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Voorwoord 
Waar komeo ze vaodaao? 

Het voor u liggende verslag beschrijft een onderzoek van de Bedrijfskundewinkel 
Eindhoven. Dit onderzoek is uitgevoerd door Jerome Delnooz en Paul Enders en hoopt 
inzicht te geven in de herkomst van de bezoekers van de kantine van het Paviljoen. Tot 
het project is opdracht gegeven door de faculteit Technologie Management van de 
Technische Universiteit Eindhoven. 

In eerste instantie was het de bedoeling dat het onderzoek door een combinatie van 
TEMA- en BDK-studenten uitgevoerd zou worden. In een later stadium echter is er door 
de TEMA-studenten een onderzoek gedaan naar de oorzaken en mogelijke oplossingen 
van het zwerfafval en beschrijft het voor u liggende verslag de beweegredenen en 
herkomst van de bezoekers van de kantine van het Paviljoen. 
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Samenvatting 
Waar komen ze vandaan') 

Aanleiding tot deze opdracht vormen de aanhoudende problemen die de sfeer in de 
kantine danig dreigen aan te tasten. Hierbij valt vooral te denken aan rommel door de 
gehele kantine, onbeschoft gedrag door de bezoekers, overvolle tafels en te lange 
wachtrijen voor de uitgiftebalie. Om achter een gedeelte van de oorzaken van deze 
problemen te komen is dit onderzoek gedaan naar de herkomst van de 
kantinegebruikers. 
Door middel van een enquete onder een groot aantal kantinegebruikers is de herkomst 
en gebruiksduur van de kantine achterhaalt. Hieruit bleek dat het overgrote deel van de 
gebruikers zijn herkomst heeft in het Paviljoen. Hiervan is weer ongeveer de helft 
student. 
De conclusie die hieruit te trekken va It is dat de drukte in de kantine moeilijk aan te 
pakken is. Wei valt door een dialoog aan te gaan met de medewerkers van de het 
Paviljoen omringende gebouwen de pieken in de bezoekersaantallen enigszins te 
verlagen . 

Uitgevoerd door Jerome Delnooz & Paul Enders - 2 -
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Inleiding 
Waar komen ze vandaan? 

Het voor u liggende verslag gaat in op mogelijke oorzaken van de problematiek in de 
TM-kantine. Oeze kantine is op dit moment naar de mening van de faculteit overbevolkt 
in de pauze's. Oit verslag zal ingaan op de herkomst van de bezoekers van deze kantine 
en beoogt hierdoor inzicht te krijgen in de veroorzakers van de drukte. Mede door dit 
extra inzicht is het voor de faculteit mogelijk een andere blik op de zaken te kunnen 
werpen. Ook zal dit verslag een ruimere profielschets proberen te maken van de 
gebruikers van de TM-kantine waardoor het eventueel mogelijk wordt oplossingen van 
de problem en voor bepaalde groepen gebruikers te ontwikkelen. In de verschillende 
paragrafen van hoofdstuk 2 zal aandacht be steed worden aan verschillende gebruiker
speci~'ieke kenmerken. 

Uitgevoerd door Jerome Delnooz & Paul Enders - 4 -
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Hoofdstuk 1: Verkenning 

Situatie-omschrijving 
Deze opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van de faculteit Technologie Management 
(TM) in samenwerking met Van Hecke catering. Gekeken zal worden naar de kantine 
van de faculteit TM waar Van Hecke de uitgifte van etenswaren verzorgt. Van Hecke 
doet dit binnen aile kantines van de TU/e en heeft hierdoor een monopoliepositie op het 
gebied van versverkoop binnen de TU/e gebouwen. 

Probleemomschrijving 
In grote lijnen is het aan ons voorgelegde probleem dat bij het personeel van de faculteit 
en Van Hecke grote ontevredenheid heerst over de rommel en drukte in de kantine. Men 
ruimt de dienbladen, koffiebekers etc. niet op waardoor de werkdruk voor het 
kantinepersoneel te hoog wordt. Ook worden de vaak 'lange' wachtrijen door 
verschillende mensen als problematisch ervaren. 

