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Voorwoord 

Dit verslag is de uitwerking van een opdracht van de Bedrijfskundewinkel. Dit is een 
organisatieadviesbureau dat door studenten geleid wordt. Zij lost bedrijfskundige 
problemen op voor bedrijven die niet de kennis hebben om deze zelf op te lossen en 
geen financiele middelen hebben om een commercieel adviesbureau in te huren. 
De Bedrijfskundewinkel stelt de studenten Technische Bedrijfskunde in staat om 
naast de studie extra ervaring op te doen in het bedrijfsleven door middel van het 
uitvoeren van een opdracht, waarvoor een passende beloning beschikbaar wordt 
gesteld. 
Wij hebben ons bij de Bedrijfskundewinkel voor een opdracht aangemeld omdat we 
graag wat extra praktijk ervaring willen opdoen naast de kennis die wij opgedaan 
hebben tijdens het eerste jaar van onze studie. 
We hebben gekozen voor de opdraeht "ijssalon". Deze sprak ons erg aan omdat we bij 
deze opdraeht een markonderzoek moesten uitvoeren en dat leek ons een leuke 
uitdaging. 

Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken om Dhr. Paul van Diest en Dhr. 
Mareo Bakermans en onze begeleiders Antal Kamps en Mark Palte te bedanken voor 
de samenwerking. 

Sharyn Gronthoud Maurits van 't Land 
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Samenvatting 

Ussalon 

Twee beginnende ondememers zijn Op het idee gekomen om een ijssalon te beginnen 
in Mierlo. Om te onderzoeken of dit een rendabel idee is hebben ze de 
Bedrijfskundewinkel ingeschakeld. Om een idee te krijgen hoe de inwoners van 
Mierlo tegen de komst van een ijssalon aankijken is er besloten een marktonderzoek 
uit te voeren door middel van enquetes in het centrum van Mierlo en de omliggende 
wijken. Hier zijn 500 enquetes verspreid waarvan er ruim 100 ingevuld teruggestuurd 
zlJn. 
Door middel van dit onderzoek krijgen we antwoord op de vragen: 

• Is er behoefte aan een ijssalon in Mierlo? 
• Wat wordt er van een ijssalon verwacht, gezien de wens en en eisen van de 

doe1groep? 
• Hoe groot is het marktgebied? 
• Wat is het bestedingspatroon? 
• Wat is de prognose van de verkoop bij deze markt? 

Uit deze enquetes kwam naar voren dat veel respondenten behoefte hebben aan een 
ijssalon in het centrum ofhet winkelcentrum van Mierlo. De voorkeur gaat uit naar 
een ijssalon gespecialiseerd in Italiaans schepijs (42%). Ook is een deel geYnteresseerd 
in een ijssalon die tevens een lunchroom is (32%). Meerdere respondenten die 
voorstander waren van een ijssalon halen hun ijs momenteel bij een bekende ijssalon 
in Geldrop. Zij zagen graag dat de toekomstige ijssalon dezelfde kwaliteit zalleveren 
als ze van Geldrop gewend zijn. Het marktgebied bestaat voomamelijk uit de 
inwoners van Mierlo en in de zomermaanden komen er ook toeristen naar Mierlo 
waarvan een deel op een nabijgelegen plek op een camping staat. De geYnteresseerde 
respondenten willen per bolIetje men gemiddeld fl. 1, - betalen. Zij zouden tijdens het 
zomerseizoen regelmatig de ijssalon bezoeken (gemidde1d eens per week) en per 
bezoek gemiddeld 5 a 10 gulden willen uitgeven. Buiten het zomerseizoen zal men de 
ijssalon minder bezoeken (gemiddeld eens per maand). Naast alleen ijs wit ongeveer 
de helft ook iets anders nuttigen naast ijs waarbij koffie en thee favoriet zijn (45%), 
maar er is ook interesse in broodjes en gebak. 
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Hoofdstuk 1 

Ussalon 

Inleiding 

Het voor u liggend rapport is het resultaat van het onderzoek dat verricht is onder de 
bewoners van het centrum van Mierlo. Het voomaamste doel is inzicht te krijgen in 
de motieven van de markt en de marktomvang. Dit door middel van een 
marktonderzoek. 

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet beschreven. In deze onderzoeksopzet 
worden o.a. de situatie- en probleemomschrijving van de opdrachtgevers besproken, 
alsmede de precieze onderzoeksvraag met bijbehorende deelvragen. 

Het feitelijke onderzoek en het verloop hiervan wordt in hoofdstuk 3beschreven. 
In dit hoofdstuk wordt tevens de methode van enqueteren toegelicht en hoe de 
steekproefgrootte bepaald is. 

In hoofdstuk 4 zuIlen de resultaten van de enquetering aan bod komen. De resultaten 
hebben betrekking op de enquetes die teruggezonden zijn. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conc1usies en aanbevelingen gepresenteerd. 
Tevens wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en de bijbehorende 
deelvragen. 
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Hoofdstuk2 De onderzoeksopzet 

2.1 Inleiding 

In de onderstaande paragrafen wordt een omschrijving van de onderzoeksopzet 
gegeven. Allereerst zal een situatieomschrijving gegeven worden om een beeld te 
schetsen van het idee van de opdrachtgevers en de omgeving waarin ze hun idee 
willen verwezenlijken. Vervolgens zal de probleemomschrijving aan bod komen met 
de bijbehorende opdrachtomschrijving. Hieruit zal de uiteindelijke onderzoeksvraag 
naar voren komen, met daaruit voortvloeiend de onderzoeksdeelvragen. 
Uiteindelijk wordt ook nog de methode van onderzoek toegelicht. 

2.2 Situatieomschrijving 

Twee beginnende ondememers hebben het idee opgevat om een gespecialiseerde 
ijssalon op te richten. Hiervoor willen zij een pand betrekken in het centrum van 
Mierlo, naar deze locatie zijn zij nog zoekende. In Mierlo en omgeving is nog geen 
ijssalon aanwezig, de dichtstbijzijnde ijssalons zitten in Nuenen en Geldrop. 
Beide ondememers hebben nog geen benodigde diploma's of ervaring in de 
ijsbranche, maar binnenkort zullen ze beginnen met een cursus ijsbereiden. 

2.3 Probleemomschrijving 

De opdrachtgevers hebben (nog) geen inzicht in de motieven van de markt en de 
marktomvang. 

2.4 Opdrachtomschrijving 

Het doel is inzicht te krijgen in de motieven van de markt en de marktomvang door 
middel van marktonderzoek. 

2.5 Afbakening 

De opdrachtgevers willen zich voomamelijk gaan richten op Mierlo en omgeving. Te 
denken valt hierbij aan Mierlo-Hout, Wolfsven (een camping vlakbij Mierlo), 
voorbijkomend verkeer en de nieuwe wijk Brandevoort. 

