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Voorwoord 

Meubelrecycling 

Dit rapport is geschreven in opdracht van de Bedrijfskundewinkel. De Bedrijfskundewinkel is 
een kleinschalig non-profit adviesbureau, gevestigd op de Technische Universiteit in 
Eindhoven. De Bedrijfskundewinkel wordt volledig gerund door studenten. ledereen die 
behoefte heeft aan advies op bedrijfskundig gebied en niet de middelen heeft om dit elders te 
verkrijgen, kan zich wenden tot de Bedrijfskundewinkel, die er voor zorgt dat hun opdracht 
kosteloos wordt uitgevoerd. 

Namens de Bedrijfskundewinkel heb ik, Antal Kamps, onderzoek gedaan naar mogelijke 
afzetkanalen voor en de behoefte van verschillende soorten winkels aan ecodesign-artikelen . 
Ik hoop dat de opdrachtgeefster met behulp van dit verslag een beter inzicht in haar 
afzetkanalen en de behoefte aan ecodesign-artikelen heeft gekregen. 

De begeleiding van het project is in handen van twee (student)bestuursleden van de 
Bedrijfskundewinkel geweest. Graag wil ik mijn begeleiders, Etienne Duijf en Marion Janssen, 
bedanken v~~r hun inbreng tijdens de uitvoering van dit project. 

Antal Kamps 
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Samenvatting 
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Het doel van de opdrachtgeefster is het produceren van ecodesign-artikelen. Onder 
ecodesign verstaat men het recyclen van meubels, vazen en dergelijke. Ze zal deze 
voorwerpen met verschillende ambachtelijke methoden en met decoratieve interculturele 
oude symbolen gaan bewerken. Aile middelen, die zij hiervoor aanwendt, worden op een 
natuurlijke milieuvriendelijke wijze gemaakt. De opdrachtgeefster weet echter niet zeker of er 
een markt is voor haar artikelen. 

In het onderzoek wordt de volgende vraag centraal gesteld: 
"Wie in Eindhoven heeft interesse in de ecodesign-producten van de opdrachtgeefster, hoe 
ziet die interesse er uit en hoe moeten de gei"nteresseerden benaderd worden?" 

Deze vraag is onderzocht door middel van enquetes. Deze enquetes zijn verwerkt in het 
programma "SPSS 7.5 for Windows". In dit programma is een database gemaakt, waarin de 
uitkomsten van de ingevulde enquetes zijn verwerkt. De resultaten, te vinden in hoofdstuk 4, 
bestaan enerzijds uit staaf- en taartdiagrammen en tabellen en anderzijds uit statisch 
onderbouwde kruistabellen. Uit de resultaten volgen vervolgens conclusies en aanbevelingen. 
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zullen hieronder vermeld worden. 

De meeste bedrijven bleken een koloniale (45,5%), klassieke (36,4%) of moderne stijl 
(36,4%) te voeren. 

De grootste groep van de respondenten bleek bekend te zijn met de ecodesign-artikelen 
(82,8%). Aangenomen mag echter worden dat men eerder bekend is met het recyclen van 
producten dan met de artikelen van de opdrachtgeefster die hen getoond zijn. 

Verder bleek 54,5% het een goed idee te vinden, maar hadden ze wei opmerkingen over de 
"koloniale" stijl. 

Een feit blijft echter dat slechts 9,1 % regelmatig ecodesig-artikelen verkoopt, ondanks de 
grote groep die bekend is met het idee. 

De ondervraagden kopen dit soort artikelen voornamelijk in via een tussenleverancier of 
voerden ze zelf in vanuit verschillende Aziatische landen. 

Bij de respondenten gaat de interesse vooral uit naar koffie- en theepotten (36,4%), vazen 
(81,8%), plantenzuilen(72,7%) en spiegels (45,5%). 

De verkoop van deze artikelen wilden de winkeliers over het algemeen zelf in handen houden 
(72,2%). 

Men wll van elk soort artikelliefst niet te veel in huis hebben. Dit komt doordat de meeste 
winkeliers onzeker zijn over de verkoop van dit soort artikelen en niet veel opslagruimte 
hebben. 

Tenslotte zullen hieronder de belangrijkste aanbevelingen samengevat worden. 

De ecodesign-artikelen zullen geen gat in de markt zijn.: 

Het aanpassen van de stijl verdient aanbevelingen. Hiermee wordt niet de gehanteerde 
bewerkingstechnieken bedoeld, in tegenstelling, maar de bewerking met tekens en andere 
figuren. 

Past de opdrachtgeefster haar stijl aan en kan ze exclusiviteit waarborgen, dan zijn de 
huidige prijzen concurrerend. 

III 
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De verkoop van ecodesign-artikelen in zijn huidige vorm is slechts weggelegd voor een zeer 
kleine specifieke doelgroep. Wil men echter een bredere afzetbasis hebben, zal men aan stijl, 
imago en exclusiviteit moeten werken. 

