relatie geeft aan of mensen die een groot belang hechten aan goedkoop 
inkopen, vaker bij de supermarkt inkopen zullen doen. (vraag 10b met vraag 8) 
Ordinaal - nominaal 

F. Mensen die aangeven versheid belangrijk te vinden bij het doen van 
boodschappen, zullen eerder bij de bakker hun brood kopen 
Deze relatie geeft aan of mensen die een groot belang hechten aan versheid van 
de producten, vaker bij de bakker inkopen zullen doen. (vraag 10f met vraag 8) 
Ordinaal - nominaal 

G. Jonge mensen zullen eerder geneigd zijn tussendoortjes te kopen 
Welke categorie mensen (naar leeftijd uitgesplitst) is eerder geneigd 
tussendoortjes te eten in de stad. (vraag 13 - vraag 2) 
Ordinaal - nominaal 

H. Mensen die veel keuze in tussendoortjes willen, zijn ook bereid hier meer 
voor te beta len 
Welke categorieen consumenten vallen te onderscheiden. Willen mensen die 
meer betalen, ook meer keuze. (vraag 15 met vraag 16) 
Ordinaal - ordinaal 

3.5 Respons op de enquete 
Om een betrouwbaar gemiddelde te krijgen over de resultaten, zijn 500 enquetes 
verspreid. Zoals gezegd is hiervan 60% in eindhoven verspreid (300 enquetes) en 
40% in Helmond (200 stuks). Totaal zijn er 132 correct ingevulde enquetes 
geretourneerd. Dit is een totale respons van 26,4 procent. In de onderstaande 
grafieken is de respons gesplitst naar de regio's Eindhoven en Helmond. 
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rei ~o~rectingevuld 
I 
I 
iD niet geretourneerd 

I_~~g~~~~orrect 
Respons Helmond 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er ruim voldoende correct ingevulde enquetes 
zijn geretourneerd. Hoewel uitgegaan werd van een respons van slechts 15%, zien 
we dat deze zelfs boven de 25% uitsteekt. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten 

4.1 Inleiding 
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Dit hoofdstuk zal gebruikt worden om de resultaten uit de enquete op een 
overzichtelijke manier samen te vatten. De frequentietabellen, die als basis gebruikt 
zijn voor dit hoofdstuk, zijn terug te vinden in Sijlage 3. Voorlopige conclusies zullen 
hier kort vermeld worden. Ook worden in paragraaf 4.3 de verbanden tussen de 
variabelen getoetst. 
De conclusies worden verder uitgewerkt in Hoofdstuk 5, conclusies en 
aanbevelingen. De resultaten uit de open vraag (vraag 18) zijn letterlijk terug te 
vinden in Sjjlage 4 

4.2 Resultaten Enquete 
ledere vraag wordt afzonderlijk weergegeven en uitgewerkt. Om de gegevens 
inzichtelfjk weer te geven, is hier gebruik gemaakt van grafische representaties. 

1. Wat is uw geslacht? 

0% 20% 40% 60% 80% 

man 

vrouw 

Het grootste deel van de respondenten is van het vrouwelijk geslacht. Dit valt 
gedeeltelijk te verklaren vanuit het feit dat boodschappen in veel gevallen (nog 
steeds) door vrouwen gedaan worden. 

2. Wat is uw leeftijd? 

<20 jaar 

20-30 

31-40 

41-50 

>50 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Uit iedere leeftijdscategorie zijn een te verwachten aantal enquetes ontvangen. De 
reden dat er slecht weinig respondenten zijn uit de groep, jonger dan 20 jaar valt te 
verklaren uit het feit dat de meeste mensen van deze leeftijd nog niet zelf voor hun 
boodschappen hoeven te zorgen. Aangezien de categorie ouder dan 50 jaar een 
groot gebied van leeftijden bestrijkt, zijn in deze categorie de meeste respondenten 
in te delen. . 
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3. Uit hoeveel personen bestaat uw gezin? 

1 persoon 

2 personen 

3 personen 

4 personen 

>4 personen 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 
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ledere categorie respondenten heeft een te verwachten aantal reacties opgeleverd, 
Op te merken valt, dat veel (40%) van de respondenten een tweepersoons
huishouden voert. 

4. In welk van de volgende gebieden woont u? 

Eindhoven Centrum 

Eindhoven binnen Ring 

Eindhoven buiten Ring 

Helmond 

anders,,, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Gezien de geografische verspreiding van de enquetes, zien we hierboven het 
verwachte patroon, Wat opvalt, is het feit dat er relatief weinig respondenten uit 
Eindhoven, buiten de Ring hebben gereageerd, In dit gebied is nL de helft van de 
enquetes voor Eindhoven verspreid, Voordelig is hierbij, dat relatief meer 
respondenten hebben gereageerd, die dicht bij de vestiging van de opdrachtgever 
wonen, en dus een goed beeld bieden van de mogelijke klanten van de 
opdrachtgever. 

5. Hoe vaak doet u gemiddeld uw dagelijkse boodschappen? 

1x per week 

2x per week 

3a4x per week 

>4x per week 

0% 10% 20% 30% 40% 

Blijkbaar kiest slechts een klein deel van de respondenten ervoor, om in een keer 
aile boodschappen voor de hele week te doen, Het is hierbjj te verwachten dat er een 
verband bestaat tussen minder vaak boodschappen doen en de keuze voor de 
supermarkt 
Dit verband zal in het volgende hoofdstuk nagegaan worden, 
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Samengevat kan geconcludeerd worden, dat de enquetes zijn ingevuld door een 
gevarieerde groep potentiele klanten, en dat de resultaten dus een betrouwbaar 
beeld van het gedrag van mogelijke klanten geven. 

6. Op welke van de onderstaande manieren doet u meestal uw 
boodschappen? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

willekeurige winkel 

vaste winkel 

obv aanbiedingen 

De overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan dat ze kiezen voor een 
vaste winkel voor het doen van hun boodschappen. Oit betekent dat klanten, die 
eenmaal gewonnen zijn, ook niet gauw meer verloren zullen worden. 

7. Welk vervoermiddel gebruikt u meestal voor het doen van uw 
boodschappen? 

auto 

bus 

(brom)fiets 

lopend 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Opvallend in deze grafiek, is het feit dat helemaal niemand aangeeft het openbaar 
vervoer te gebruik om boodschappen te doen. De auto wordt duidelijk veelvuldig 
gebruikt, en vereist dus een voldoende parkeergelegenheid in de omgeving van het 
verkooppunt. 
De getoonde resultaten komen overeen met landelijke cijfers (CBS). 