Opdrachtomschrijving 
Ons is gevraagd de oorzaken van de problemen binnen de kantine en mogelijke 
oplossingen hiervoor te onderzoeken. Eerder is hier door de TEMA-winkel een 
onderzoek naar gedaan. Wij zulien de uitkomsten van dit onderzoek zeker meenemen, 
maar ook proberen met nieuwe inzichten te komen om de problematiek aan te pakken. 

Afbakening 
Voor de doelgroep van ons onderzoek is geen duidelijke selectie te maken aangezien 
nog niet duidelijk is wie de veroorzakers van de vervuiling zijn. In de eerste fase van ons 
onderzoek moet dus eerst naar de gebruikers en hun gewoonten gekeken worden, dit 
om oorzaken voor de rommel te kunnen analyseren. Binnen ons onderzoek zal vooral 
naar de oorzaken van rommel gekeken worden. 

Onderzoeksvraag 
De definitieve onderzoeksvraag is door ons als voigt opgesteld: 
Op welke manier is het mogelijk de TM-kantine zodanig te herstructureren dat de 
hoeveelheid zwerfafvaI gereduceerd kan worden tot een voor Van Hecke en de faculteit 
acceptabel niveau? 
Ais deelvragen zijn door ons onderscheidden: 

Wie veroorzaken de rom mel? 
Waar komen de bezoekers vandaan? 
Waarom eet men in de TM-kantine? 

Plan van Aanpak 
Bij de start van ons project gaan wij uit van het volgende plan van aanpak. 
1 Onderzoeken wie er in de TM-kantine eten d.m.v. een schriftelijke enquete onder 

de bezoekers. Dit om duidelijk te krijgen wie de eventuele veroorzakers van de 
rommel zijn . 

2 Analyseren van bezoekersgegevens. 
3 Onderzoeken wie de vervuiling veroorzaken. 
4 Oplossingen voor het veroorzaken van de rom mel vinden. 

Uitgevoerd door Jerome Delnooz & Paul Enders - 5 -
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Hoofdstuk 2: Analyse enqueteresultaten 
Waar komea ze vaadaaa? 

Oeze enquete is willekeurig verspreid onder 1316 kantinebezoekers. Oit betreft de 
bezoekers van een dinsdag, een donderdag en een vrijdag. Het totaal van 1316 
waarnemingen is ontstaan uit een beperkt aantal respondenten van de verschillende 
dagen en een vermenigvuldigingsfactor om zo een weging van de dagen mogelijk te 
maken. Oe door ons gestelde vragen zijn te vinden in Bijlage 1. 

Locatie van herkomst 
Bij het onderzoek naar de herkomst van de bezoekers van de TM-kantine, is gekeken 
naar of mensen uit het Paviljoen / Temagebouw of van andere locaties komen. Een 
overzicht van de herkomst van de bezoekers van de kantine en hun aantallen is 
hieronder weergegeven. 

locatie 

Valid Cumulativ 
Frequency Percent Percent e Percent 

Valid paviljoen I temagebouw 1046 79,5 79,5 79,5 

multimedia paviljoen 87 6,6 6,6 86,1 

alpha-centrum 44 3,3 3,3 89,4 

twinning-centre 62 4,7 4,7 94,1 

anders 77 5,9 5,9 100,0 

Total 1316 100,0 100,0 

locatie 

79.5% 

In het cirkeldiagram dat van de hierboven gegeven data te maken is, is duidelijk te zien 
dat een zeer groot deel van de bezoekers uit het Paviljoen / Temagebouw afkomstig is. 
Wat daarbij opvalt is dat geen van de omringende gebouwen duidelijk meer bezoekers 
genereert dan de rest. Wanneer dit eventueel gerelateerd zou worden aan de aantallen 
mensen dat in die gebouwen werkzaam is zou kunnen blijken dat van de ene locatie een 
relatief veel groter deel van de populatie naar het Paviljoen komt om te lunchen. Wat 
verder opvalt is dat er geen bezoekers komen vanuit de Pabo. 
Geconcludeerd kan worden dat de kantine grotendeels gebruikt wordt door personen die 
uit het Paviljoen afkomstig zijn en dat maar 20,5% van de bezoekers van buiten het 
Paviljoen komt. 

Uitgevoerd door Jerome Delnooz & Paul Enders - 6 -
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Functie in Paviljoen 
Waar komeo ze vaOdaao? 