Kwaliteit staat bij aile winkeliers voorop, daarom is het zaak dat de opdrachtgeefster de door 
de klant gewenste kwaliteit ten aile tijde kan waarborgen. Verder wordt exclusiviteit erg op 
prijs gesteld. Deze twee punten kunnen het imago van de ecodesign-artikelen verbeteren. 

N.B.: De geInteresseerde bedrijven kunnen persoonlijk benaderd worden, echter de 
bedrijfsgegevens zullen in dit verslag niet opgenomen worden, om de anonimiteit van 
deze bedrijven te waarborgen. 

IV 
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Inleiding 

Meubelrecycling 

Dit verslag is het resultaat van een onderzoek naar mogelijke afzetkanalen voor en de 
behoefte in ecodesign-artikelen. De duur van het onderzoek was ongeveer 1 jaar. Het 
onderzoek was een uitdaging voor de uitvoerder, omdat de gegevens die voortgekomen zijn 
uit het onderzoek ook daadwerkelijk worden gebruikt bij het benaderen van de markt. 

In hoofdstuk 1 zal tot een afgebakende probleemstelling en onderzoeksdeelvragen worden 
gekomen en zal de methode van onderzoek behandeld worden . In hoofdstuk 2 zal de 
uitvoering van het onderzoek behandeld worden. In hoofdstuk 3 zal het opstellen en 
verwerken van de enquete behandeld worden. In hoofdstuk 4 zullen de resultaten worden 
geanalyseerd . Hoofdstuk 5 gaat in op verbanden tussen enquete-vragen door middel van 
kruistabellen . Tenslotte zal hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen bevatten. 

v 
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Hoofdstuk 1 Onderzoeksopzet 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de onderzoeksopzet worden weergegeven. De onderzoeksopzet is een 
schriftelijke terugkoppeling over het vooronderzoek en tegelijkertijd het plan van aanpak voor 
de rest van het onderzoek. In het hiernavolgende zal de situatie van de opdrachtgeefster en 
de probleemomschrijving, waaruit een opdrachtomschrijving wordt afgeleid, worden 
besproken. Vervolgens wordt het onderzoek afgebakend en worden de onderzoeksvraag en 
onderzoeksdeelvragen opgesteld, die door middel van het onderzoek worden opgelost. Ais 
laatste worden de methoden beschreven, waarmee dit onderzoek wordt uitgevoerd. 

1.2 Situatie-omschrijving 

Het idee van de opdrachtgeefster is ontstaan vanuit een werkgelegenheidsproject om een 
kringloopwarenhuis op te richten (ECO-mundi). Crea-Mundi, het recyclen van meubels, zou 
een onderdeel van dit warenhuis worden. Dit is echter niet doorgegaan. 
Toch blijft de opdrachtgeefster zich aangetrokken voelen tot het creatief hergebruiken van 
oude gebruikte voorwerpen . Ze zal deze voorwerpen met verschillende ambachtelijke 
methoden en met decoratieve interculturele oude symbolen gaan bewerken. Aile middelen, 
die zij hiervoor aanwendt, worden op een natuurlijke milieuvriendelijke wijze gemaakt. 
Naast verkoop van eigen ontworpen producten, heeft zij ook de mogelijkheden om 
onbewerkte voorwerpen in opdracht te bewerken . 

De doelgroep bestaat uit mensen die op zoek zijn naar een interieur met een persoonlijke 
uitstraling die op hen van toepassing is. 

1.3 Probleemomschrijving 

De opdrachtgeefster vraagt zich af of er een markt is voor haar ecodesign-collectie. 
Ze heeft tot nu toe nog weinig of geen onderzoek uitgevoerd naar mogelijke afzetkanalen. Zij 
heeft daarom nog geen duidelijk beeld van wie haar mogelijke afzetters naar de markt toe 
kunnen zijn. De resultaten van het onderzoek zullen door haar gebruikt worden om haar 
ondernemingsplan op te stellen. 

1.4 Opdrachtomschrijving 

De opdrachtomschrijving is uit de probleemstelling afgeleid en deze luidt: 
Onderzoek of winkels ge'fnteresseerd zijn in en behoefte hebben aan de ecodesign-collectie, 
zoals die door de opdrachtgeefster wordt aangeboden. Laat zien hoe die behoefte er uit ziet 
en hoe we afzetkanalen kunnen benaderen. 

1.5 Afbakening 

Een afbakening van het onderzoek is belangrijk om een zo optimaal mogelijk resultaat te 
verkrijgen. Het is namelijk beter een specifiek onderdeel van een probleem grondig en goed 
te onderzoeken dan het hele probleem globaal te onderzoeken. Het onderzoek richt zich 
vooral op kleine tot middel-grote exclusievere zaken (zoals cadeaushops, bloemenwinkels, 
kunstwinkeltjes, ... ) in de regio Eindhoven. Dus geen winkels waar massaproductie-artikelen 
op grote schaal te koop staan, zoals een V&D, Blokker, et cetera. 

1 
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De onderzoeksvraag is de vraag die beantwoord moet worden voor de opdrachtgever op 
basis van de uit het onderzoek verkregen resultaten. Deze vraag luidt als voigt: 
"Wie in Eindhoven he eft interesse in de ecodesign-producten van de opdrachtgeefster, hoe 
ziet die interesse er uit en hoe moeten de gelnteresseerden benaderd worden?" 