8. Waar koopt u uw brood? 

altijd bij de supermarkt 

meestal bij de supermarkt 

meestal bij de bakker 

altijd bij de bakker 

0% 10% 20% 30% 40% 

Het grootste dee I van de respondenten kiest ervoor om brood bij de bakker te kopen. 
Blijkbaar zijn mensen die hun brood bij de bakker kopen, eerder geneigd om de 
enquete in te vullen. Oit va It te verklaren vanuit het feit, dat in de begeleidende brief 
is aangegeven, dat de resultaten gebruikt zullen worden om beter op hun wensen in 
te spelen. 
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9. Waar koopt u uw banket (u kunt hierbij denken aan taart, gebak of 
bonbons) 

altijd bij de supermarkt 

meestal bij de supermarkt 

meestal bij de bakker 

altijd bij de bakker 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

In deze respons is duidelijk een verschuiving ten opzichte van de vorige vraag te 
zien. Respondenten zijn meer geneigd hun banket bij de bakker te kopen (maar een 
heel klein deel van de mensen geeft aan deze producten altijd bij de supermarkt te 
kopen). 

10. Geef van de volgende zaken aan wat u het belangrijkst vindt bij het 
kopen van brood en banket. 

0% 

wachttijd 

aanbod gehele dag 

service 

breedte assortiment 

prijs 

versheid 

kwaliteit 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Bij deze vraag is door de respondenten een score van 1 tot 7 toegekend aan aile 
genoemde aspecten. Het gemiddelde van deze waarde is uitgerekend en 
omgerekend naar de relatieve waarde die de respondenten toekennen aan het 
betreffende aspect. Hoe hoger de weergegeven percentages zijn, hoe meer waarde 
de respondenten aan dit aspect hechten. 
Kwaliteit en versheid zijn de aspecten, die duideljjk het belangrijkst gevonden 
worden. Aangezien de overgrote meerderheid van de respondenten heeft 
aangegeven, kwaliteit het belangrijkst te vinden, kan het effect ervan niet uitgesplitst 
worden naar de keuze voor supermarkt of bakker. 
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11. Geef van de volgende secundaire zaken aan wat u het belangrijkst 
vindt bij het kopen van brood en banket. 

spaarpunten 

totale kosten 

totale tijd 

aanbiedingen 

0% 10% 20% 30% 40% 

De bovenstaande resultaten tonen aan dat slechts een klein deel van de mensen 
aangeeft spaarpunten belangrijk te vinden. De overige drie categorieen worden allen 
ongeveer even belangrijk gevonden. Dit betekent dat klanten op deze drie aspecten 
hoge eisen stellen, voornamelijk op het gebied van de totalen kosten van de 
boodschappen. Aanbiedingen dragen ook voor een gedeelte bij aan de totale kosten. 

12. Ervaren prestaties supermarkt en bakker (lager is beter) 

assortiment 
2,45 

assortiment 

De hierboven getoonde overallgemiddelden geven aan dat de gemiddelde score bij 
de bakker beter is dan bij een supermarkt. De grootste bijdragen aan deze score 
worden geleverd door de kwaliteit en de versheid (beiden 1, 77x beter ingeschat bij 
de bakker dan bij de supermarkt). Ook op het gebied van service en assortiment 
scoort de bakker duidelijk beter dan de supermarkt. De punten, waarop de bakker 
duidelijk in moet leveren zijn, zoals verwacht, aanbiedingen en de prijs. Klanten 
hebben dus inderdaad het beeld dat de bakker duurder is (oa. door minder 
aanbiedingen) dan de supermarkt. 

13. Eet u wei eens tussendoortjes als u in de stad bent? 

0% 20% 40% 60% 80% 

ja 

nee ••• 

De meerderheid van de respondenten geeft aan wei eens tussendoortjes te eten bij 
bijvoorbeeld het winkelen. Ook de antwoorden van dit deel van de respondenten 
zullen onderworpen worden aan een aantal toetsen op kruisverbanden. 
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14. Welk soort tussendoortjes eet u in dat geval meestal? 

0% 20% 40% 60% 80% 

zoel 

hartig 

De overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan hartige tussendoortjes te 
verkiezen boven iets zoets. Dit is dus de soort snack, waarop het beste ingespeeld 
kan worden. Echter, ook voor de categorie "zoet" zijn voldoende afzetmogelijkheden. 

15. Hoeveel keuze zou u willen hebben binnen de door u omcirkelde 
categorie producten? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

minimaal2 

minimaal4 

minimaal6 

De keuzemogelijkheden die klanten willen hebben, worden duidelijk uit de 
bovenstaande grafiek. Er zijn slechts weinig klanten die voldoende keuze denken te 
hebben uit 2 producten. De meerderheid geett aan minimaal vier 
keuzemogelijkheden te willen hebben. Hiermee dient rekening te worden gehouden 
bij de keuze voor de breedte van het aan te bieden assortiment. 

16. Hoeveel geld geeft u per persoon, per tussendoortje uit? 

<2,-

2-4,-

4-6,-

6-8,-

>8,-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Ruim 70% van de respondenten kan bedient worden met een prijsstelling van tussen 
de fl. 2,- en de fl. 6,-. De twee uiterste categorieen bevatten weinig respondenten, 
hetgeen aangeeft welke richtprijzen gehanteerd kunnen worden bij de samenstelling 
van het assortiment. Bij de kruisverbanden zal ook onderzocht worden, op welke 
manier deze respons samenhangt met die op de vorige vraag. Hieruit zijn dan 
combinaties van prijs en aantal keuzemogelijkheden at te lezen. 
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17. Aan welke zaken hecht u de meeste waarde voor het kopen van uw 
tussendoortjes? 

zitmogelijkheid 

inrichting 

muziek 

geur brood 

locatie 

zichtbare bereiding 

0% 5% 

-===~~ 

10% 15% 20% 25% 

Deze grafiek laat weinig uitgesproken voorkeuren van de respondenten zien. Wei 
wordt duidelijk dat de zichtbare bereisding niet expliciet aangegeven wordt als een 
belangrijk punt. Wellicht dat dit wei klanten trekt op het moment dat voldaan is aan 
de belangrjjkere eisen, nl. een zitmogeljjkheid op een gezellige en bereikbare locatie. 
Muziek wordt duidelijk minder belangrijk gevonden, hoewel dit aan de ervaren sfeer 
kan bijdragen. 

4.3 Verbanden tussen varia belen 
Zoals eerder is aangegeven, worden ook verbanden tussen varia belen verwacht. Dit 
wordt onderzocht met behulp van diverse testprocedures. Deze procedures geven 
aan of er een significant verband bestaat tussen de verschillende variabelen. 
Alvorens over te gaan tot de bespreking van de resultaten uit deze procedures, zal 
de gevolgde aanpak eerst kort toegelicht worden. 

4.3.1 8eschrijving testprocedures 
Om de verschillende testprocedures toe te kunnen passen, wordt hieronder eerst 
een indeling gegeven van verschillende categorieen vragen. Hierbij kan gebruik 
gemaakt worden van zogenaamde meetschalen. Deze zijn als voigt gedefinieerd: 
X Nominale data: in de verschillende antwoordcategorieen kan geen orde van 

grootte aangebracht worden (bv. "jan of "nee"); 
X Ordinale data: van de data kan aangegeven worden, welke categorie groter is 

dan een ander (bv. "klein" "middelgroot" of "groot"); 
X Metrische data: bij deze data kan niet aileen een volgorde aangebracht worden, 

maar tevens de afstand tussen de waarden. Er kunnen hierbij ook verschillende 
mathematische berekeningen toegepast worden. 