2.6 Onderzoeksvraag 

Is het rendabel om een ijssalon in Mierlo te beginnen, rekeninghoudend met nader te 
bepalen marktomstandigheden? 

3 
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2.7 Onderzoeksdeelvragen 

• Is er behoefte aan een ijssalon in Mierlo? 
• Wat wordt er van een ijssalon verwacht, gezien de wensen en eisen van de 

doelgroep? 
-Product (varieteit, kwaliteit, service) 
-Prijs (kortingen etc.) 
-Promotie (verkooppromotie, advertenties, public relations) 

• Hoe groot is het marktgebied? 
• Wat is het bestedingspatroon? 
• Wat is de prognose van de verkoop bij deze markt? 

2.8 Methoden van onderzoek 

Bij het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een schriftelijke enquete. Deze zal 
opgesteld worden om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen van de beoogde 
doelgroep. 
Deze gegevens worden uiteindelijk ingevoerd in SPSS en de resultaten hiervan 
worden geanalyseerd. 

4 
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Hoofdstuk3 Het Onderzoek 

3.1 De enquete 

De enquete gaat in op de onderzoekshoofdvraag en deelvragen die in paragraaf 2.7 
behandeld worden. De enquete is opgedeeld in verschillende delen. Afgestemd op de 
onderzoeksdeelvragen is er gekozen voor de begrippen profiel, consumentengedrag en 
consumentenwensen. Bij elk begrip zijn bepaalde variabelen gezocht om het begrip zo 
goed mogelijk te beschrijven. 
Tabel3.l geeft een overzicht van de begrippen met de bijbehorende variabelen. De 
Enquete is te vinden in de bijlage I. In totaal zijn er in Mierlo 500 enquetes verspreid. 
Hiervan zijn er ruim 100 teruggestuurd. Dit is meer dan 20% en is genoeg voor een 
representatiefbeeld voor de inwoners van Mierlo. 

Begrip Aspect Variabele Code Meetwaarden 

Pretiel 1. Geslacht 1 Man 
2 Vreuw 

2. Burgelijke staat 1 Gehuwd 
2 Ongehuwd 
3 Samenwonend 

3. Woonplaats 
4. Wijk 
5. Leeftijd 
6. Werk 1 Fulltime 

2 Parttime 
3 Opoproep 

7. Kinderen 1 o kinderen 
2 1 kind 
3 2 kinderen 
4 3 kinderen 
5 4 kinderen 
6 anders 

Consumentengedrag 8. IJsconsumptie 1 Ja 
2 Nee 

9. Hoe vaak 1 Oagelijks 
2 Een paar keer per week 
3 Eens per week 
4 Een paar keer per maand 
5 Eens per maand 
6 Minder 

10. Waar 1 Supermarkt 
2 IJssalon 
3 Snackbar 
4 Anders, nl. .. 

5 
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Begrip Aspect 

Consumentenwensen Plaats 

Product 

Prijs 

Promotie 

Variabele 

11. Wat voor soort 

12. In de buurt 

13. Behoefte 

14. Waar 

15. Soort ijssalon 

16. lets anders 

17. Wat 

18. Prijs 
19. Gemiddelde 
uitgave 

20. Hoe vaak1 

21. Hoe vaak2 

22. Promotieactiviteit 

Tabe13.1 Het onderzoeksmodel 

Code 

1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
1 

2 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
4 

1 

2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 

Ussalon 

Meetwaarden 

Softijs 

Waterijs 
Roomijs/schepijs 
IJstaart 
Anders, nl. ... 
Ja 
Nee 
Ja 
Nee 
Winkelcentrum 
In centrum Mierlo 
Buiten centrum Mierlo 
Anders, nJ.... 
Gespecialiseerd in Italiaans 
schepijs 
Tevens ook lunchroom 
Anders, nl. ... 
Ja 
Nee 
Koffie, thee e.d. 
Broodjes 
Gebak 
Anders, nl... 

Minder dan FI. 5, -

Tussen Fl. 5, - en Fl. 10, -
Tussen FI. 10, - en FI. 15, -
Meer dan FI. 15, -
Meerdere keren per week 
Eens in de week 
Eens in de maand 
Eens in de 3 maanden 
Niet 
Anders, nl... 
Meerdere keren per week 
Eens in de week 
Eens in de maand 
Eens in de 3 maanden 
Niet 
Anders, nl. .. 
Ja 
Nee 

6 
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Hoofdstuk4 De resuItaten 

4.1 De resultaten van de multiple choice vragen 

We zullen e1ke vraag afzonderlijk behandelen met een grafiek (histogram) dat een 
overzicht geeft van de resultaten van die vraag. In de bijlage zijn de precieze 
percentages gegeven in de frequentietabellen. 

1. Wat is Uw geslacht? 
Uit deze grafiek blijkt duidelijk dat het merendeel (70%) van de respondenten 
van het vrouwelijke geslacht is. 

80 

& 60 
S 
~ 40 
~ 
~ 20 

o 
Vrouw 

2. Wat is Uw burgerlijke staat? 

Man 

Een meerderheid (72%) van de respondenten blijkt gehuwd te zijn. 

80 

CI) 60 
0') 
C'CS -s::: 40 
CI) 

~ 
8? 20 

o 
gehuwd ongehuwd samenwonend anders 
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3. Wat is Uw woonplaats? 
Een overzicht van de resultaten is bij deze vraag niet nodig, want aIle 
respondenten wonen in Mierlo (zie frequentietabel 3 in de bijlage II pagina). 

4. In welke wijk woont U? 
Bij het enqueteren hebben we verscheidene wijken aangedaan. Ongeveer 20% in 
het centrum en 80% erbuiten. 

5. Wat is Uw leeftijd? 
De meeste respondenten (ong.70%) blijken tot de hogere leeftijdsklassen te 
behoren (vanaf 36 jaar) 

35 
30 

& 25 
.e 20 c 
Q) 15 
~ 
Q) 10 
Il. 5 

o 
1-15 16-25 26-35 36-45 46-60 61-100 
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6. Bent U werkzaam, zo ja, op welke manier? 
Het merendeel van de respondenten is werkzaam (ongeveer 80%) en dan 
vooral fulltime en parttime (ongeveer 65%). 

50 

12)40 
C) 

:130 
c 
~20 
8? 10 

o 
Full-tim; Part-tim; Op q:>roop Anders Niet 

IfI.eI'kzaam 

7. Heeft U kinderen, zo ja hoeveel? 
Het overgrote deel van de respondenten heeft kinderen (72%). De meeste 
hebben 2 kinderen (44%). 