1.7 Onderzoeksdeelvragen 

De onderzoeksvraag kan worden onderverdeeld in een aantal deelvragen. De deelvragen 
luiden als voigt: 

• Is er behoefte aan ecodesign-producten bij winkels? 
• Wat is het profiel van de afzetkanalen? (omzet, personeelsgrootte, locatie, ... ) 
• Waar zitten de afzetkanalen? 
• Wat zijn de wensen en eisen die de afzetkanalen aan de eco-design producten stellen? 

(prestatie, prijs, hoeveelheid, ... ) 

1.8 Methoden van onderzoek 

De opdrachtgeefster wil graag weten wat haar afzetkanalen kunnen zijn . Voor het verkrijgen 
van een beter beeld van de afzetkanalen, zullen enkele winkels worden bezocht, die volgens 
de opdrachtgeefster in aanmerking zouden kunnen komen. Om een gekwantificeerd beeld te 
krijgen van de interesse en behoefte is een enquete een goede manier. 

Voor het vinden van de mogelijke afzetkanalen zal gebruik worden gemaakt van o.a. de 
Gouden Gids, Marktselect, internet en het telefoonboek. 

De enquetes worden vervolgens persoonlijk afgenomen bij de geselecteerde bedrijven . De 
resultaten van de enquetes worden daarna verwerkt met het programma "SPSS 7.5 for 
Windows" . 

2 
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Hoofdstuk 2 Uitvoering van het onderzoek 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de uitvoering van het onderzoek besproken worden. Paragraaf 2.2 zal 
vooral eerst ingaan op de doelgroep, waarna in paragraaf 2.3 uitgelegd zal worden hoe de 
enquete tot stand is gekomen. In paragraaf 2.4 wordt de aanpak van de mogelijke verbanden 
tussen de variabelen behandeld. Paragraaf 2.5 behandelt tot slot de steekproefgrootte en de 
respons. 

2.2 De doelgroep 

Uit de afbakening in paragraaf 1.5 (p.1) kan de doelgroep worden herleid. Deze bestaat uit 
kleine tot middel-grote exclusievere zaken (cadeaushops, bloemenwinkels, kunstwinkeltjes, 
meubelzaken en tweedehandswinkels) in de regio Eindhoven. Dus geen winkels waar 
massaproductie-artikelen op grote schaal te koop staan, zoals een V&D, Blokker, et cetera. 

2.3 De enquete 

Om dit onderzoek uit te voeren is gekozen om een enquete op te stellen. V~~r het opstellen 
van de enquete is een bepaalde procedure gehanteerd, die in deze paragraaf zal worden 
toegelicht. In tabel 2.1 (p. 4) wordt het onderzoeksmodel getoond, dat bestaat uit de 
elementen begrippen, aspecten, variabelen en meetwaarden . De begrippen, die uit de 
probleemformulering (paragraaf 1.4; p.1) naar voren komen, worden in de derde kolom van 
de tabel uitgewerkt in aspecten . Om de genoemde aspecten meetbaar te maken worden 
deze geoperationaliseerd door middel van variabelen. Deze varia belen kunnen we 
beschouwen als de onderwerpen, waar we uiteindelijk vragen over gaan stellen. De vierde 
kolom beschrijft de meetwaarden. Dit zijn als het ware de mogelijke antwoorden op de 
aspecten. 

De nummering in de tabel (kolom 2) komt overeen met de nummering van de enquetevragen . 
Met behulp van de variabelen zijn de vragen van de enquete opgesteld. De enquete (zie 
bijlage 1, p.31 en fotomateriaal bijlage 2, p.37) wordt echter pas verder in detail besproken in 
hoofdstuk 3. Van iedere vraag uit deze enquete zal in hoofdstuk 4 een grafiek, afgeleid uit de 
frequentietabellen (zie bijlage 4, p. 45), gegeven worden. 

3 



~EDRIJFSKUNDE 
PVV ink e I 

ond er nem e rsadv i czen 

Tabel 2.1: Onderzoeksmodel 

NR BEGRIP VARIABELE 
1 1.1 Profiel Soort winkel 

1.2 Stijl 

1.3 Personeelsg rootte 
1.4 Omzet (guldens/jaar) 

2 2.1 Behoefte Bekend 
2.2 Idee 

2.3 VerkooQ momenteel 
2.4 Verwerven 

2.5 Vervaard ig ingswijze 

2.6 Afkomst 

3 3.1 Wensen en Interesse 
Eisen 

3.2 Verkoop eco-
designartikelenl promotie 

3.3 Prestatie 
3.4 Bij inkoop/op Hoeveelheid per soort 

provisie artikel 
3.5 Manier van afleveren 

3.6 Levertijd (in werkdagen) 
4 4.1 Kosten (in Koffie/theeQotten 

guldens) Kopjes 
Mokken 
Geboorte-doosjes (klein) 
Geboorte-doosjes (groot) 
Vazen 
Plantenzuilen 
Spiegels 
Tafels 
Stoelen 
Kasten (klein) 