Bij het testen van de verbanden kunnen een aantal testprocedures gebruikt worden. 
Deze testprocedures zijn gedeeltelijk handmatig, en gedeeltelijk met behulp van het 
programma SPSS 10.0 uitgevoerd. 

Aangezien de meeste verbanden betrekking hebben op de vraag naar de keuze 
tussen supermarkt en bakkerij is hier ervoor gekozen om de keuze tussen 
supermarkt en bakker samen te vatten in twee antwoordmogelijkheden. Dit levert 
een wat scherper afgetekend resultaat doordat er meer waarnemingen per cel zijn. 
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Onderstaand zal kart aangegeven worden, hoe de statistische procedures 
opgebouwd zijn. 

Nominaal - nominaal 
De waarde van X2 wordt in SPSS bepaald, deze geeft aan hoe sterk het veband is 
tussen twee nominale variabelen. In de onderstaande tabel zijn de kritieke waarden 
voor X2 aangegeven. Hier wordt uitgegaan van een significantie van 95%. 
vri"heids raden Eenzi"di e overschri"din skans 
1 3,84 
2 5,99 
3 7,81 
4 9,49 

X2 is altijd positief van teken. Het teken (richting) van het verband moet dus door 
inspectie nog vastgesteld worden. 

Nominaal - ordinaal 
In dit geval kan gebruik gemaakt worden van de zgn. equivalentieklassen. 
De sterkte van het verband wordt hierin uitgedrukt door 8=(C-D)/(C+D), met hierin C 
het aantal concordante (in overeenstemming met het verwachte patroon), en D het 
aantal discordante (tegengesteld aantal waarnemingen t.o.v. het verwachte patroon) 
waarnemingen. 
De significantie wordt uitgedrukt door z=(C-D)/CJ, waarbij: 

? N 3 (1 - LP;i )(1 ) 
a-=------------~-

9 
(pj is het rijtotaal, Pj. Het kolomtotaal en N het totaal aantal waarnemingen) 
De grenzen, waar z buiten dient te vallen bij 95% significantie zijn +/- 1,96 

Ordinaal - ordinaal 
De methoden voor het meten van ordinaal - ordinaal verbanden is te vergelijken met 
de bovenstaande methode. Echter wordt nu uitgegaan van de associatiemaat 
Gamma. G =(C-D)/(C+D) 

4.3.2 Resultaten kruistabellen 
Conclusies uit de berekende kruistabellen kunnen aileen getrokken worden, indien 
de significantie hoog genoeg is (95%), is deze significantie lager, dan bestaat de 
kans dat de gevonden verbanden op toeval berusten. Bij 95% betrouwbaarheid is 
deze kans uiterst klein. 

De kruistabellen zijn terug te vinden in Bijlage 5. De hypothesen die gesteld worden 
zijn de volgende: 
A. Vrouwen gaan vaker naar de bakker dan mannen; 
B. Oudere mensen kiezen eerder voor de bakker; 
C. Mensen met een groter gezin kiezen eerder voor de supermarkt; 
D. Mensen die minder vaak (per week) boodschappen doen, kiezen eerder voor de 

supermarkt; 
Respondenten die aangeven prijs belangrijk te vinden bij het doen van 
boodschappen, zullen eerder bij de supermarkt hun brood kopen; 

F. Mensen die aangeven versheid belangrijk te vinden bij het doen van 
boodschappen, zullen eerder bij de bakker hun brood kopen; 

G. Jonge mensen zullen eerder geneigd zijn tussendoortjes te kopen; 
H. Mensen die veel keuze in tussendoortjes willen, zijn ook bereid hier meer voor te 

betalen; 
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Significante verbanden: 
A. Niet significant (0,70<0,95) 
B. Niet significant (-1,96<0,019<1,96) 
C. Niet significant (-1,96<0,179<1,96) 
O. Niet significant (-1,96<-0,524<1,96) 
E. Wei significant (2,7>1,96) 

IYH~·J)Ii:IJI""'KI.'f)f; 
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Oit verband geeft met hoge betrouwbaarheid (95%) aan, dat klanten die 
aangeven een lage prijs voor hun producten belangrijk te vinden, eerder hun 
brood bij de supermarkt dan bij de bakker zullen kopen. 

F. Wei significant (3,45>1,96) 
Oit verband laat duidelijk (95% betrouwbaar) zien, dat klanten die veel belang 
hechten aan versheid van brood, eerder geneigd zijn hun brood bij de bakker te 
kopen. 

G. Wei significant (3,35>1,96) 
Met 95% betrouwbaarheid kunnen we uit dit verband de conclusie trekken dat 
jongere mensen eerder geneigd zijn tussendoortjes te kopen in de stad. Oe 
grootste doelgroep zal dus bestaan uit jonge mensen, hoewel ook oudere 
mensen een doelgroep kunnen vormen die voor veel afzet zorgt. 

H. Niet significant (-1,96<-0,07<1,96) 
Oit betekent dat mensen die meer uit willen geven voor tussendoortjes, niet per 
se meer keuze willen. Wei is uit deze tabel af te lezen welke richtprijzen 
gehanteerd zouden kunnen worden, om de klanten te kunnen bedienen. 

Verdere conclusies uit deze resultaten zijn terug te vinden in Hoofdstuk 5, conclusies 
en aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 /n/eiding 
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In dit hoofdstuk zullen naar aanleiding van de reeds eerder weergegeven resultaten 
uit het onderzoek enkele conclusies worden getrokken. Deze conclusies zullen 
vervolgens toegespitst worden op de eerder gestelde onderzoeksdeelvragen en 
zullen pogen hierop een zo volledig mogelijk antwoord te geven. Bij de conclusies 
zullen tevens aanbevelingen gedaan worden op welke manier geanticipeerd kan 
worden op het gedrag van de klanten. 

5.2 Conc/usies per enqueteonderdeel 
Profiel 
Het profiel van de respondenten heeft een aantal te verwachten reacties opgeleverd. 
De meeste respondenten zijn vrouwelijk (68,9%) en zijn gelijkmatig verdeeld over de 
leeftijdscategorieen. De gezinsgrootte bedraagt meestal (40,2%) twee personen. Het 
beeld dat de respondenten geven, is representatief voor de Nederlandse bevolking. 
Ook het woongebied van de respondenten is gelijkmatig verdeeld over het 
doelgebied van de opdrachtgever. Concluderend kan gesteld worden dat de 
respondenten een goed en volledig beeld geven van de potentiele klantenkring. 
Uit de kruisverbanden valt als eerste op, dat de groep klanten van supermarkt of 
bakker, niet te onderscheiden is door demografische kenmerken. De 
leeftijdscategorieen, geslachten of mogelijke gezinsgrootten hebben geen duidelijke 
invloed op de keuze van de klant voor supermarkt of bakker. Aile lagen van de 
bevolking zijn dus bereikbaar als klant van de bakker. 