(l) 50 
0) 40 
~ 30 
(l) 20 
~ 10 
&. 0 
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8. Eet U weI eens ijs? 

I1ssalon 

Bijna aIle respondenten zeggen weI eens ijs te eten (97%). De respondenten 
die nee geantwoord hebben op deze vraag hoefden de enquete pas weer vanaf 
vraag 12 in te vullen. 

120 
100 

Q) 
tJ) 80 
S c 60 Q) 

~ 40 Q) 
a. 20 

0 

9. Hoe vaak eet U ijs? 
De antwoorden op deze vraag blijken verdeeld te zijn, maar wat belangrijk is 
voor het onderzoek is dat 67% van de respondenten minstens een paar keer per 
maand een ijsje. 

Een Eens 
paar per 

keer per week 
week 

Een 
paar 

keer per 
maand 

Eens 
per 

maand 

Minder Niet 
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10. Waar haalt U dat ijs? 
Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. 
De meeste mens en halen het ijs dus gewoon bij de supermarkt (77%). Ook 
halen veel mensen hun ijs bij de ijssalon 59% en de snackbar 43%. 

100 
80 

60 

40 

20 
o 

Ergens anders: 

supermarkt ijssalon snackbar 

wordt gebracht door Bo-Frost 
Mobiele ijsconventer 
Jamin 
groothandel 
restaurant 

11. Wat voor soort ijs eet U dan? 

ergens 
anders 

Bij deze vraag waren ook meerdere antwoorden mogelijk. 
De meeste mensen blijken roomijs/schepijs te eten (85%). 

100 

CI) 80 
en 
.! 60 
c 
CI) 40 ~ 
CI) 

20 C-

O 

Anders 
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12. Is er een ijssalon bij U in de buurt gevestigd? 

IJssalon 

Het merendeel van de geenqueteerden heeft geen ijssalon in de buurt (85%) 

100 

G) 
80 

Cl 
S 60 
r:: 
G) 40 () ... 
G) 
a. 20 

0 
Ja Nee 

13. Heeft U behoefte aan een ijssalon bij U in de buurt? 
Ongeveer % van de respondenten heeft behoefte aan een ijssalon 
Indien er nee werd ingevuld kon men ophouden met de enquete. 

80 
70 

G) 60 
Cl 50 S 
r:: 40 G) 

f:! 30 
G) 20 a. 

10 
0 

Ja Nee 
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14 Waar geeft U de voorkeur aan dat een eventuele ijssalon gevestigd zou 
worden? 
De voor keur wordt aan het centrum van Mierlo gegeven (50%). 

(I) 60 
C) 50 
S 40 
c 30 
(I) 

~ 20 
(I) 10 
fl.. 0 

15. Aan wat voor soort ijssalon zou U de voorkeur geven? 
Men heeft een voorkeur voor een ijssalon gespecialiseerd in Italiaans schepijs 
(42%), maar 32% heeft liever een ijssalon die tevens een lunchroom is 

Q) 50 
en 40 
.! 30 c 
Q) 20 
~ 10 

11. 0 

.!!:! (/) 
"Os:: 
s:: Q) 
o > 

- Q) 
(13-
(/).::t:, 
I/) 0 
:2 0 

.~ 

E 
c 0 
Q) 0 
Q) .... 

-5 
c 
.2 
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16. Zou U ook iets anders willen nuttigen behalve ijs? 
De meerderheid van de geenqueteerden zou ook iets anders willen nuttigen 
dan ijs bij de ijssalon (47%). 

50 

ell 40 
tI') 

J!J 30 
c 
~ 20 

&. 10 

o 

17. Zo ja, wat? 

Ja Nee Geen behoefte 
aan een IJssalon 

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. 
De meeste respondenten hebben de meeste behoefte aan koffie/thee naast hun 
ijsje (45%). 

ell 40 
tI') 

.s 30 
c 
~ 20 
ell 
Q. 10 

o 
Koffie I Thee Broodjes 

lets anders: Magnum, Mars, etc. 

Gebak lets anders 
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18. Wat zou een bolletje ijs mogen kosten? 
De meeste mens en vinden een prijs rond Fl.1, - een redelijke prijs (samen 
50%). 

19. Hoeveel zou U gemiddeld bested en bij een bezoek aan een ijssalon? 
De meeste mensen verwachten gemiddeld tussen Fl. 5, - en Fl. 10, - uit te 
geven (44%). 

CD 50 
en 40 
J9 30 c 
CD 20 
~ 10 
&. 0 

Minder 
dan fI 5,-

Tussen fI Tussen fI Meer dan 
5,- en fI 10,- en fI fl15,-

10,- 15,-

Geen 
behoefte 

aan 
IJssalon 
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20. Hoe vaak zou U deze bezoeken in het zomerseizoen? 
De meeste geenqueteerden zouden eens per week langskomen (46%). 

Q) 50 
Cl 40 
~ 30 
Q) 20 
~ 10 
Q) 

a.. 0 

Meerdere Eens per Eens per Anders 
keren per week maand 

week 

Geen 
behoefte 

aan 
IJssalon 

21 Hoe vaak zou U de IJssalon bezoeken naast het zomerseizoen? 
Nu komt een groot deel van de respondenten nog maar eens in de maand 
(31%) 

35 
Q) 30 
C) 25 
J9 20 
~ 15 
~ 10 
~ 5 

o 
Meerdere 
keren per 

week 

Eens per 
week 

Eens per 
maand 

Eens per 

drie 
maanden 

Niet Geen 
behoefte 

aan 
IJssalon 
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22. Ais er een ijssalon gevestigd zou worden in Mierlo, zou U dan op de 
hoogte gehouden willen worden van de promotieactiviteiten? 
De helft van de geenqueteerden wilt graag op de hoogte gehouden worden. 

60 
CD 50 
tn 40 
~ 30 
CD e 20 
~ 10 

o 
Ja Nee Geen behoefte 

IJssalon 
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4.2 Verbanden tussen variabelen 

In deze paragraaf zal getoetst worden of bepaalde mogelijke verbanden ook statistisch 
aantoonbaar zijn. Om te bepalen of er een verband be staat en wat de sterkte van dit 
verband is, kunnen statistische testprocedures worden uitgevoerd. 

Om te beslissen van welke testprocedure gebruik kan worden gemaakt, dient eerst 
bepaalt te worden of de variabele nominaal of ordinaal is. Een nominale variabele is 
een variabele waarbij geen orde van grootte bepaald kan worden. Een voorbeeld van 
zo'n variabele zijn de antwoordcategorieen man en vrouw bij vraag 1. 
Een ordinale variabele is een variabele waarbij weI een orde van grootte bepaald kan 
worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vraag 19. 