Kasten (groot) 

Meubelrecycling 

MEETWAARDE 
{bloemenwinkel, cadeaushop, 
meubelzaak, zaak in 
tweedehandsspullen, kunstwinkel, 
anders} 
{modern, klassiek, koloniaal, exclusief, 
anders} 
{<10, 10-20,20-30,30-40, anders} 
{<10000, 10000-20000, 20000-30000, 
30000-40000, >40000} 
{Ja, nee} 
{ik voel er niks voor, ik vind het een 
goed idee, ik vind het een uitstekend 
idee} 
{geen, weinig , regelmatig, veel} 
{tussenleverancier, verschillende 
bronnen, zelf produceren, anders} 
{massaproductie, ambachtelijk in grotere 
aantallen, ambachtelijk en enkelstuk} 
{Iageloonlanden, Europa, Benelux, 
Nederland, eldersl 
{koffie/theepotten, kopjes, mokken, 
geboorte-doosjes (klein, groot), vazen, 
plantenzuilen, spiegels, tafels, stoelen, 
kasten (klein, groot), anders} 
=> LAAT FOTO'S ZIEN 
{inkopen artikelen, op provisie 
basis/uitstalien, op bestelling, anders} 
{koloniaal, modern, restauratie, anders) 
Bepalen per artikel (zie 4.1) 

{zelf ophalen bij fabrikante, 
afleveren bil winkel, afleveren bij klant} 
{1-5, 5-10,10-15,15-20, anders} 
l30-40, 40-50, >50} 
{10-15, 15-20, >20} 
{10-15, 15-20, >20} 
{20-25, 25-30, >30} 
{30-35, 35-40, >40} 
{20-30, 30-40, 40-50, >50} 
{50-75, 75-100, >100} 
{25-50, 50-75,75-100, >100} 
{40-60, 60-80, 80-100, >100} 
{40-60, 60-80, 80-100, >100} 
{50-75, 75-100, >100} 

{150-200, 200-250, >250} 

Aan het einde van de enquete wordt aan de geenqueteerden tevens gevraagd de naam van 
hun bedrijf, adresgegevens (adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, fax, e-mail), 
contactpersoon (naam, telefoonnummer, fax, mobiel, e-mail) en mogelijke opmerkingen en 
aanbevelingen in te vullen. De adresgegevens zijn enkel voor de opdrachtgeefster en zullen 
niet voor derden toegankelijk zijn, dit om de anonimiteit van de enquete te waarborgen. 

4 
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2.4 Relaties tussen de varia belen 

Kennis van de variabelen afzonderlijk heeft weinig toegevoegde waarde, omdat de oplossing 
van het probleem niet enkel op deze manier gevonden kan worden. Daarom moet er worden 
gekeken of er verbanden tussen de varia belen bestaan. Om te bepalen of een verband 
statistisch significant (d.w.z. een statistisch verantwoorde conclusie) is en wat de sterkte van 
dit verband is, kunnen statistische testprocedures uitgevoerd worden. Het is echter wei 
belangrijk te weten wat de meetschaal is van de verscheidene variabelen. Deze meetschaal 
is essentieel om de best passende statistische testprocedure te bepalen. Er kan een 
onderscheid gemaakt worden in drie verschillende meetschalen, namelijk nominaal, ordinaal 
en metrisch. Voor dit verslag is de laatste echter niet van toepassing, omdat er geen 
metrische data gebruikt hoeft te worden . In de onderstaande tabel wordt verder uitgelegd wat 
het verschil is tussen de nomina Ie en ordinale data. 

TabeI2.2: Meetschalen 

Meetschaal Uitleg 
Nominale data Er kan geen orde van grootte bepaald worden in de verschillende 

antwoordcategorieen. 
Voorbeeld: Vraag: Wat is uw geslacht? 

Antwoordcategorieen : ManNrouw 
Ordinale data Hier kan een orde van grootte aangegeven worden in de data. 

Voorbeeld: Vraag: Wat yond u van onze hotelkamers? 
Antwoordcategorieen : goed/matiQ/slecht 

Er zijn verschillende testprocedures beschikbaar, die opgedeeld kunnen worden in 
parametrische en niet-parametrische testen. Parametrische testen zijn testen, die gebaseerd 
zijn op data, welke beschreven kunnen worden met behulp van de normale kansverdeling. In 
dit onderzoek zijn echter aileen de non-parametrische testen toegepast, omdat de variabelen 
geen normale verdeling hebben . Er zijn verschillende testprocedures mogelijk, die zijn echter 
afhankelijk van de gebruikte meetschalen en de combinatie van variabelen. In de volgende 
tabel zal op basis van de combinaties van de twee meetniveaus een schema van 
associatiematen worden gepresenteerd. 