Gebruiken 
Het grootste deel van de respondenten geeft aan meerdere malen per week 
boodschappen te doen. Dit heeft tot gevolg dat er geprofiteerd kan worden van het 
feit dat de versheid van de boodschappen (vraag 10) erg belangrijk gevonden wordt. 
Het grootste deel (81,1%) van de respondenten geeft aan hun boodschappen altijd 
bij een vaste winkel te doen. Dit heeft tot gevolg dat klanten die men eenmaal aan 
zich kan binden, niet snel over zullen stappen op een andere winkel. Voornamelijk 
het aantrekken van nieuwe klanten kan op de lange termijn grote voordelen 
opleveren. 
Aangezien een groot deel van de respondenten (50%) aangeeft de auto te gebruiken 
voor het doen van boodschappen, zal voor voldoende parkeergelegenheid in de 
nabijheid van het verkooppunt gezorgd moeten worden. Nabijheid van een bushalte 
levert in principe geen voordelen op, aangezien geen van de respondenten aangeeft 
de bus te gebruiken als vervoermiddel bij het doen van de boodschappen. 
De meeste respondenten geven aan voor de bakker te kiezen om hun brood te 
kopen. Dit beeld is bij banket nog sterker aanwezig. Klanten van een bakker zijn 
blijkbaar eerder geneigd mee te werken aan dit onderzoek, aangezien dit voordelen 
voor hun kan opleveren. Deze verdeling heeft echter geen invloed op de resultaten 
uit de kruistabellen. 

Wensen en prestaties 
De aspecten die het belangrijkst gevonden worden door de potentiele klanten zijn de 
kwaliteit (26,2%) en de versheid (22,0%) van de producten die ze kopen. Dit zijn 
tevens de twee aspecten, waarop de bakker duidelijk beter wordt beoordeeld dan de 
supermarkt. Vraag 12 maakt duidelijk dat het beeld dat de potentiele klanten hebben 
van de prijs van de bakker gemiddeld niet zo veel toegeeft op die van de 
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supermarkten. Echter, voornamelijk op het gebied van de aanbiedingen wordt de 
bakker duidelijk slechter beoordeeld. Verbetering van aanbiedingen en de wijze 
waarop deze gepromoot worden, kunnen ervoor zorgen dat optimaal geprofiteerd 
kan worden van de betere prestatie op het gebied van kwaliteit en versheid. 
De respondenten die aangeven prijs belangrijk te vinden, zijn wei eerder geneigd bij 
de supermarkt hun brood te kopen. Dit betekent dat juist deze klanten moeilijk te 
bereiken zijn gezien het feit dat bakkers gericht zijn op het leveren van goede 
kwaliteit. Een geeiste hoge kwaliteit laat dan ook duidelijk een verband zien met de 
keuze v~~r de bakker. 
De respons op de vraag naar de secundaire aspecten, waaraan het meeste belang 
wordt gehecht, laat zien dat voornamelijk de kosten (totale kosten + aanbiedingen) 
erg belangrijk geacht worden. Spaarpunten worden duidelijk minder beoordeeld. 

Winkelend 
Het gedrag van klanten met betrekking tot tussendoortjes geeft duidelijk aan dat de 
meerderheid (73,8%) hartige tussendoortjes gebruikt. 
De belangrijkste groepen respondenten die gebruik maken van tussendoortjes zijn 
de respondenten tot 40 jaar (ten minste 75%). Oudere mensen zijn minder snel 
geneigd gebruik te maken van tussendoortjes. Ook zij kunnen echter een goede 
doelgroep vormen, aangezien nog steeds 50% van hen aangeeft tussendoortjes te 
gebruiken. Indien de concurrentieslag om deze doelgroep minder gevoerd word, valt 
het wellicht aan te bevelen het aanbod van tussendoortjes juist op deze groep 
afnemers af te stemmen. 
De eisen die klanten stellen bij het nuttigen van een tussendoortje geven aan dat in 
totaliteit voldaan moet zijn aan een goede zitmogelijkheid, prettige inrichting en een 
goede locatie. Ook de geur van brood draagt duidelijk bij aan het ervaren sfeer door 
de klanten. De zichtbare bereiding wordt minder hoog dan verwacht gewaardeerd. 
Hoewel respondenten dit niet specifiek aangeven als een belangrijk aspect, kan het 
wei bijdragen aan het totaalbeeld van een gezellige en prettige omgeving. 

Afsluiting 
Vraag 18 heeft een aantal opmerkingen van respondenten opgeleverd. Aangezien dit 
allemaal opmerkingen zjjn die een maal gemaakt zijn, is de waarde ervan over het 
algemeen gering. Wei geven deze opmerkingen een aanvulling op het totaalbeeld 
van de klantenkring. De antwoorden zijn terug te vinden in Bijlage 3 

5.3 Conclusies m.b.t. onderzoeksvragen 
X Welk percentage van de respondenten kies voor de supermarkt om zijn brood/ 

banket te kopen en welk percentage kiest voor de bakker? 

Van de respondenten kiest 60,6% ervoor om brood bij de bakker te kopen. V~~r 
banket ligt dit percentage wat hoger, nl. 72,7%, hetgeen betekent dat klanten die 
brood niet bjj de bakker kopen, vaak hun banket wei bij de bakker kopen. Blijkbaar 
zijn de eisen die aan banket gesteld worden hoger, en is men bereid hiervoor wat 
meer te betalen. 

X Wat zijn de beweegredenen van klanten om ervoor te kiezen hun brood en 
banket bij de bakker te kopen Lp.v. bij de supermarkt? 

De keuze voor de bakker wordt voornamelijk gedreven door een voorkeur voor 
kwalitatief goede en verse producten. Dit zijn dus de sterke kanten van de bakker, 
die door de klanten gewaardeerd worden. 
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X Wat zijn de beweegredenen van klanten om ervoor te kiezen hun brood en 
banket bij de supermarkt te kopen i.p.v. bij de bakker? 

Voornamelijk prijsbewuste kopers nemen hun brood vaak af bij de supermarkt. Een 
ander deel van de klanten van supermarkten geeft aan aanbiedingen belangrijk te 
vinden. Het idee dat bakkers beduidend duurder zouden zijn dan supermarkten, blijkt 
mee te vallen. Gemiddeld gezien presteert de bakker op dit aspect namelijk niet veel 
slechter dan de supermarkt. Op het gebied van aanbiedingen worden de prestaties 
van de bakker echter duidelijk lager ingeschat. 
In tegenstelling tot prijs, laten aanbiedingen geen sterk verband zien met de keuze 
voor de supermarkt. Dit betekent dat juist deze groep klanten geschikt is om in 
sterkere mate aan te trekken als klant. 

X Welke wensen hebben de respondenten m.b.t. de uitstraling van een bakkerij? 

Voornamelijk een gezellige omgeving heeft invloed op de keuze van de klant. 
Zichtbare bereiding van de producten draagt minder bij aan de tevredenheid van de 
klanten dan de locatie en mogelijkheid om te zitten. 