We kiezen voor de testprocedure van Cramer's V. Deze testprocedure gaat voor een 
combinatie van variabelen na wat de sterkte van het verband tussen deze variabelen is 
en drukt dit uit in een getal. Het verband is het sterkst als de waarde -1 of 1 bedraagt. 
Als verbanden een waarde hebben hoger dan 0.250 of lager -0.250, zijn ze sterk 
genoeg om het als een verband aan te duiden. 
Hierbij is het echter nog weI van belang naar de betrouwbaarheid van het verband te 
kijken, de zogenaamde significantie. Er moet naar de betrouwbaarheid gekeken 
worden omdat anders een verband tussen twee variabelen onterecht als verband 
aangeduid kan worden. Het kan namelijk zo zijn dat een derde variabele het verband 
doorkruist waardoor de waarde van het verband onterecht wordt verhoogd. 
Bij de analyse van de verbanden in deze paragraaf zal een betrouwbaarheid van 80% 
worden gehanteerd. 
We hebben de vragen tegen elkaar uitgezet in de onderstaande tabel om zo de 
mogelijke verbanden te bepalen. De minnen geven geen verb and aan, de plus sen een 
mogelijk verband en nullen een mogelijk verb and relevant voor het onderzoek. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
I 

2 
3 

4 
5 
6 + + + 
7 + + + 
8 + 

+ + + 
+ + + 
+ + + 

+ 
+ 

+ 

0 + + 
20 - + 0 + 
21 - + + + + + 
22 + + + + + + + + 
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Onderstaand zal per te onderzoeken verb and uitgelegd worden of het verband weI of 
niet significant aantoonbaar is. Verder zal voor de duidelijkheid ook gebruik worden 
gemaakt van kruistabellen. 

Kruistabel 1 
Ret aantal kinderen gekoppeld aan behoefte aan een ij ssalon. 

Behoefte Total 
ja nee 

Aantal Geen 25 6 31 
kinderen kinderen 

1 kind 8 8 
2 kinderen 32 17 49 
3 kinderen 13 5 18 
4 kinderen 4 1 5 

Anders 1 1 
Total 83 29 112 

Symmetric Measures 
Value Approx. 

Sig. 
Cramer's V ,230 ,312 

De waarde van Cramers V is te laag nl. 0.230 en bovendien niet significant (De 
significantie is te bepalen door het getal van de sigma af te trekken van 1 en dit te 
vermenigvuldigen met 100%. 1-0,312 = 0,688 is 67% significant), dus het wel of niet 
hebben van kinderen hoeft geen verband te hebben op de behoefte aan een ijssalon. 

Kruistabel 2 
Ret aantal kinderen gekoppeld aan de uitgaven bij een bezoek aan de ijssalon. 

Gemiddelde Total 
Uitgaven 

Minder dan tussen fl tussen fI meer dan geen 
fI 5,- 5,- en fl 10,-enfl fl15,- behoefte 

10,- 15,- aan 
ijssalon 

Aantal geen 9 17 5 31 
kinderen kinderen 

1 kind 1 6 1 8 
2 kinderen 7 15 10 1 16 49 
2 kinderen 7 15 10 1 16 49 
3 kinderen 3 9 2 4 18 
3 kinderen 3 9 2 4 18 
4 kinderen 3 1 1 5 
4 kinderen 3 1 1 5 

anders 1 1 
anders 1 1 

Total 23 49 12 2 26 112 
Total 23 49 12 2 26 112 

Symmetric Measures 
Value Approx. 

Sig. 
Cramer's V ,269 ,039 
Cramer's V ,269 ,039 
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Deze waarde van Cramers V geeft aan dat er een verband be staat met een goede 
significantie (96%) tussen het aantal kinderen en de uitgaven die men wil doen per 
bezoek. 

Kruistabel 3 
Het aantal kinderen gekoppeld aan hoe vaak men de ij ssalon wil bezoeken in de 
zomer 

Aantal Geen 
kinderen kinderen 

1 kind 
2 kinderen 
3 kinderen 
4 kinderen 

Anders 
Total 

Symmetric Measures 

Cramer's V 

hoe vaak 
zomer 

meerdere eens in de eens in de 
keren per week maand 

week 

7 13 5 

2 6 
8 20 4 
2 11 1 
2 1 1 
1 

22 51 11 

Value Approx. 
Sig. 

,202 ,569 

Total 

anders geen 
behoefte 

aan 
ijssalon 

1 5 31 

8 
1 16 49 

4 18 
1 5 

1 
2 26 112 

Het wei of niet hebben van kinderen hoeft ook geen verband te hebben op het aantal 
keer bezoeken van de ijssalon. 

Kruistabel 4 
Behoefte aan iets anders naast ijs gekoppeld aan hoe vaak men de ijssalon wil 
bezoeken in de zomer 

hoe vaak 
zomer 

meerdere eens in de Eens in de anders geen 
keren per week maand behoefte 

week aan 
ijssalon 

iets anders ja 18 30 3 2 
Nee 4 21 8 
Nee 4 21 8 

Geen 26 
behoefte 

aan 
ijssalon 

Geen 26 
behoefte 

aan 
ijssalon 

Total 22 51 11 2 26 
Total 22 51 11 2 26 

Total 

53 
33 
33 
26 

26 

112 
112 
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Symmetric Measures 

Value Approx. 
Sig. 

Cramer's V ,750 ,000 

De hoge waarde van Cramers V geeft aan dat er een sterk verband is en heeft een 
sterke significantie. Er is dus een verband tussen behoefte aan iets anders naast ijs en 
hoe vaak de ijssalon bezocht zou worden in de zomer. 

Kruistabel 5 
Het op welke manier werkzaam zijn gekoppeld aan gemiddelde uitgaven aan een 
bezoek 

Gemiddelde Total 
uitgaven 

Minder dan Tussen fI Tussen fI meerdan geen 
fl5,- 5,- en fl 10,- en fl fl15,- behoefte 

10,- 15,- aan 
ijssalon 

Werk full-time 7 18 2 1 15 43 
part-time 6 16 6 1 2 31 

Op oproep 2 2 4 
anders 2 7 4 6 19 

niet 6 6 3 15 
werkzaam 

Total 23 49 12 2 26 112 

Symmetric Measures 
Value Approx. 

Sig. 
Cramer's V ,227 ,112 

Hier blijkt ook weer dat de waarde van Cramers V te laag is, hier hoeft dus ook geen 
verband te bestaan. 

Kruistabel6 
De behoefte aan iets anders naast ijs gekoppeld aan de gemiddelde uitgaven per 
bezoek. 