Tabel 2.3: Testprocedures 

Nominaal Ordinaal 
Nominaal Cramer's V 
Ordinaal Cramer's V Spearman's Rho 

of Correlatie coefficient 

Bij elk van de variabelen, genoemd in tabel 2.1 (p.4) , hoort een meetschaal. Die we aan de 
hand van bovenstaande informatie eenvoudig kunnen bepalen. In tabel 2.4 (p.6) zijn de 
genoemde variabelen opgenomen en is aan elke variabele afzonderlijk respectievelijke de 
nominale of de ordinale schaal toegekend. Zoals al eerder vermeld laten we de metrische 
schaal buiten beschouwing. De volgorde van de variabelen in tabel 2.1 (p.4) komt overeen 
met de volgorde van de variabelen in de onderstaande tabel 
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Tabel 2.4: Nominale en ordinale variabelen 

VARlABELE 
1.1 Soort winkel 
1.2 Stijl 
1.3 Personeelsgrootte 
1.4 Omzet (guldens/jaar) 
2.1 Bekend 
2.2 Idee 
2.3 Verkoop momenteel 
2.4 Verwerven 
2.5 Vervaardigingswijze 
2.6 Afkomst 
3.1 Interesse 
3.2 Verkoop eco-desiflnartikelenl ~omotie 
3.3 Prestatie 
3.4 Hoeveelheid per soort artikel 
3.5 Manier van afleveren 
3.6 Levertijd (in werkdagen) 
4.1 Kosten per soort artikel (in guldens per stuk) 

2.5 Steekproefgrootte en respons 

Meubelrecycling 

MEET SCHAAL 
Nominaal 
Nominaal 
Ordinaal 
Ordinaal 
Nominaal 
Ordinaal 
Ordinaal 
Nominaal 
Ordinaal 

N. v. t., open vraag 
Nominaal 
Nominaal 
Nominaal 
Ordinaal 
Nominaal 
Ordinaal 
Ordinaal 

Nadat duidelijk was hoe de doelgroep benaderd moest worden, moest er enkel nog worden 
besloten over het aantal respondenten, die nodig zijn om een betrouwbare uitspraak te doen. 
Het is mogelijk om de steekproefgrootte met behulp van statistische formules te bepalen . Het 
is echter lastig om de parameters van deze formules te bepalen. Daarom is gekozen voor 
empirische ervaring. Dit wil zeggen dat de Bedrijfskundewinkel op basis van een lange 
ervaring met dit soort onderzoeken weet hoeveel enquetes er moeten worden verstuurd om 
een betrouwbare uitspraak te doen. In het algemeen is een respons van 15% voldoende als 
we 50 bedrijven persoonlijk benaderen. 

Na overleg met de opdrachtgeefster is besloten dat er in totaal 58 bedrijven zouden worden 
bezocht. Uiteindelijk was er een respons van 38 bedrijven. De overige 20 gaven geen 
res pons, omdat de bedrijfsleider op vakantie was, het bedrijf niet te vinden was of gesloten 
was. Van de 38 respondenten waren er slechts 11 gernteresseerd. De 27 overige 
respondenten gaven allen aan verder geen interesse te hebben en wensten verder geen 
enquete in te vullen . De redenen waarom ze geen interesse hadden, zullen in hoofdstuk 4 
verder besproken worden. Voor dit onderzoek komen we dan op een effectieve respons van 
19 %. In bijlage 3 (p.43) is een verdere uitbreiding van de responsie gegeven. 
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Hoofdstuk 3 De enquete 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal het opstellen en verwerken van de enquete in paragraaf 3.2 worden 
besproken. 

3.2 Enquete 

Bij het opstellen van de enquete is gebruik gemaakt van de begrippen, aspecten en 
meetwaarden, zoals die in tabel2.1 (pA) zijn uitgewerkt. Bij het opstellen van de vragen is zo 
veel mogelijk rekening gehouden met de eisen, die er aan meerkeuzevragen gesteld worden. 
Hierbij is van belang dat de vraag betekenisvol en eenduidig moet zijn . Bij de 
antwoordmogelijkheden moet er op gelet worden, dat ze elkaar uitsluiten, niet suggestief 
mogen zijn en dat ze in een logische volgorde staan. Er is gekozen voor een enquete met 
meerkeuzevragen, omdat men zo de antwoordmogelijkheden in categorieen kan opdelen, 
zodat de enquetes beter te verwerken zijn . 

Nadat de enquetes waren afgenomen bij de geselecteerde bedrijven, konden de gegevens 
worden verwerkt in een database. Hierbij is gebruik gemaakt van "SPSS 7.5 for Windows". Zo 
konden de antwoordfrequenties bepaald worden en de verbanden tussen de verschillende 
vragen worden onderzocht. Dit laatste vindt plaats met behulp van de kruistabellen . De 
resultaten van de enquete zijn in hoofdstuk 4 te vinden . De enquete, die in dit onderzoek 
gebruikt is om de onderzoeksvraag (paragraaf 1.6; p.2) te beantwoorden, is te vinden in 
bijlage 1 (p.31) en het gebruikte fotomateriaal in bijlage 2 (p.37). 