X Welke wensen hebben de respondenten m.b.t. het aanbod van tussendoortjes en 
snacks als ze in de stad zijn om bv. te winkelen? 

De belangrijkste combinaties van prijs met keuzemogelijkheid zijn terug te vinden in 
Bijlage 5; de volgende combinaties worden het meest genoemd: keuze van minimaal 
4 stuks tegen een prijs van fl. 2,- tot fl. 4,-. Daarnaast eisen de klanten die bereid zijn 
tussen de fl. 4,- en fl. 6,- hogere eisen aan de keuze, nl. tussen de 4 en 6 stuks. Dit 
zijn de belangrijkste combinaties die de respondenten aangegeven hebben. 

5.4 Tot slot 
De belangrijkste aanbevelingen, aan het einde van dit onderzoek, zijn als voigt 
samen te vatten: 
X De belangrijkste sterke punten van de bakker blijken kwaliteit en versheid te zijn. 

Aan dit punt zal dus ook constant aandacht besteed moeten worden, om klanten 
niet teleur te stellen. 

X Aanbiedingen is het zwakste punt van de bakker. Aangezien mensen die dit 
aspect belangrijk vinden, toch niet altijd voor de supermarkt kiezen, is dit het punt 
waarmee nieuwe klanten aan te trekken zijn. 

X Bij de verkoop van tussendoortjes moet rekening gehouden worden met het feit 
dat klanten graag in een gezellige omgeving willen zitten. Welke doelgroep hierbij 
aangesproken wordt, hangt af van de concurrentiestrijd om die doelgroep. 

X Biedt als tussendoortjes producten aan tussen de fl. 2,- en fl. 4,- met een 
minimale keuze van vier producten. Ook een iets hogere prijs met een keuze uit 
vier tot zes producten is mogelijk. 
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Bijlage 1 Begeleidende brief el1quete 

~ Eindhoven, 15 januari 2001 

Geachte heer/ mevrouw, 

Deze brief is de inleiding voor een schriftelijke enquete. Deze enquete maakt deel uit 
van een onderzoek voor een bakkerij in het centrum van Eindhoven. Het doel van 
het onderzoek is om inzicht te verschaffen in de beweegredenen van mensen om 
hun brood en banket bij een bakker, dan wei bij een supermarkt te kopen. 

Ik ben student Technische 8edrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven 
en doe dit onderzoek in het kader van mijn opleiding. 

In het kader van dit onderzoek heb ik een enquete opgesteld, waarvan ik u vraag 
deze in te vullen en te retourneren in de portvrije enveloppe. U hoeft dus geen 
postzegel te plakken. De resultaten zullen worden gebruikt om beter in te spelen op 
de wensen van de klant (u dus). 

Het invullen van de enquete zal slechts vjjf minuten duren. U zou mij een heel stuk 
op weg helpen met rnijn onderzoek door de enquete ingevuld terug te sturen. Wilt u 
zo vriendelijk zijn de ingevulde enquete binnen drie weken terug te sturen. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Ron Heinen 

Bijlagen: enquete 
- portvrije antwoordenvelop 

De Bedrijfskundewinkel staat ook op internet: 
http://www.tue.nlltmlwinkel/bwinkl 

iVr'" EUR 1.1 FSK U N UfO: 
~vvinkel 
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Bijlage 2 Enquete 

invulinstructie 
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In de enquete treft u telkens een vraag aan met daarbij behorende 
antwoordmogelijkheden. Achter zo'n antwoordmogelijkheid staat een cijfer. U wordt 
verzocht bij het beantwoorden van de vragen telkens het cijfer te omcirkelen achter 
het antwoord dat op u van toepassing is of dat uw voorkeur heeft. 

Wanneer u bijvoorbeeld op 1 januari geboren bent, beantwoordt u de onderstaande 
vraag als voigt. 
Bent u op 1 januari geboren? 

ja CD 
nee 2 

U dient bij iedere vraag slechts 1 antwoord te omcirkelen, tenzij anders vermeld. 
Indien u bij enkele vragen verder op in de enquete voor de keuzemogelijkheid 
"Anders, nl. .. " kiest, kunt u op de stippellijn uwantwoord invullen. 

Sommige vragen vereisen een enigszins andere beantwoording. De instructie 
daarvoor wordt bij desbetreffende vragen gegeven. Ook moet u soms vragen 
overslaan, of aileen dan invullen indien u een bepaald antwoord hebt gegeven op de 
voorgaande vraag. Lees daarom de vragen en de bijbehorende instructie 
nauwkeurig. 

Veel succes met het invullen van de enquete. 

Allereerst vragen wij u enkele algemene gegevens over uzelf: 

1. Wat is uw geslacht? 

2. Wat is uw leeftijd? 

man 
vrouw 

jonger dan 20 
20-30 
31-40 
41-50 
ouder dan 50 

3. Uit hoeveel personen bestaat uw gezin? 
1 persoon 
2 personen 
3 personen 
4 personen 
meer dan 4 personen 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
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4. In welk van de volgende gebieden woont u? 
Eindhoven T ongelre 
Eindhoven Gestel 
Eindhoven Strijp 
Eindhoven Woensel 
Eindhoven Stratum 
Helmond 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Nu volgen een aantal vragen die betrekking hebben op uw gewoonten bij het doen 
van uw dagelijkse boodschappen. 

5. Hoe vaak doet u gemiddeld uw dagelijkse boodschappen? 
1x per week 1 
2x per week 2 
3 a 4x per week 3 
meer dan 4x per week 4 

6. Op welke van de onderstaande manieren doet u meestal uw boodschappen? 
bij een willekeurige winkel 1 
bij een vaste winkel 2 
aan de hand van aanbiedingen 3 

7. Welk vervoermiddel gebruikt u meestal voor het doen van uw boodschappen? 
a~ 1 
bus 2 
(brom )fiets 3 
lopend 4 

8. Waar koopt u uw brood? 
altijd bij de supermarkt 1 
meestal bij de supermarkt 2 
meestal bij de bakker 3 
altijd bij de bakker 4 

9. Waar koopt u uw banket (u kunt hierbij denken aan taart, gebak of bonbons) 
altijd bij de supermarkt 1 
meestal bij de supermarkt 2 
meestal bij de bakker 3 
altijd bij de bakker 4 

28 



Eindverslag Superbakker 

---------------------------------------------------
~'H:j)N1.u"S"'I.'Uf: 
p"" ' n k .-,', t 

.' ",.1. ~ .. ,. "", r. ~J." .. ~, 

De nu volgende vragen gaan in op uw persoonlijke mening en uw wensen en over de 
prestaties die supermarkten en bakkerijen leveren op het gebied van brood en 
banket. 