Gemiddelde Total 
uitgaven 

Minder dan tussen fl tussen fI meerdan geen 
fl5,- 5,- en fl 10,- en fI fl15,- behoefte 

10,- 15,- aan 
ijssalon 

Minder dan tussen fI tussen fl meerdan geen 
fI 5,- 5,- en fI 10,- en fI f115,- behoefte 

10,- 15,- aan 
ijssalon 

iets ja 4 1 1 1 7 
anders? 

iets ja 4 1 1 1 7 
anders? 
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nee 23 45 11 1 25 105 

Total 23 49 12 2 26 112 

Symmetric Measures 
Value Approx. 

Sig. 
Cramer's V ,279 ,069 

De waarde van Cramers V en de significantie geven aan dat er een verband is tussen 
behoefte aan iets anders dan ijs en de gemiddelde uitgaven per bezoek. 
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Hoofdstuk5 Conclusies en Aanbevelingen 

Per onderzoeksdeelvraag zal er nu op basis van de uitslag van de enquete een 
antwoord gegeven worden 

• Is er behoefte aan een ijssalon in Mierlo? 
75% van de bewoners van Mierlo hebben behoefte aan een ijssalon (in de buurt). 
Momenteel haalt de ijsconsumerende inwoner van Mierlo (97%) het ijs 
voomamelijk bij de supermarkt (77%), een groot deel van die ijsconsumenten 
haalt ook weI eens ijs bij een ijssalon (59%). Dit is een hoog percentage als je 
bekijkt dat een groot deel van de inwoners aangeeft naar hun mening geen ijssalon 
in de buurt te hebben (85%). 

• Wat wordt er van een ijssalon verwacht, gezien de wens en en eisen van de 
doelgroep? 
-Product (varieteit, kwaliteit, service) 
Veel bewoners zien het liefst een ijssalon komen die gespecialiseerd is in Italiaans 
schepijs (42%), maar daarnaast zijn er ook veel bewoners die graag tevens een 
ijssalon willen hebben die ook een lunchroom is (32%) 
Van die mensen die graag iets anders nuttigen naast hun ijsje, was de koffie en 
thee favoriet (iets minder dan 50%), een kwart van de mensen die graag iets 
anders nuttigen naast ijs hebben ook interesse in broodjes en gebak. 
Bij de extra opmerkingen is vaker ingevuld dat men positief tegenover een 
ijssalon staat als die kwalitatiefmaar goed schepijs verkoopt, er zal dus heel goed 
op de kwaliteit en de daarbijbehorende klantenwensen gelet moeten worden. 
-Prijs (kortingen etc.) 
50% van de inwoners vind rond een gulden een redelijke prijs. 
-Promotie (verkooppromotie, advertenties, public relations) 
De helft van de inwoners zou graag op de hoogte gehouden willen worden van de 
promotieactiviteiten en dus de daarbijbehorende verkooppromoties etc. 

• Hoe groot is het marktgebied? 
In het zomerseizoen heeft een groot deel van de inwoners van Mierlo geschat eens 
in de week langs te komen (46%). Met Mierlo alleen als marktgebied zou dit een 
mime klantenpopulatie opleveren. Daamaast kan er in die zomermaanden in een 
nabijgelegen camping extra klanten verkregen kunnen worden, deze zouden 
benaderd kunnen worden door reclame te maken op of rond de camping 

• Wat is het bestedingspatroon? 
Gemiddeld verwacht men tussen de 5 a 10 gulden uit te geven bij een bezoekje, 
dit is inclusief de uitgaven aan de producten naast het ijs alleen. 
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• Wat is de prognose van de verkoop bij deze markt? 
De oppervlakte van Mierlo bedraagt 18,09 km2. 44% van de inwoners geeft aan 
gemiddeld eens in de week langs te gaan en daar gemiddeld fl 7,50 uit te geven 
(dit is het tussenliggende bedrag van fl5,- en fllO,-). Ervan uitgaande dat men een 
afstand van 1,5 km dichtbij vindt (deze 1,5 km is een aanname, meer onderzoek 
zou een beter inzicht in deze waarde kunnen geven) geeft dit dat een oppervlakte 
van ongeveer 7 km2. (Deze oppervlakte wordt berekend door de formule: 
oppervlakte cirkel 1t * (straal)2 -73,14 * (1,5)2= 7). 
7118 * 10180 (aantal inwoners) = 3960 inwoners op de 7 km2 

3960 * 0,44 1624 (% inwoners wekelijks bezoek) 
1624 * 7,50 fl12177,-/week 
Ervan uitgaande dat de ijssalon 7 dagen per week open is in de zomerperiode 
komt dit op flI740,- per dag. 
Dit bedrag lijkt hoog en daar zijn een paar mogelijke oorzaken voor: 
De enquete kan heel optimistisch zijn ingevuld door de mensen die graag zien dat 
er een ijssalon komt. Het gemiddelde betaalde bedrag per bezoek zou lager 
kunnen uitvallen ais de ouders hun kinderen meenemen en voor hun minder geld 
willen uitgeven. Bovendien is het in de zomermaanden heel belangrijk om een 
goede omzet te draaien in verband met de afnemende omzet in de maanden buiten 
het zomerseizoen. 

Algemene aanbeveling: 

Bekijk wat de markt is van artikelen naast het ijs. Een groot dee! van de inwoners is 
bereid om naast de ijsverkoop ook geld te betalen voor andere artikelen zoals dranken, 
koffie/thee, maar ook voor broodjes en gebak. Deze extra artikelen brengen extra 
risico's mee maar ook voordelen. Bijvoorbeeld de doorverkoop tijdens de maanden 
naast het zomerseizoen en het aantrekken van meerdere klanten die hun voorkeur 
hebben liggen bij een gezellige lunchroom. De beslissing van de extra artikelen kan 
misschien genomen worden met inbreng van de klanten door middel van feedback 
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Bijlage I De inleidende brief 

Eindhoven, ... 

Geachte heer/mevrouw, 

Graag zouden wij uw medewerking vragen voor het invullen van de volgende enquete. 
Wij (Sharyn Gronthoud en Maurits van 't Land) zijn studenten aan de Technische Universiteit 
te Eindhoven. We zijn bezig met een onderzoek in opdracht van twee beginnende 
ondememers die van plan zijn om een ijssalon te beginnen in het centrum van Mierlo. 

Ons onderzoek wordt begeleid door de Bedrijfskundewinkel. Dit is een non-profit organisatie 
van de Technische Universiteit Eindhoven, die kleine zelfstandigen helpt bij het oplossen van 
problemen. 

De resultaten van deze enquete zullen we gebruiken voor een marktonderzoek om inzicht te 
krijgen in de motieven van de markt en de marktomvang. Uw anonimiteit wordt hierin 
uiteraard bewaard. De opdrachtgevers kunnen zo bekijken of het rendabel is om een ijssalon 
te beginnen. Wij verzoeken U vriendelijk de enquete zo goed mogelijk in te vullen en terug te 
sturen voor ... door middel van de portvrije enveloppe. Het invullen van deze enquete zal 
ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. 