Wanneer er binnen ons onderzoek gekeken wordt naar mogelijke oorzaken van rommel, 
zullen er bij veel mensen (voor)oordelen bestaan over de veroorzakers van de rommel 
en andere problemen binnen de kantine. Hierom is het belangrijk vroegtijdig extra 
informatie over de opbouw van de kantinepopulatie op te doen. In de onderstaande tabel 
wordt gekeken naar de functies van bezoekers van de kantine . . 

functie 

Valid Cumulativ 
Frequency Percent Percent e Percent 

Valid student BDK 626 47,6 47,6 47,6 

student TEMA 99 7,5 7,5 55,1 

medewerker faculteit TM 292 22,2 22,2 77,3 

anders 64 4,9 4,9 82,1 

geen functie binnen 
235 17,9 17,9 100,0 paviljoen 

Total 1316 100,0 100,0 

functie 

17.9% 

4.9% 

22.2% 

7.5% 

Uit de hierboven weergegeven tabel en het bijbehorende cirkeldiagram kan men 
concluderen dat het overgrote deel van de kantinebezoekers bestaat uit BOK-studenten. 
Hierna komen de medewerkers van de faculteit, mensen van buiten en de studenten 
Techniek en Maatschappij. Verklaringen voor deze verdeling zijn te vinden in het 
sowieso grootte aantal BOK-studenten binnen de faculteit ten opzichte van het aantal 
medewerkers of studenten TEMA. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat veel BOK
studenten de gehele dag in de kantine werken en dus eerder geneigd zullen zijn hier ook 
te lunchen. Oit in tegenstelling tot medewerkers en TEMA studenten die vaak in hun 
eigen kamer respectievelijk de TEMA-koffie-corner werken en daar dus ook eerder 
zullen lunchen. 

Uitgevoerd door Jerome Delnooz & Paul Enders - 7 -
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Lunchfrequentie 
Waar komen ze vandaan? 

Ook is er door ons gekeken naar de regelmaat waarmee de kantine bezocht wordt. Oit in 
verband met eventuele maatregelen en de termijn waarop deze effect zouden kunnen 
hebben. Ook zou er een zeker sociale controle kunnen bestaan onder de "vaste" 
bezoekers van de kantine. 

dagen 

Valid Cumulativ 
Frequency Percent Percent e Percent 

Valid aile dagen 703 53,4 53,4 53,4 
onregelmatig 1 dag 132 10,0 10,0 63,4 
onregelmatig 2 dagen 169 12,8 12,8 76,3 
onregelmatig 3 dagen 176 13,4 13,4 89,7 
onregelmatig 4 dagen 136 10,3 10,3 100,0 
Total 1316 100,0 100,0 

dagen 

10.3% 

13,4% 

53,4% 

12.8% 

10.0% 

Uit de door ons afgenomen enquetes blijkt dat een zeer groot deel van de bezoekers 
van de kantine hier iedere dag de lunch gebruikt (ruim 50%). In onze steekproef is naar 
voren gekomen dat de rest van de bezoekers gemiddeld tussen de 1 en 4 keer per week 
de kantine bezoekt en dus tot de regelmatige bezoekers gerekend mag worden. Voor 
het genereren van eventuele oplossingen zou het feit dat er veel vaste bezoekers zijn 
dus eventueel van pas kunnen komen. 

Uitgevoerd door Jerome Delnooz & Paul Enders - 8 -
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Tijdstip van lunchen 
Waar komeo ze vaodaao? 

Door vee I mensen binnen de faculteit wordt regelmatig als knelpunt genoemd, dat de 
openingstijden te kort zijn, om een goede doorstroom te garanderen en dat dat wei 
nodig is om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. 

tijd 

Valid Cumulativ 
Frequency Percent Percent e Percent 

Valid 11.30 -12.00 50 3,8 3,8 3,8 

12.00 - 12.30 525 39,9 39,9 43,7 

12.30 - 13.00 555 42,2 42,2 85,9 

13.00 - 13.30 158 12,0 12,0 97,9 

na 13.30 28 2,1 2,1 100,0 

Total 1316 100,0 100,0 

tijd 

2.1% 
3.8% 

39.9% 

42.2% 

Uit ons onderzoek is gebleken dat er een piek bestaat in het gebruik van de kantine. 
Deze piek valt grotendeels aan het begin van de pauze. Men ziet dat ruim de helft van 
de kantinegebruikers voor de helft van de pauze om is langs de balie gaat om zijn lunch 
te halen. Aangezien een groot deel van de mensen daarna een plaats zoekt in de 
kantine, zit deze dus voornamelijk in de eerste helft van de pauze erg vol. Hierna zal de 
instroom afnemen en de uitstroom toenemen wat een lagere bezettingsgraad tot gevolg 
heeft. Oorzaken van de concentratie van bezoeken aan het begin van de pauze, is te 
vinden in de "vaste" pauzes van medewerkers van de faculteit en omliggende 
gebouwen. 