10. Geef van de volgende zaken aan wat u het belangrijkst vindt bij het kopen van 
brood en banket. Op de puntjes kunt u d.m.v. het zetten van een cijfer aangeven 
wat u het belangrijkst vindt. Geef het cijfer 1 aan hetgeen u het belangrijkst vindt, 
een 2 aan hetgeen uw volgende voorkeur heeft enzovoort tot en met het cijfer 7 
voor hetgeen uw minste voorkeur heeft. 

kwaliteit 
prjjs 
wachttijd aan kassa 
servicel klantvriendelijkheid 
aanbod gedurende gehele dag 
versheid 
breedte assortiment 

11. Zet ook de volgende zaken in volgorde van belang dat u eraan hecht bij het doen 
van uw boodschappen. U kunt uw antwoorden op dezelfde manier als bU de 
vorige vraag aangeven. Geef nu cijfers van 1 voor het belangrijkst tot en met 4 
voor het minst belangrijke. 

spaarpunten 
totale kosten van de boodschappen .. 
tijd die boodschappen doen kost 
aanbiedingen 

12. In de onderstaande tabel kunt u voor de supermarkt en voor de bakker aangeven 
hoe u denkt over de prestaties die beiden leveren op de aangegeven gebieden. 
Omcirkel het cijfer 1 als u vindt dat de supermarktl bakker zeer goed presteert, 2 
als deze goed presteert, 3 voor redelijk, 4 voor slecht en 5 voor zeer slecht. 

Supermarkt Bakker 
goed slecht goed slecht 

Aanbiedingen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Kwaliteit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Prijs 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Service 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Assortiment 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
versheid 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

In het nu volgende gedeelte wordt gevraagd naar uw mening over het aanbod van 
tussendoortjes. U kunt hierbij den ken aan de situatie dat u aan het winkelen bent en 
iets kleins wilt eten. 

13. Eet u wei eens tussendoortjes als u in de stad bent? 
Ja 1 
Nee 2 

(indien 2 omcirkeld, ga verder met vraag 18) 
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14. Welk soort tussendoortjes eet u in dat geval meestal? 
lets zoet (bv .... ) 1 
lets hartigs (bv ... ) 2 
lets warms (bv ..... ) 3 

I'W"fUOli(IJF!U~I,,"f}F. 
pVV'f~k(.?1 

15. Hoeveel keuze zou u willen hebben binnen de door u omcirkelde categorie 
producten? 

Minimaal 2 verschillende 1 
Minimaal 4 verschillende 2 
Minimaal 6 verschillende 3 

16. Hoeveel geld geeft u per persoon, per tussendoortje uit? 
Minder dan fl. 2,- 1 
Tussen fl. 2,- en fl. 4,- 2 
Tussen fl. 4,- en fl. 6,- 3 
Tussen fl. 6,- en tl. 8,- 4 
Meer dan fl. 8,- 5 

17. Geet van de volgende zaken de volgorde van belang aan, dat u eraan hecht. 
Op de puntjes kunt u d.m.v. het zetten van een cijter aangeven waaraan u de 

meeste waarde hecht. Geef het cijfer 1 aan hetgeen u het belangrijkst vindt, een 
2 aan hetgeen uw volgende voorkeur heeft enzovoort tot en met het cijfer 5 voor 
hetgeen waar u het minste waarde aan hecht. 

Mogelijkheid om te zitten 
Gezellige inrichting 
Muziek 
Geur van vers brood 
Locatiel bereikbaarheid 

18. Ais u nog opmerkingen of suggesties hebt, kunt u deze in de onderstaande 
ruimte kwijt. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

30 



Eindverslag Superbakker iW'IH!I:UOH'SKl "aHo; 
pvv , n k f'1 j 

-----------------------------------------------------

Bijlage 3 Frequentietabellen 

1. Wat is uw geslacht? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 man 41 31,1 31,1 31,1 

2 vrouw 91 68,9 68,9 100,0 

Total 132 100,0 100,0 

2. Wat is uw leeftijd? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 <20 jaar 1 ,8 ,8 ,8 

2 20-30 18 13,6 13,6 14,4 

3 31-40 32 24,2 24,2 38,6 

4 41-50 30 22,7 22,7 61,4 

5 >50 51 38,6 38,6 100,0 

Total 132 100,0 100,0 

3. Uit hoeveel personen bestaat uw gezin? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 1 pers 22 16,7 16,7 16,7 

2 2 pers 53 40,2 40,2 56,8 
3 3 pers 20 15,2 15,2 72,0 

4 4 pers 32 24,2 24,2 96,2 

5 >4 pers 5 3,8 3,8 100,0 

Total 132 100,0 100,0 

4. In welk van de volgende gebieden woont u? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 EHVcentrum 13 9,8 9,8 9,8 

2 EHVbinnen Ring 36 27,3 27,3 37,1 

3 EHVbuiten Ring 26 19,7 19,7 56,8 

4 Helmond 55 41,7 41,7 98,5 

Limburg 1 ,8 ,8 99,2 

Panninge 1 ,8 ,8 100,0 
Total 132 100,0 100,0 
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5. Hoe vaak doet u gemiddeld uw dagelijkse boodschappen? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 1x pw 27 20,5 20,6 20,6 
2 2xpw 40 30,3 30,5 51,1 

3 3a4x pw 45 34,1 34,4 85,S 
4 >4x pw 19 14,4 14,5 100,0 
Total 131 99,2 100,0 

Missing 1 ,8 
Total 132 100,0 

6. Op welke van de onderstaande manieren doet u meestal uw boodschappen? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 willekeurige winkel 12 9,1 9,3 9,3 

2 vaste winkel 107 81,1 82,9 92,2 

3 aanbiedingen 10 7,6 7,8 100,0 

Total 129 97,7 100,0 

Missing 3 2,3 

Total 132 100,0 

7. Welk vervoermiddel gebruikt u meestal voor het doen van uw boodschappen? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 auto 66 50,0 51,6 51,6 

3 (brom)fiets 43 32,6 33,6 85,2 

4 lopend 19 14,4 14,8 100,0 

Total 128 97,0 100,0 
Missing 4 3,0 
Total 132 100,0 

8. Waar koopt u uw brood? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 super altijd 22 16,7 16,8 16,8 

2 super meestal 29 22,0 22,1 38,9 

3 bakker meestal 32 24,2 24,4 63,4 

4 bakker altijd 48 36,4 36,6 100,0 

Total 131 99,2 100,0 

Missing 1 ,8 
Total 132 100,0 
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9. Waar koopt u uw banket? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 super altijd 6 4,5 4,6 4,6 

2 super meestal 29 22,0 22,1 26,7 

3 bakker meestal 46 34,8 35,1 61,8 

4 bakker altijd 50 37,9 38,2 100,0 

Total 131 99,2 100,0 
Missing 1 ,8 
Total 132 100,0 

10. Belangrijkste primaire eisen en verwachtingen 

Variabele kwaliteit prijs wachttijd versheid assortiment 

emiddelde 1,46 3,95 5,83 4,64 4,38 

11. Belangrijkste secundaire eisen en verwachtingen (lager is beter) 

Variabele spaarpunten Tatale Tatale tijd aanbiedingen 
kasten 

gemiddelde 3,79 1,68 2,27 2,26 

assortiment 
1,73 

13. Eet u wei eens tussendoortjes als u in de stad bent? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 ja 85 64,4 64,9 64,9 
2 nee 46 34,8 35,1 100,0 
Total 131 99,2 100,0 