Bij dit onderzoek zijn de enquetes persoonlijk afgenomen. Er zijn een aantal redenen te 
noemen voor een persoonlijke aanpak, namelijk: 
1. De enquete vereist documentatie door middel van foto 's om het specifieke karakter van 

de ecodesign-artikelen te tonen aan de bedrijven. Ais de enquetes opgestuurd worden 
dan zou dit voor de bedrijfskundewinkel een te dure operatie worden. 

2. Door naar bedrijven toe te gaan kan men een beeld krijgen van de soorten bedrijven die 
ge'fnteresseerd zijn . 

3. Door naar bedrijven toe te gaan krijg ik directe meningen over de ecodesign-producten 
en kan ik eventuele meningen meenemen in mijn aanbevelingen. 

4. Vanwege het persoonlijk afnemen van de enquetes is het niet nodig geweest om een 
introductiebrief op te stellen. Echter, alvorens het afnemen zal ik kort het idee van de 
opdrachtgeefster uit de doeken doen, het doel van de enquete bespreken en uitleggen 
wie ik ben, wat ik doe (stud ie, bestuursfunctie, et cetera) en wat mijn belangen zijn bij het 
onderzoek. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquete (bijlage 1, p.31) geanalyseerd met 
behulp van staafdiagrammen, taartdiagrammen en aangepaste frequentietabellen. De teksten 
naast de diagrammen zijn de conclusies van de betreffende figuren. Een totaaloverzicht van 
de absolute aantallen, percentages en cumulatieve percentages is weergegeven in de vorm 
van frequentietabellen. Deze zijn terug te vinden in bijlage 4 (p.4S). 

In paragn?af 4.2 wordt het profiel van de ondervraagden weergegeven. In paragraaf 4.3 zal 
de behoefte worden beschreven. Verder zal in paragraaf 4.4 de wensen en eisen behandeld 
worden. Tot slot worden de kosten in paragraaf 4.5 besproken. 

4.2 Profiel van de geenqueteerden 

De eerste vier grafieken, die betrekking hebben op de eerste vier vragen van de enquete, 
geven het profiel van de ondervraagden weer. 

1.1 Wat voor een soort bedrijf heeft u? 

VIINKEL 

Deze grafiek toont aan dat 45,5% van de 
respondenten Bloemenwinkels zijn, dat dit 9,1% 
is voor de cadeaushops en eveneens voor de 
tweedehandszaken. 18,2 waren meubelzaken. 
Anders heeft ook een respons van 18,2%. 

1.2 Welke stijl voert u in uw bedrijf? (meerdere antwoorden mogelijk) 

a) Koloniaal b) Klassiek 
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c) Exclusiet 

e) Anders 
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d) Modern 
10 

J. 

Het rode stuk in ieder tiguur geeft aan cat bedrijven de betreffende stijl voeren, het zwarte 
betekent dat ze de stijl niet voeren. Uit de gratieken valt at te lezen dat 45,5% van de 
bedrijven een koloniale stijl voert, gevolgd door modern en klassiek (36,4%). Twee bedrijven 
hebben bij "anders" divers ingevuld, wat er eigenlijk op neer kwam dat ze geen specitieke stijl 
voeren, maar van aile stijlen wat hadden. Voor de orde dient opgemerkt te worden dat de 
geenqueteerden I~ier meerdere antwoorden mochten geven. 

1.3 Hoeveel mensen heeft u in dienst? 

Frequency Percent 
valla <lU 11 l UU,U 

Total 11 100,0 
Total 11 100,0 

Deze tabel geeft aan dat aile ge"interesseerde bedrijven minder c:an 10 werknemers in dienst 
hebben. 

1.4 Wat is de door u gemaakte omzet? (in guldens/jaar) 

OMZET 

De figuur hiernaast geeft weer dat 63,6% een 
omzet van groter dan FL. 40.000,- heeft. 36,4% 
wenste deze gegevens niet op te geven. 
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2.1 Bent u bekend met de ecodesign-artikelen? 

10,--------------, 

BEKEND 

Deze figuur toont aan dat 81,8% bekend is met 
de ecodesign-artikelen. Slechts 18,2% is er niet 
bekend mee. 

2.2 Wat vindt u van de ecodesign-artikelen? 

IDEE 

De figuur hiernaast geeft weer, dat er 54,5% van 
de respondenten het een goed idee vindt, maar 
dat het niet in hun winkel past vanwege de stijl. 
45,5% vindt het een uitstekend idee en hebben 
aangegeven interesse te hebben. 

2.3 Verkoopt u al ecodesign-artikelen in uw branche? 

VERKOOP 

In de nevenstaande tiguur valt af te lezen dat 
63,6% geen ecodesign-artikelen verkoopt. 
27,3% geeft aan dat ze dit soort artikelen weinig 
verkopen. Slecht een respondent, 9,1%, 
verkoopt ze regelmatig. 