Uitgevoerd door Jerome Delnooz & Paul Enders - 9 -
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Locatie van lunchen 
Waar komen ze vandaan? 

Om te kijken naar de oorzaken van zwerfafvaI binnen de faculteit is het van groot belang 
te kijken waar de lunch uiteindelijk na de aankoop genuttigd gaat worden . 

waar 

Valid Cumulativ 
Frequency Percent Percent e Percent 

Valid kantine paviljoen 1164 88,4 88,4 88,4 

eigen kamer in paviljoen 106 8,1 8,1 96,5 

anders 46 3,5 3,5 100,0 

Total 1316 100,0 100,0 

waar 

3.5% 

66,4% 

Over het algemeen zal ongeveer 87% van de bezoekers bij slecht weer haar lunch in de 
kantine gebruiken. Bij goed weer gebruikt een klein percentage van de bezoekers de 
lunch buiten. Oit is echter een zodanig klein percentage dat dit niet afzonderlijk 
meegenomen is en omdat het maar een klein aantal dagen zodanig goed weer is dat 
men geneigd is naar buiten te gaan. Een deel luncht op de eigen kamer. Oit valt te 
verklaren uit eventuele werkdruk of ergernis aan de situatie in de kantine. Een zeer klein 
percentage zegt sowieso haar lunch ergens anders te gebruiken, dit zijn veelal mensen 
die afkomstig zijn uit het alpha-centrum. 

Uitgevoerd door Jerome Delnooz & Paul Enders - 10-
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Lunchduur 
Waar /romeo ze vaodaao? 

Om verder te kijken naar de bezettingsgraden van de kantine is het van belang de duur 
van een kantinebezoek te be palen aangezien er ook meer zwerfafval zal ontstaan bij 
een vollere kantine. 

tijdsduur 

Valid Cumulativ 
Freiluenc~ Percent Percent e Percent 

Valid 15 min 151 11,5 11,5 11,5 

30 min 694 52,7 52,7 64,2 

45 min 264 20,1 20,1 84,3 

60 min 72 5,5 5,5 89,7 
langer dan 60 min 18 1,4 1,4 91,1 
o minuten 117 8,9 8,9 100,0 
Total 1316 100,0 100,0 

tijdsduur 

11,5% 

52,7% 

Uit de bovenstaande tabel en de bijbehorende grafiek valt op te maken dat de 
gemiddelde lunch ruim 30 minuten duurt. Deze tijdsduur is zodanig dat vooral aan het 
begin van de pauze een extra drukte op zal treden aangezien er dan gedurende een uur 
een gestage stroom mensen de kantine wenst te gebruiken. Het drukte effect wordt hier 
dus verstei'kt personen die "nog" in de kantine zijn en de mensen die "pas" 
binnenkomen. 
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Waarom in het Pavi/joen? 
Waar komen ze vandaan? 

Wanneer men wil kijken naar oorzaken van de door andere gebouwen geleverde vraag 
naar de capaciteit van de TM-kantine, is het noodzakelijk te kijken naar de 
beweegredenen van de werknemers in die gebouwen om naar de kantine in het 
Paviljoen te komen. 