Missing 1 ,8 
Total 132 100,0 
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14. Welk soort tussendoortjes eet u in dat geval meestal? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 zoets 22 16,7 26,2 26,2 
2 hartigs 62 47,0 73,8 100,0 
Total 84 63,6 100,0 

Missing 48 36,4 
Total 132 100,0 

15. Hoeveel keuze zou u willen hebben binnen de door u omcirkelde categorie 
producten? 

Cumulative 
Frequency Percent \ Percent v 

Valid 1 minim 2 11 8,3 12,6 12,6 

2 minim 4 45 34,1 51,7 64,4 

3 minim 6 31 23,S 35,6 100,0 
Total 87 65,9 100,0 

Missing 45 34,1 
Total 132 100,0 

16. Hoeveel geld geeft u per persoon, per tussendoortje uit? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 <2,- 6 4,5 6,9 6,9 

2 2-4,- 36 27,3 41,4 48,3 

3 4-6,- 26 19,7 29,9 78,2 

4 6-8,- 16 12,1 18,4 96,6 

5 >8,- 3 2,3 3,4 100,0 

Total 87 65,9 100,0 

Missing 45 34,1 
Total 132 100,0 

17. belang aspecten wanneer in stad (lager is beter) 
Variabele Zit- Gezellige muziek Geurvers Locatiel Bereiding ter 

mogelijkheid inrichting brood bereikbaar plaatse 
gemiddelde 2,29 2,85 I 5,33 3,53 2.91 4,13 
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Bijlage 4 Vraag 18: Opmerkingen of Suggesties 

X Niets ten nadele van de bakker, maar bij de supermarkt kun je voor minder geld 
ooit nog lekkerder brood kopen. 

X Bij vraag 17 mis ik "rookvrije ruimte" Dit is het eerste waar ik naar kijk 
X Leve de warme bakker! 
X Liever geen muziek bij bakker of supermarkt. We worden toch al vergeven door 

lawaai. En als het dan nog mooie muziek was ..... 
X Een gelegenheid om te eten moet schoon zijn en het personeel moet hygienisch 

werken. Dus: kapje of hoofd (of zoiets) en op tijd tussendoor handen wassen en 
evt. Handschoenen aan tijdens bereiding. 

X Er wordt teveel gelet op de kooplust van jongeren in de supermarkt, waardoor er 
teveel kant- en klaar en maakt niet uit wat het kost gekeken. Ben je er voor de 
klant, zorg dan ook dat je voldoet aan de wensen van iedere klant 

X Doordat ik altijd in de groentehandel heb gezeten, is bij mij versheid en prijs zeer 
belangrijk 

X Ais een bakker of supermarkt een lege plek heeft in het pand, dan zouden wij die 
kunnen gebruiken voor een kleine ruimte te creeren waar mensen in een rolstoel 
zou kunnen schuilen of even bij kan komen van het boodschappen doen. Zet een 
stoel neer dan kunnen ouderen ook van deze mogelijkheid gebruik maken. 

X Bij de meeste zaken is het restaurant vol of te klein of er zijn te weinig 
verschillende broodjes of andere dingen te koop. Ook te weinig soorten soep wat 
er wei ingaat bij de meeste na het boodschappen doen Gammer). 

X Een echte warme bakker in hartje stad die je ver in de omtrek ruikt, die kwaliteit 
levert van deugdelijk gebak en broodjes, vindt emplooi. (de meelmuts was zo'n 
goeie. Helaas weg) 

X Steeds meer mensen zijn in het bezit van een broodmachine (ik ook). Heeft dat 
ook gevolgen voor het koopgedrag van de mensen 

X Een broodje voor de kinderen en geen snoep vind ik belangrijk 
X Vooral voor ouderen: makkelijke bereikbaarheid en goede toegankelijkheid 
X Ik vind het erg jammer dat we in Nederland in razend tempo afstevenen op 

supermarkten aan de rand van de stad. Kruidenier! slager! bakker in directe 
woonomgeving is goed voor de leefbaarheid! milieu! sociale contacten etc. Ik 
tracht bewust de kleine middenstander, ondanks de prijs, te steunen met mijn 
klandizie. 

X Heel belangrijk vinden wij kwaliteit van de producten. Ais bij de bakker de 
kwaliteit minder wordt stappen wij meteen door naar een andere. 

X Meestal ontbreekt in een supermarkt en winkel een zit of rustgelegenheid voor 
oude van dagen 

X Bakker Bart? Betrokken hierbij bedoel ik? Gezelliger zitten is een aanrader voor 
bakker Bart. 

X Bij vraag 14 mis ik "broodje gezond" anders had ik dat ingevuld 
X Wat meer plaatsen om gezellig en zonnig te zitten (mn. in de zomer is de markt 

vrij vol) dan aileen nog bij Kluitmans (piazza) kun je gezellig zitten 
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Bijlage 5 Kruisverbanden 

A. Geslacht x keuze bakkerl supermarkt 

geslacht" waarbroodkopen Crosstabulation 

waarbroodkopen 

geslacht 1 man 

2 vrouw 

Total 

X2 = 0,161 
significance = 0,70 

Count 

% within geslacht 

Count 

% within geslacht 

Count 

% within geslacht 

B. Leeftijd x keuze bakkerl supermarkt 

1 
supermarkt 4 

17 

41,5% 

34 

37,8% 

51 

38,9% 

leeftijd " waarbroodkopen Crosstabulation 

bakker 
24 

58,5% 

56 

62,2% 

80 

61,1% 

waarbroodkopen 

1 
supermarkt 4 

leeftijd 1 <20jaar Count 

% within leeftijd 

2 20-30 Count 9 
% within leeftijd 50,0% 

3 31-40 Count 10 

% within leeftijd 31,3% 

4 41-50 Count 12 

% within leeftijd 41,4% 
5 >50 Count 20 

% within leeftijd 39,2% 

Total Count 51 

% within leeftijd 38,9% 

C = 31"(12+10+9)+17"(10+9)+22"(9) = 1482 
D = 20"(17+22+9+1)+12"(22+9+1)+10"(9+1)+9"(1) = 1473 
e = C-D/C+D= 9/2955 = 0,003 
cr= 463,24 
z= C-D/cr= 0,019 

bakker 
1 

100,0% 

9 

50,0% 

22 

68,8% 

17 

58,6% 

31 

60,8% 

80 

61,1% 

Total 
41 

100,0% 

90 

100,0% 

131 

100,0% 

Total 
1 

100,0% 

18 

100,0% 

32 

100,0% 

29 

100,0% 

51 

100,0% 

131 

100,0% 
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c. Gezinsgrootte x keuze bakkerl supermarkt 

gezinsgrootte * waarbroodkopen Crosstabulation 

waarbroodkopen 

1 
suparmarkt 

gezinsgrootte 1 1 pers Count 8 
% within gezinsgrootte 36,4% 

2 2 pers Count 22 
% within gezinsgrootte 41,5% 

3 3 pers Count 6 

% within gezinsgrootte 30,0% 
4 4 pers Count 12 

% within gezinsgrootte 38,7% 

5 >4 pers Count 3 

% within gezinsgrootte 60,0% 

Total Count 51 

% within gezinsgrootta 38,9% 

C = 3*(19+14+31+14)+12*(14+31+14)+6*(31+14)+22*(14) = 1520 
D = 2*(12+6+22+8)+19*(6+22+8)+14*(22+8)+31*(8) = 1448 
8 = C-D/C+D=0,024 
(J = 403,13 
z=0,179 