De instructie voor het invullen van de enquete treft U aan bij de vragen. Mochten er toch nog 
vragen of onduideJijkheden zijn, dan kunt U een e-mail sturen naar: 
S.A.gronthoud@studenttue.nl 
Of bell en naar het volgende nummer: .......... . 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

Sharyn Gronthoud en Maurits van 't Land 
Studenten Technische Bedrijfskunde TU/e 

Bijlagen: 
enquete 
portvrije retourenveloppe 

30 



rtlf"BEDRIJFSKUNDE 
PVV ink e I 

ond ernellle csad v lezen I1ssalon 

Bijlage II De enquete 

• Omcirkel het correcte antwoord. 
• Wanneer er meerdere antwoorden aangekruist kunnen worden, za1 dit bij de 

betreffende vraag vermeld worden. 
• Als het een open vraag is dan kunt U uw antwoord achter de vraag invullen op het 

daarvoor bestemde stippellijntje. 

Profiel: 

1. Wat is uw geslacht? 

2. Wat is Uw burgerlijke staat? 

3. Wat is Uw woonplaats? 

4. In welke wijk woont U? 

5. Wat is Uw leeftijd? 

6. Bent U werkzaam, zo ja op welke 
manier? 

7. Heeft U kinderen, zo ja hoeveel? 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Vrouw 
Man 

Gehuwd 
Ongehuwd 
Samenwonend 
anders, nl 
........................ 

Fulltime 
Parttime 
Op oproep 
anders, nl 

Geen kinderen 
1 kind 
2 kinderen 
3 kinderen 
4 kinderen 
anders, nt 
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Consumentengedrag: 

8. Eet U weI eens ijs? 1 
2 

Ja 
Nee 

Ais U hierbij nee heeft ingevuld, dan kunt U verder gaan met vraag 12. 

9. Hoe vaak eet U ijs? 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Bij de volgende vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

10. Waar haalt U dat ijs? 1 
2 
3 
4 

Bij de volgende vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

11. Wat voor soort ijs eet U dan? 

Consumentenwensen: 

1 
2 
3 
4 
5 

Dagelijks 
Een paar keer per week 
Eens per week 
Een paar keer per maand 
Eens per maand 
Minder 

Supermarkt 
I1ssalon 
Snackbar 
Anders, nl 

Softijs 
Waterijsje 
Roomijs/schepijs 
I1staart 
Anders, nl 

12. Is er een ijssalon bij U in de buurt gevestigd? 1 Ja 
2 Nee 

13. Heeft U behoefte aan een ijssalon 1 Ja 
bij U in de buurt? 2 Nee 

Als U nee heeft ingevuld dan kunt U ophouden met de enquete, dank U wei 

33 



I'IiP\"BEDRIlFSKUNDE 
pvv ink Ell I 

o nd erne mersad v ie zen 

14. Waar geeft U de voorkeur aan dat een 
eventuele ijssalon gevestigd zou worden? 

15. Aan wat voor soort ijssalon zou U de 
voorkeur geven? 

16. Zou U ook iets anders willen nuttigen 
behalve ijs? 

1 
2 
3 

4 

1 

2 

3 

1 
2 

Bij de volgende vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

17. Zo ja, wat? 

18. Wat zou een bolletje ijs mogen kosten? 

19. Hoeveel zou U gemiddeld besteden bij een 
bezoek aan een ijssalon? 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

Ussalon 

Het Winkel centrum 
In het centrum van Mierlo 
Buiten het centrum van 
Mierlo 
Anders, nl 

I1ssalon gespecialiseerd in 
Italiaans schepijs 
I1ssalon die tevens ook 
lunchroom is 
I1ssalon ...... . 

Ja 
Nee 

Koffie, thee e.d. 
Broodjes 
Gebak 
Anders, nl 

Minder dan FL 5, -
Tussen Fl. 5, - en Fl. 10, -
Tussen FL 10, - en FL 15, 

4 Meer dan FL 15,-

20. Hoe vaak zou U deze bezoeken in het 
Zomerseizoen? 

1 
2 
3 
4 
5 

Meerdere keren per week 
Eens in de week 
Eens in de maand 
Eens in de 3maanden 
anders, nl 
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21. Hoe vaak zou U de Ussalon bezoeken naast 
het zomerseizoen? 

22. Ais er een ijssalon gevestigd zou worden in 
Mierlo~ zou U dan op de hoogte gehouden 
willen worden van de promotieactiviteiten? 

Eventuele opmerkingen kan U op dit blad kwijt. 

Dank U wei voor uw inzet 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 

Ussalon 

Meerdere keren per week 
Eens in de week 
Eens in de maand 
Eens in de 3 maanden 
Niet 
Anders 

Ja 
Nee 
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Bijlage III De frequentietabellen 

Vraag 1 
geslacht 

Frequency Percent Valid Cumulativ 
Percent e Percent 

Valid vrouw 78 69,6 69,6 69,6 
man 34 30,4 30,4 100,0 

Total 112 100,0 100,0 

Vraag2 
burgerlijke staat 

Frequency Percent ValidCumulativ 
Percent e Percent 

Valid gehuwd 81 72,3 72,3 72,3 
ongehuwd 18 16,1 16,1 88,4 

samenwonend 11 9,8 9,8 98,2 
anders 2 1,8 1,8 100,0 

Total 112 100,0 100,0 

Vraag3 
woonplaats 

Frequency Percent Valid Cumulative 
Percent Percent 

Valid mierlo 112 100,0 100,0 100,0 

Vraag4 
wijk 

Frequency Percent ValidCumulativ 
Percent e Percent 

Valid centrum 21 18,8 18,8 18,8 
anders 57 50,9 50,9 69,6 

niets 34 30,4 30,4 100,0 
ingevuld 

Total 112 100,0 100,0 

Vraag5 
leeftijd 

Frequency Percent ValidCumulativ 
Percent e Percent 

Valid 1-15 1 ,9 ,9 ,9 
16-25 9 8,0 8,0 8,9 
16-25 9 8,0 8,0 8,9 
26-35 23 20,5 20,5 29,5 
26-35 23 20,5 20,5 29,5 
36-45 36 32,1 32,1 61,6 
36-45 36 32,1 32,1 61,6 
46-60 30 26,8 26,8 88,4 
46-60 30 26,8 26,8 88,4 

61-100 13 11,6 11,6 100,0 
61-100 13 11,6 11,6 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
Total 112 100,0 100,0 
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Vraag 6 
werk 