reden lunch 

Valid Cumulativ 
Freauencv Percent Percent e Percent 

Valid dichtsbijzijnde kantine 1106 84,0 84,0 84,0 

assortiment 8 ,6 ,6 84,7 

anders 79 6,0 6,0 90,7 

dichtstbijzijnde + 
26 2,0 2,0 92,6 

assortiment 

dichtst bijzijnde + 
assortiment + prijs + 9 ,7 ,7 93,3 
kwaliteit 

dichtst bijzijnde + 
19 1,4 1,4 94,8 assortiment + kwaliteit 

dichtstbijzijnde + kwaliteit 19 1,4 1,4 96,2 

dichtstbijzijnde + prijs + 
26 2,0 2,0 98,2 

kwaliteit 

dichtstbijzijnde + 
8 ,6 ,6 98,8 assortiment + prijs 

dichtstbijzijnde + prijs 8 ,6 ,6 99,4 

dichtstbijzijnde + 
8 ,6 ,6 100,0 assortiment 

Total 1316 100,0 100,0 

reden lunch 

,6% 

,6% 

,6% 

2,0% 

1,4% 

1,4% 

,7% 

2,0% 

6,0% 

,6% 

84,0% 
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Nu is het mogelijk de conclusie te trekken dat ongeveer 95% van de bezoekers in ieder 
geval naar deze kantine komen omdat het de dichtstbijzijnde is vanaf de werkplek van 
de door ons geenqueteerde personen. In enkele gevallen zijn er extra redenen 
aangegeven voor het bezoeken van de kantine van het Paviljoen. Veel van deze 
redenen zijn niet direct veroorzaakt door de kantine in het Paviljoen aangezien de prijs 
en het assortiment van aile kantines binnen de TU/e nagenoeg hetzelfde is en dit dus 
geen reden zou zijn om naar het Paviljoen te komen. De hierboven getrokken conclusie 
wordt nogmaals bevestigd in de volgende paragraaf. Hierin wordt ook geconcludeerd dat 
de bezoekers uit andere gebouwen enkele en aileen naar het Paviljoen komen, omdat 
dit de dichtstbijzijnde kantine is en dat er binnen het Paviljoen andere overwegingen 
bestaan voor het nuttigen van de lunch in de kantine. 

Uitgevoerd door Jerome Delnooz & Paul Enders - 13 -
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Reden van lunch versus herkomst 
Waar komeo ze vandaao? 

Uit deze tabel kan worden afgelezen om welke reden personen van een bepaalde 
locatie naar de TM-kantine komen. Hieruit blijkt dat gebruikers die niet uit het Paviljoen 
komen, vooral naar de kantine komen omdat dit de dichtstbijzijnde kantine is. Slechts 
22,9% van de bezoekers die niet uit het Paviljoen komen, komen om een andere reden 
dan dat de TM-kantine de dichtstbijzijnde is. 

reden lunch * locatie Crosstabulation 

locatie 

paviljoen I 
temagebo multimedia alpha-cen twinning-

uw pavil"oen trum centre anders Total 
reden dichtsbijzijnde kantine Count 940 62 27 43 34 1106 
lunch % ofTotal 71,4% 4.7% 2,1% 3,3% 2,6% 84,0% 

assortiment Count 8 8 

% ofTotal ,6% ,6% 

anders Count 26 9 9 35 79 

% 01 Total 2,0% ,7% ,7% 2,7% 6,0% 

dichtstbijzijnde + Count 26 26 
assortiment % 01 Total 2,0% 2,0% 

dichtst bijzijnde + Count 9 9 
assortiment + prijs + % 01 Total ,7% ,7% 
dichtst bijzijnde + Count 19 19 
assortiment + kwaliteit % 01 Total 1,4% 1,4% 

dichtstbijzijnde + kwaliteit Count 19 19 

% 01 Total 1,4% 1,4% 

dichtstbijzijnde + prijs + Count 26 26 
kwaliteit % ofTotal 2,0% 2,0% 

dichtstbijzijnde + Count 8 8 
assortiment + prijs % ofTotal ,6% ,6% 

dichtstbijzijnde + prijs Count 8 8 

% 01 Total ,6% .6% 
dichtstbijzijnde + Count 8 8 
assortiment % ofTotal ,6% ,6% 

Total Count 1046 87 44 62 77 1316 

% 01 Total 79,5% 6,6% 3,3% 4,7% 5,9% 100,0% 
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Aantal bezoekers in de kantine per tijdseenheid 
Waar komen ze vandaan? 