D. Aantal malen boodschappen x keuze bakkerl supermarkt 

4 bakker 
14 

63,6% 

31 

58,5% 

14 

70,0% 

19 

61,3% 

2 

40,0% 

80 

61,1% 

vaakboodschappen * waarbroodkopen Crosstabulation 

waarbroodkopen 

1 

Total 
22 

100,0% 

53 

100,0% 

20 

100,0% 

31 

100,0% 

5 

100,0% 

131 

100,0% 

supermarkt 4 bakker Total 
vaakboodschappen 1 1x pw Count 

% within 
vaakboodschappen 

2 2xpw Count 

% within 
vaakboodschappen 

3 3a4x pw Count 

% within 
vaakboodschappen 

4 >4xpw Count 

% within 
vaakboodschappen 

Total Count 

% within 
vaakboodschappen 

C = 8*(23+28+11)+17*(28+11)+17*(11) = 1346 
D = 18*(17+17+8)+23*(17+8)+28*(8) = 1555 
8 = C-D/C+D= -0,072 
(J = 398,96 
z = -0,524 

8 18 26 

30,8% 69,2% 100,0% 

17 23 40 

42,5% 57,5% 100,0% 

17 28 45 

37,8% 62,2% 100,0% 

8 11 19 

42,1% 57,9% 100,0% 

50 80 130 

38,5% 61,5% 100,0% 
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E. Belang prijs x keuze bakkerl supermarkt 

belang prijs * waarbroodkopen Crosstabulation 

waarbroodkopen 

1 
supermarkt 4 bakker Total 

belang 1,00 Count 3 3 6 
prijs % within belang prijs 50,0% 50,0% 100,0% 

2,00 Count 13 8 21 

% within belang prijs 61,9% 38,1% 100,0% 

3,00 Count 11 23 34 

% within be lang prijs 32,4% 67,6% 100,0% 

4,00 Count 13 12 25 

% within belang prijs 52,0% 48,0% 100,0% 

5,00 Count 3 13 16 

% within belang prijs 18,8% 81,3% 100,0% 

6,00 Count 4 9 13 

% within belang prijs 30,8 

69'21~8l 7,00 Count 

% within belang prijs 26,7% 73,3% 
Total Count 51 79 130 

% within belang prijs 39,2% 60,8% 100,0% 

C = 3*(8+23+12+13+9+11 )+13*(23+12+13+9+11)+11*(12+13+9+11)+ 
13*(13+9+11)+3*(9+11)+4*(11) = 2140 

D = 3*(13+11 +13+3+4+4)+8*(11 +13+3+4+4)+23*(13+3+4+4)+12*(3+4+4)+ 
13*(4+4)+9*(4) = 1248 

e;;; C-D/C+D= 0,263 
(J;;; 410,735 
z = 2,17 
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F. Belang versheid x keuze bakkerl supermarkt 

belang versheid * waarbroodkopen Crosstabulation 

waarbroodkopen 

supermarkt bakker Total 
belang 1,00 Count 9 21 30 
versheid % within be lang versheid 30,0% 70,0% 100,0% 

2,00 Count 17 43 60 

% within belang versheid 28,3% 71,7% 100,0% 

3,00 Count 8 11 19 

% within belang versheid 42,1% 57,9% 100,0% 

4,00 Count 8 3 11 

% within belang versheid 72,7% 27,3% 100,0% 

5,00 Count 6 1 7 

% within belang versheid 85,7% 14,3% 100,0% 

6,00 Count 2 2 

% within belang versheid 100,0% 100,0% 

7,00 Count 1 1 

% within belang versheid 100,0% 100,0% 

Total Count 51 79 130 

% within belang versheid 39,2% 60,8% 100,0% 

C:::: 21*(17+8+8+6+2+1)+43*(8+8+6+2+1)+11*(8+6+2+1)+3*(6+2+1)+ 
1*(2+1)=2174 

o :::: 9*(43+11 +3+1 )+17*(11 +3+1 )+8*(3+1 )+8*(1 )::::817 
e = C-O/C+O= 0,454 
cr = 393,19 
z = 3,45 

G. Leeftijd X kopen tussendoortjes 

leeftijd * eten tussendoortjes Crosstabulation 

eten tussendoort~ 

1 ja 2 nee 
leeftijd 1 <20jaar Count 1 

% within leeftijd 100,0% 

2 20-30 Count 16 2 

% within leeftijd 88,9% 11,1% 

3 31-40 Count 24 8 

% within leeftijd 75,0% 25,0% 

4 41-50 Count 19 11 

% within leeftijd 63,3% 36,7% 

5 >50 Count 25 25 

% within leeftijd 50,0% 50,0% 

Total Count 85 46 

% within leeftijd 64,9% 35,1% 

C = 1*(2+8+11+25)+16*(8+11+25)+24*(11+25)+19*(25) = 2089 
0= 2*(24+19+25)+8*(19+25)+11*(25) = 763 
e = C-O/C+O= 0,46 
cr = 395,30 
z = 3,35 

Total 
1 

100,0% 

18 

100,0% 

32 

100,0% 

30 

100,0% 

50 

100,0% 

131 

100,0% 
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H. Prijs tussendoortjes x keuzeaantal tussendoortjes 

hoeveel keuze tussendoortjes * prijs per tussendoortje Crosstabulation 

Count 

prijs per tussendoortje 

1 <2,- 2 2-4,- 3 4-6,- 4 6-8,- 5 >8,-
hoeveel keuze 1 minim 2 3 4 3 1 
tussendoortjes 2 minim 4 2 24 10 7 

3 minim 6 1 8 13 8 
Total 6 36 26 16 

C = 1 *(7+1 0+24+2+1 +3+4+3)+2*(1 +3+4+3)+8*(1 0+24+2+3+4+3)+ 7*(3+4+3)+ 
13*(24+2+4+3)+10*(4+3)+8*(2+3)+24*(3) = 1108 

D = 3*(24+10+7+2+8+13+8+1 )+2*(8+13+8+1)+4*(1 0+ 7+2+13+8+1 )+24*(13+8+1)+ 
3*(7+2+8+1 )+1 0*(8+1 )+1 *(2+1)+ 7*(1) = 1125 

G = C-D/C+D= -0,008 
a = 231,04 
z = -0,07 

41 

2 

1 

3 

Total 
11 

45 

31 

87 
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