2.4 Hoe verkrijgt u momenteel dit soort producten? 

VERKRlJG 

Vanwege het grote percentage bedrijven dat 
geen ecodesign-artikelen verkoopt, onstaat de 
63,6% niet van toepassing. Niet van toepassing 
is het gevolg van het feit dat deze bedrijven in de 
enquete door mochten gaan naar vraag 3.1. (Dit 
geldt ook voor vraag 2.5 en 2.6.) 
Kort: 
18,2% verkrijgt ze via een tussenleverancier 
9,1% verwerft ze zeit vanuit verschillende 
bronnen en een even groot percentage 
fabriceert ze zeit. 
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2.5 Hoe worden ze vervaardigd? 

V'E RVAAROIGO 

Meubelrecycli!lg 

De figuur geeft weer dat 27,3% van de door de 
respondenten ingekochte ecodesign-artikelen 
ambachtelijke en enkelstuk fabricage is en 9,1% 
massaproductie. 
Het grootte percentage (63,6%) "niet van 
toepassing" is opnieuw te verklaren, als gevolg 
van het grootte aantal respondenten dat van 
vraag 2.3 door mocht gaan naar vraag 3.1. 

2.6 Waar komen de door u verkochte producten vandaan? 
'0.---------___ ----, 

N'KDMST 

Het grootte percentage, namelijk 72,7%, bij "niet 
van toepassing" is eveneens het gevolg van 
vraag 2.3. Verder zien we op de figuur dat 9,1 % 
deze gegevens niet vrij wi! geven, uit Azie 
importeert of de spullen rechtstreeks bij de 
groothandel haalt. 
Er dient de kanttekening geplaatst te worden dat 
tijdens het afnemen van de enquetes dikwijls de 
opmerking werd gegeven dat zulk een soort 
producten met massa's ingevoerd worden of bij 
de groothandel ingekocht worden (wat een 
gunstig effect heeft op de verkoopprijs en de te 
maken winst). Spijtig is echter dat dit niet uit 
deze vraag is gekomen. 

De oorzaak hiervan is dat van aile geenqueteerde bedrijven een groot aantal niet 
geinteresseerde was en daarom geen enquete wenste in te vullen. 

4.4 Wensen en eisen 

3.1 Waar gaat uw interesse vooral naar uit? 

a) Koffie- entheepotten b) Kopjes 
10 

noo 

c) Mokken d) Geboortedoosjes (klein) 
jo 

12 



/tlrBEDRIJFSKUNDE 
P VV In k e I 

ond ern e me rs .d v i ezen 

e) Geboortedoosjes (groot) 

g) Plantenzuilen 

not 

i) Tafels 

k) Grote kasten 

10 

I' 
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nee 
f) Vazen 

h) Spiegels 

10 

j) Stoelen 

I) Kleine kasten 

13 
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Het rode stuk geeft de interesse naar de verschillende 
artikelen aan, het zwarte geeft aan dat men geen 
interesse heeft. Ook hier dient voor de orde opgemerkt 
te worden dat het geven van meerdere antwoorden 
toegestaan was. Uit de vele figuren va It af te lezen dat 
de interesse voomamelijk uitgaat naar: 
1. Vazen (81,8%) 
2. Plantenzuilen (72,7%) 
3. Spiegels (45,5%) 
4. Koffie- en theepotten (36,4%) 
5. Grote en kleine geboortedoosjes en kleine kasten 

(27,3%) 
6. De rest (exclusief anders) met 27,3% 
Voor "anders" (9,1 %) geldt dat de respondent 
klantspecifiek wil werken. 
De hoge percentages voor 1,2 en 3 zijn te verklaren 
door het hoge aan respondenten onder de 
bloemenzaken. 

3.2 Indien u de ecodesign-artikeleL"l zou willen afnemen, hoe zou u dan het liefst 
de verkoop of promotie willen hebben geregeld? 

'0r--------------, 

PROMOTIE 

Nevenstaande figuur duidt er op dat er een 
duidelijke voorkeur is voor inkopen van 
producten en het zelf verkopen (72,7%). T och 
verkiest 18,2% om de producten uit te stallen in 
hun zaak en provisie over de verkoop te krijgen . 
Een respondent (9,1 %) geeft zelfs aan op basis 
van klantenbestelling te willen verkopen, waarbij 
klanten uit een catalog us kunnen kiezen wat ze 
willen. 

3.3 Welke stijl zouden de door u gewenste producten moeten hebben? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

a) Koloniaal b) Klassiek 

14 
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c) Exclusief 

e) Anders 
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d) Modern 

Het rode gedeelte geeft het stuk aan dat verwijst naar 
interesse naar een bepaalde stijl, het zwarte deel geeft 
aan dat er geen interesse is naar de betreffende stijl. 
Tevens dient vermeld te worden dat hier meerdere 
antwoorden mochten worden gegeven. v;'( de 
bovenstaande figuren valt af te lezen dat de interesse 
voornamelijk uit gaat naar een koloniale (54,4%) of een 
klassieke (45,5%) exclusieve (54,5%) stijl, gevolgd door 
een moderne stijl (36,4%). De respondent bij <landers" wil 
graag zeer exclusieve stukken, dit wil zeggen 
klantspecifiek en liefst enkelstuks. 