Om te controleren of er een piek zit in het aantal bezoekers van de kantine, is in een 
tabel de tijd van aankomst tegen de verblijftijd uitgezet. 

tljd • tljdsduur Crosstabulatlon 

tiidsduur 

langer dan 
15min 30 min 45 min 60 min 60 min o minuten Total 

tijd 11.30 -12.00 Count 9 32 9 50 

% of Total ,7% 2,4% ,7% 3,6% 

12.00 - 12.30 Count 96 266 64 27 70 525 

% of Total 7,3% 20,4% 4,9% 2,1% 5,3% 39,9% 

12.30 - 13.00 Count 19 300 163 45 26 555 

% of Total 1,4% 22,6% 12,4% 3,4% 2,1% 42,2% 

13.00 - 13.30 Count 27 66 37 9 19 156 

% of Total 2,1% 5,0% 2,6% .7% 1,4% 12,0% 

na 13.30 Count 26 28 

% of Total 2,1% 2,1% 

Total Count 151 694 264 72 18 117 1316 

% of Total 11 .5% 52,7% 20,1% 5.5% 1,4% 8,9% 100,0% 

Ais nu het aantal klanten tegen een tijd-as uitzetten, blijkt inderdaad dat om 12:30 uur 
een piek zit in het aantal bezoekers van de kantine. Er zijn hier aileen de bezoekers 
weergegeven die lunchen. Er zullen altijd nog bezoekers in de kantine aanwezig zijn die 
er al zaten. De piek bedraagt ongeveer 210 gebruikers. 

250 

200 

Aantal 
bezoekers 

150 

100 

50 

o 

Aantal bezoekers per tijdseenheid 

11 :30 11 :45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 

Tijd 
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Hoofdstuk 3: Opmerkingen en suggesties 
Waar komen ze vandaan? 

Er zijn nag een aantal losse opmerkingen gemaakt door de geenqueteerden. Deze 
opmerkingen zijn op categorie gesorteerd. Hieruit valt de conclusie te trekken dat de 
bezoekers de wachtrijen en het afval als graotste probleem zien. 

Opmerkingen bij enquetes 

1. Van welke locatie komt u? 
• Technicus Oce 
• Technicus 
• Buitenfirma 
• Monteur Stork installatietechniek 
• Auditorium 
• Medewerker The Industree 
• Medewerker Factory Zoo 
• Design academy 

2. Ik ben .... 
3. Waarom haalt u uw lunch in het Paviljoen? 

• Netwerkaanluitingen 
• Weg van de werkplek (2) 
• "Mijn kantine" (2) 
• Wil geen brood meenemen 
• Kan niet anders (3) 
• Op uitnodiging 
• Mensen treffen en praten 
• Mijn collega's gaan hier oak naar toe 

4. Op welke dagen luncht u hier normaliter? 
5. Hoe laat begint u aan uw lunch? 

• Tussen het werk door 
6. Waar nuttigt u uw lunch normaliter 

• Alpha-centrum 
• Secretariaat 

Verdere opmerkingen voortgekomen uit de enquete: 

• Assortiment 
• Grater Assortiment (4) 
• Gezonde warme hap (5) 
• Grater vegetarisch assortiment (3) 
• Meer variatie 

• Wachtrijen 
• Extra kassablok (12) 
• Snelkassa (5) 
• Kassa langeropen (4) 
• Ontkoppelen kassa's en buffetten (4) 
• Wachttijden te lang, voornamelijk door afrekenen (11) 
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• Personeel 
• Extra personeel (3) 
• Vriendelijkheid personeel (5) 
• Sneller personeel 

• Afval 
• Te veel rommel 

Waar komen ze vandaan? 

• Mogelijkheid afval op meerdere plaatsen achter te laten, bijv. karren (14) 
• Diversen Van Hecke 

• Te duur (9) 
• Andere betaalmogelijkheden bijv. Pinnen, chippen (8) 
• 's middags langer open (5) 
• Voldoende artikelen voor hele pauze (3) 
• Schoon bestek en borden (5) 
• Betere prijsaanduidingen 
• Betere service 

• Diversen kantine 
• Muziek uit (3) 
• Beter op rookverbod letten (2) 
• Rookverbod opheffen (3) 
• Prima zo (2) 
• Tafels in eilandjes 
• Laptop gebruik tijdens etenstijd beperken (4) 
• Nu geen ontmoetingsplaats werknemers meer 
• Meer zitplaatsen 
• Capaciteit te klein (3) 
• Gezelligere aankleding 
• Ais het rustig is: geen aanmerkingen 
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Conclusie 
Waar komen ze vandaan? 