Valid full-time 
part-time 

op oproep 
anders 

niet 
werkzaam 

Total 
Missing System 

Total 

Vraag7 
aantal kinderen 

Valid geen 
kinderen 

1 kind 
2 kinderen 
3 kinderen 
4 kinderen 

anders 
Total 

Vraag 8 
ijsconsumptie 

Valid ja 
nee 

Total 
Total 

Vraag9 
hoe vaak 

Valid een paar 
keer per 

week 
Valid een paar 

keer per 
week 

eens per 
week 

eens per 
week 

Frequency 

43 
31 
4 

13 
15 

106 
6 

112 

Frequency 

31 

8 
49 
18 
5 
1 

112 

Frequency 

109 
3 

112 
112 

Frequency 

19 

19 

24 

24 

een paar 32 

Ussalon 

Percent ValidCumulativ 
Percent e Percent 

38,4 40,6 40,6 
27,7 29,2 69,8 

3,6 3,8 73,6 
11,6 12,3 85,8 
13,4 14,2 100,0 

94,6 100,0 
5,4 

100,0 

Percent ValidCumulativ 
Percent e Percent 

27,7 27,7 27,7 

7,1 7,1 34,8 
43,8 43,8 78,6 
16,1 16,1 94,6 
4,5 4,5 99,1 

,9 ,9 100,0 
100,0 100,0 

Percent Valid Cumulativ 
Percent e Percent 

97,3 97,3 97,3 
2,7 2,7 100,0 

100,0 100,0 
100,0 100,0 

Percent ValidCumulativ 
Percent e Percent 

17,0 17,0 17,0 

17,0 17,0 17,0 

21,4 21,4 38,4 

21,4 21,4 38,4 

28,6 28,6 67,0 
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keer per 

maand 
eens per 17 15,2 15,2 82,1 

maand 
minder 17 15,2 15,2 97,3 

niet 3 2,7 2,7 100,0 
Total 112 100,0 100,0 

Vraag 10 
Waar 
supermarkt 

Frequency Percent Valid Cumulativ 
Percent e Percent 

Valid ja 86 76,8 76,8 76,8 
nee 26 23,2 23,2 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
ijssalon? 

Frequency Percent ValidCumulativ 
Percent e Percent 

Valid ja 66 58,9 58,9 58,9 
nee 46 41,1 41,1 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
snackbar? 

Frequency Percent ValidCumulativ 
Percent e Percent 

Valid ja 48 42,9 42,9 42,9 
nee 64 57,1 57,1 100,0 

Total 112 100,0 100,0 

ergens anders 
Frequency Percent Valid Cumulativ 

Percent e Percent 
Valid ja 15 13,4 13,4 13,4 

nee 97 86,6 86,6 100,0 
Total 112 100,0 100,0 

Vraag 11 
Wat voor soort 
waterijs 

Frequency Percent ValidCumulativ 
Percent e Percent 

Valid ja 39 34,8 34,8 34,8 
Valid ja 39 34,8 34,8 34,8 

nee 73 65,2 65,2 100,0 
nee 73 65,2 65,2 100,0 

Total 112 100,0 100,0 
Total 112 100,0 100,0 

roomijs/schepijs 
Frequency Percent Valid Cumulativ 

Percent e Percent 
Valid ja 95 84,8 84,8 84,8 
Valid ja 95 84,8 84,8 84,8 

nee 17 15,2 15,2 100,0 
nee 17 15,2 15,2 100,0 
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Total 112 100,0 100,0 

ijstaart 
Frequency Percent Valid Cumulativ 

Percent e Percent 
Valid ja 28 25,0 25,0 25,0 

nee 84 75,0 75,0 100,0 
Total 112 100,0 100,0 

iets anders 
Frequency Percent Valid Cumulativ 

Percent e Percent 
Valid ja 7 6,3 6,3 6,3 

nee 105 93,8 93,8 100,0 
Total 112 100,0 100,0 

Vraag 12 
in de buurt 

Frequency Percent Valid Cumulativ 
Percent e Percent 

Valid ja 17 15,2 15,2 15,2 
nee 95 84,8 84,8 100,0 

Total 112 100,0 100,0 

Vraag 13 
behoefte 

Frequency Percent ValidCumulativ 
Percent e Percent 

Valid ja 83 74,1 74,1 74,1 
nee 29 25,9 25,9 100,0 

Total 112 100,0 100,0 

Vraag 14 
waar ijssalon 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid het winkelcentrum 28 25,0 25,0 25,0 

In het centrum van 56 50,0 50,0 75,0 
mierlo 

buiten het centrum ,9 ,9 75,9 
van mierlo 

anders 1 ,9 ,9 76,8 
anders 1 ,9 ,9 76,8 

Geen behoefte aan 26 23,2 23,2 100,0 
ijssalon 

Geen behoefte aan 26 23,2 23,2 100,0 
ijssalon 

Total 112 100,0 100,0 
Total 112 100,0 100,0 

Vraag 15 
soort ijssalon 

Valid 

Valid 

ijssalon gespecialiseerd 
in italiaans schepijs 

ijssalon gespecialiseerd 
in italiaans schepijs 

Frequency Percent Valid Percent 

47 42,0 42,0 

47 42,0 42,0 

Cumulative 
Percent 

42,0 

42,0 
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ijssalon die tevens ook 36 32,1 32,1 74,1 

een lunchroom is 
ijssalon ...... 3 2,7 2,7 76,8 

geen behoefte aan 26 23,2 23,2 100,0 
ijssalon 

Total 112 100,0 100,0 

Vraag 16 
iets anders 

Frequency Percent Valid Cumulativ 
Percent e Percent 

Valid ja 53 47,3 47,3 47,3 
nee 33 29,5 29,5 76,8 

geen 26 23,2 23,2 100,0 
behoefte 

aan 
ijssalon 

Total 112 100,0 100,0 

Vraag 17 
koffie/thee 

Frequency Percent Valid Cumulativ 
Percent e Percent 

Valid ja 50 44,6 44,6 44,6 
nee 36 32,1 32,1 76,8 

geen 26 23,2 23,2 100,0 
behoefte 

aan 
ijssalon 

Total 112 100,0 100,0 
broodjes 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid ja 27 24,1 24,1 24,1 
nee 59 52,7 52,7 76,8 

geen 26 23,2 23,2 100,0 
behoefte aan 

ijssalon 
geen 26 23,2 23,2 100,0 

behoefte aan 
ijssalon 

Total 112 100,0 100,0 
Total 112 100,0 100,0 

gebak 
Frequency Percent Valid Cumu lativ 

Percent e Percent 
Valid ia 30 26,8 26,8 26,8 
Valid ja 30 26,8 26,8 26,8 

nee 56 50,0 50,0 76,8 
nee 56 50,0 50,0 76,8 

geen 26 23,2 23,2 100,0 
behoefte 

aan 
ijssalon 

Total 112 100,0 100,0 
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anders 
Frequency Percent ValidCumulativ 