In de loop van het door ons uitgevoerde onderzoek is gebleken dat er inderdaad de 
nodige problemen zijn bij het gebruik van de TM-kantine. Deze problemen zijn in 
verschillende categorieen in te delen. De meeste door de gebruikers ervaren problemen 
vinden hun oorzaak in het zwerfafvaI in de kantine en de lange wachttijden bij de 
uitgiftebalies. Het probleem van het zwerfafval is al grotendeels op te lossen door 
implementatie van de door de TEMA-winkel gepresenteerde oplossingen. In ons 
onderzoek naar de herkomst van de bezoekers als mogelijke oorzaak van lange 
wachtrijen zijn verschillende opvallende punten naar boven gekomen. Ten eerste valt 
het absolute aantal kantinebezoekers reuze mee. In plaats van de verwachte zes- tot 
zevenhonderd bezoekers hebben wij op de door ons onderzochte dagen ongeveer 450 
bezoekers in de lunchuren kunnen tellen. Ook is duidelijk geworden dat ongeveer 1/5 
van de kantinebezoekers afkomstig is van andere gebouwen op het TU/e-terrein en dat 
deze gebruikers hoofdzakelijk naar het Paviljoen komen omdat dit de dichtstbijzijnde 
kantine is. Ten derde is duidelijk geworden dat er een grote piek in het aantal bezoekers 
is rond 12.30 uur. Deze piek is te verklaren door de rond deze tijd eindigende colleges 
en de stroom studenten die dit op gang brengt. De kleinere piek van rond 12.00 uur 
bestaat grotendeels uit medewerkers van de faculteit TM. 
Om de problemen in de TM-kantine te verkleinen raden wij aan een dialoog te openen 
met de medewerkers van de gebouwen rondom het Paviljoen over de door hun geboden 
de kantine-faciliteiten en de "overlast" die de werknemers uit deze gebouwen in het 
Paviljoen veroorzaken. Een verder spreiding van de uit het Paviljoen afkomstige 
kantinebezoekers wordt door ons niet realistisch geacht aangezien men al zoveel 
mogelijk zelf probeert de drukte te vermijden. 
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Bijlage 1: Enquete 

1 Van welke locatie komt u? 
o Paviljoen / Temagebouw 
o paba 
o multi-media Paviljoen 
o alpha-centrum 
o twinning-centre 
Danders, nl. .. .. ......... ..... ....... ..... . 

2 Ik ben ...... . 
o student Technische 8edrijfskunde 
o student Techniek en Maatschappij 
o medewerker van de faculteit TM 
o .... ...... .. ..... .. ........ ....... ... ... . 

Waar koroen ze vandaan? 

(ga verder met vraag 3) 
(ga verder met vraag 3) 
(ga verder met vraag 3) 
(ga verder met vraag 3) 
(ga verder met vraag 3) 

3 Waarom haalt u uw lunch in het Paviljoen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
o dit is de dichtstbijzijnde kantine 
o voor het assortiment 
o voor de prijs 
o voor de kwaliteit 
Danders, nl. ................ .. .. .... . 

4 Op welke dagen luncht u hier normal iter? (meerdere antwoorden mogelijk) 
o maandag 
o dinsdag 
o woensdag 
o donderdag 
o vrijdag 

5 Hoe laat begint u normaliter aan uw lunch? 
o 11.30 - 12.00 
o 12.00-12.30 
o 12.30 -13.00 
o 13.00 -13.30 
o na 13.30 

6 Waar nuttigt u uw lunch? 
o kantine Paviljoen 
o buiten 
o eigen kamer in het Paviljoen 
o ergens anders, nl. 

(U hoeft vraag 7 niet te maken) 

(U hoeft vraag 7 en 8 niet te maken) 
(U hoeft vraag 7 en 8 niet te maken) 

7 Waar nuttigt u uw lunch als het slechter weer is? 
o kantine Paviljoen 
o eigen kamer in het Paviljoen (U hoeft vraag 8 niet te maken) 
o ergens anders, nl. (U hoeft vraag 8 niet te maken) 
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8 Hoe lang verblijft u, voor uw lunch, gemiddeld in de kantine? 
o 15 minuten 
o 30 minuten 
o 45 minuten 
o 60 minuten 
o meer dan 60 minuten 
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