Percent e Percent 
Valid ja 7 6,3 6,3 6,3 

nee 79 70,5 70,5 76,8 
geen 26 23,2 23,2 100,0 

behoefte 
aan 

ijssalon 
Total 112 100,0 100,0 

Vraag 18 
prijs bolletje 

Valid 0,50c 

Vraag 19 

0,75c 
1,-

1,25 
1,50 

boven 1,50 
geen behoefte 

aan ijssalon 
Total 

gemiddelde uitgaven 

Valid minder dan f( 

5,-
tussen fI 5,- en 

f( 10,-
tussen fI 10,-

en f115,-
meerdan fl 

15,-
meer dan fI 

15,-
geen behoefte 

aan ijssalon 
geen behoefte 

aan ijssalon 
Total 
Total 

Vraag20 
hoe vaak zomer 

Valid meerdere 
keren per week 

Valid meerdere 
keren per week 

eens in de 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

8 7,1 7,1 7,1 
18 16,1 16,1 23,2 
42 37,5 37,5 60,7 

8 7,1 7,1 67,9 
8 7,1 7,1 75,0 
2 1,8 1,8 76,8 

26 23,2 23,2 100,0 

112 100,0 100,0 

Frequency Percent Valid Cumulative 
Percent Percent 

23 20,5 20,5 20,5 

49 43,8 43,8 64,3 

12 10,7 10,7 75,0 

2 1,8 1,8 76,8 

2 1,8 1,8 76,8 

26 23,2 23,2 100,0 

26 23,2 23,2 100,0 

112 100,0 100,0 
112 100,0 100,0 

Frequency Percent Valid Cumulative 
Percent Percent 

22 19,6 19,6 19,6 

22 19,6 19,6 19,6 

51 45,5 45,S 65,2 

Hssalon 
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week 

eens in de 11 9,8 9,8 75,0 
maand 
anders 2 1,8 1,8 76,8 

geen behoefte 26 23,2 23,2 100,0 
aan ijssalon 

Total 112 100,0 100,0 

Vraag21 
hoe vaak winter 

Frequency Percent Valid Cumulative 
Percent Percent 

Valid meerdere 1 ,9 ,9 ,9 
keren per week 

eens in de 19 17,0 17,0 17,9 
week 

eens in de 35 31,3 31,3 49,1 
maand 

eens in de 3 16 14,3 14,3 63,4 
maanden 

niet 15 13,4 13,4 76,8 
geen behoefte 26 23,2 23,2 100,0 

aan ijssalon 
Total 112 100,0 100,0 

Vraag22 
promotieactiviteiten 

Frequency Percent Valid Cumulativ 
Percent e Percent 

Valid ja 56 50,0 50,0 50,0 
nee 29 25,9 25,9 75,9 
nee 29 25,9 25,9 75,9 

geen 26 23,2 23,2 100,0 
behoefte 

aan 
ijssalon 

geen 26 23,2 23,2 100,0 
behoefte 

aan 
ijssalon 

Total 112 100,0 100,0 
Total 112 100,0 100,0 
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Bijlage IV Opmerkingen respondenten 

De respondenten gaven nog de volgende tips en opmerkingen: 
• een ijssalon zou een aanwinst voor Mierlo zijn. 
• we eten te onregelmatig ijs om een goed beeld te vormen; 

weeromstandigheden zijn erg belangrijk. 
• wij zouden het leuk vinden als er een ijssalon en een lunchroom komt, ga 

ervoor! 
• het is best de moeite waard om een ijssalon in Mierlo te beginnen, in de zomer 

zijn er namelijk veel toeristen die naar het dorp komen en een leuke 
ijssalonllunchroom maakt het toch aantrekkelijker. 

• als er een ijssalon in Mierlo komt, gaan we er misschien weI heen met onze 
kleinkinderen. 

• ijssalon in de zomeravonden langer open; ijssalon beschikken over zitplaatsen 
zowel binnen als buiten; ijssalon beschikken over speelhoekje voor 
kinderenlkindvriendelijk zijn; toegankelijk voor rolstoelen; allerlei soorten 
koffie beschikbaar. 

• graag ook ijs zonder melk, in verband met een koemelkallergie; we gaan nu 
vaak naar Hartentkoef in Someren. 

• doorslaggevend voor succes is kwaliteit ijs, meneer Kees in Geldrop had een 
goede naam, sinds ovemame door zoon is dat minder en dat wordt ook rond 
verteld; bij goede mond-op-mond reclame plannen mens en hun (fiets)route 
langs de ijssalon. 

• een goed kwaliteit-/prijsverhouding net als Kees in Geldrop en de ijssalon in 
Someren; cadeaubonnenl zitplaatsen; speelhoekje voor kinderen; verjaardags
en jubileumtaarten. 

• liever een goed eetcafe dan een ijssaIon! Dit geluid is te horen bij meer 
inwoners in Mierlo, bijvoorbeeld net als "de Pastoor"in Helmond. 

• graag een gezellig terras erbij waar je mens en kunt kijken. 
• de meest ideale plaats voor een ijssalon in Mierlo is in het centrum bij de 

Molen, daar worden namelijk nieuwe winkels gebouwd en er is daar ook veeI 
doorgaand fietsverkeer die weI een terrasje kunnen waarderen. 

• een terrasje met voldoende zitgelegenheid en parasols zou niet verkeerd zijn! 
• Toeristen uit Wolfsven vragen vaak naar mogelijkheden om ergens iets te 

eten, Succes verder! 
• Graag snel openen, we hebben er nu al zin in! 
• Zorg ervoor dat het ijs van zeer goede kwaliteit is. Nu gaan we ervoor naar 

Nuenen. Geldrop (Kees) heeft weI de naam maar geen goede kwaliteit. Je 
moet romig ijs proeven en niet waterig ijs met een smaakje. Met kwaliteit kom 
je er weI in Mierlo. En maar een halfjaar open blijven anders gaje verlies 
draaien in de koude maanden, succes!!! 

• Graag een ijssalonllunchroom met een gezellig terras! 
• Graag ook ijs/gebak voor dieetpatient a.u.b. 
• Jullie zijn welkom!!! 
• Ik zou het fijn vinden als er een ijssalon in Mierlo zou komen. Nu gaan we 

naar Kees in Geldrop. 
• Het zou mooi zijn als dit gerealiseerd zou worden, veel succes ermee! 
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• Succes, lijkt me leuk, zoiets als Kees in Geldrop. 
• Nu gaan we speciaal naar Nuenen, als er een in de buurt is ga je er ook vaker 

heen. 
• Ik zou ook zorgen voor een zonnig en gezellig terras. 
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