3.4 Hoeveel stuks zou u per artikel mogelijk willen inkopen of aanwezig willen hebben 
in uw bedrijf? 

a) Koffiepotten 

c) Mokken 
1()'2D 

15 

b) Kopjes 

o 
10 

d) Geboortedoosjes (klein) 

1()'2D 

5-10 

l().tS 
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e) Geboortedoosjes (groot) 

g) Plantenzuilen 

i) Tafels 

k) Grote kasten 

5-10 

1()-15 

()-2 

>8 

>16 

Meubelrecycling 

f) Vazen 
5-10 

1()-15 

o 
h) Spiegels 

()-5 

5-10 

j) Stoelen 
()-2 

>8 

I) Kleine kasten 

()-2 

>6 
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Let op: de kleuren hebben bij sommige figuren 
verschillende betekennissen. 
De vraag is het grootst bij de vazen (63,6%), 
plantenzuilen (72,7%) en spiegels (54,5%). De 
percentages zijn cumulatief genomen om een indruk te 
krijgen. Ze geven niet aan hoe groot de vraag 
kwantitatief gezien is, daarvoor wordt verwezen naar de 
betreffende figuren en de frequentietabellen (bijlage 4, 
p.45). Er dient opgemerkt te worden dat hier enkel die 
mogelijkheden mochten worden ingevuld, die ook bij 
vraag 3.1 waren geselecteerd door de respondenten. 
"Anders" geeft aan dat de respondent de vraag niet op 
voorhand kan voorspellen en dat de :'oeveelheid af zal 
hangen van de klantenvraag. 

3.5 Hoe zou u willen dat de bestelde producten worden afgeleverd? 

Frequency Percent 
valla lalen 

afleveren 
11 100,0 bij de 

winkel 

Total 11 100,0 
Total 11 100,0 

Bovenstaande figuur geeft duidelijk aan dat men de bestelde artikelen afgeleverd wil hebben. 

3.6 Hoe lang bent u bereid op een bestelling te wachten? (in werkdagen) 

gl 
~ 
0-

£ 0 

lEVERTIJO 

Uit nevenstaand figuur blijkt dat 36,4% een 
levertijd van 5 tot werkdagen acceptabel vindt. 
Echter 18,2% wit ofwel minder lang wachten (1 
tot 5 werkdagen) ofwel is bereid langer te 
wachten op de bestelling (10 tot 15 werkdagen). 
18,2% (9,1 % + 9,1 %) vindt het niet erg om meer 
dan 15 werkdagen te wachten. 9,1% vindt dat de 
levertijd klantafhankelijk moet zijn. 
Opgemerkt dient te worden dat dit slechts een 
indicatie is van de gewenste levertijd. De 
levertijd is onder andere sterk afhankelijk van de 
grootte van een order, het aantal orders en de 
capaciteit van de opdrachtgeefster. 

17 
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4.1 Wat bent u bereid per stuk te betalen voor de ecodesign-producten? 

a) Koffie- entheepotten b) Kopjes 5-10 

10 

c) Mokken d) Geboortedoosjes (klein) 
1().15 

20-Z5 

e) Geboortedoosjes (groot) f) Vazen 

g) Plantenzuilen h) Spiegels 
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i) Tafels 

k) Grote kasten 

m) Anders 
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j) Stoelen 

<10-100 

I) Kleine kasten 

Ook hier weer kan niks specifieks over de 
kleuren gezegd worden. Men zal naar de 
figuren en de frequentietabellen (bijlage 4, 
pAS) moeten gaan kijken om van de 
verschillende artikelen een goede indruk te 
krijgen van wat een geschikte prijs is. Het heeft 
verder geen nut om hier nog iets over te 
zeggen, omdat de figuren en kruistabellen 
duidelijk en goed te begrijpen zijn. 
Tevens dient de opmerking geplaatst te 
worden dat hier enkel een keuze mocht 
worden aangestreept bij de artikelen die door 
de respondenten bij vraag 3.1 werden 
aangeduid. 
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5. Kruistabellen 

5.1 Inleiding 
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In dit hoofdstuk zullen de verbanden tussen de variabelen worden vermeld . Hierbij is bij aile 
combinaties van varia belen nagegaan of er een verband met een bepaalde correlatie is en 
verder is er gecontroleerd of de verbanden aan een minimale significantie voldoen. Aile 
variabelen staan vermeld in tabel 2.1 (p.4) van hoofdstuk 2. Er zijn verschillende soorten 
verbanden mogelijk, deze zijn in tabel 2.2 (p.5) van hoofdstuk 2 reeds besproken . Deze 
verbanden zullen achtereenvolgens hier nog gedetailleerder uitgewerkt worden, toegepast op 
dit specifieke onderzoek. Zo zullen aile nominale-nominale verbanden in paragraaf 5.3 en de 
ordinale-nominale verbanden in paragraaf 5.4 besproken worden. 

5.2 Welke vragen gaan correleren? 

Voordat verbanden tussen variabelen verder onderzocht worden, is het verstandig er eerst bij 
stil te staan of men wei van aile varia belen aile verbanden moet weten om tot zinnige 
uitspraken te komen. De variabelen waartussen verbanden zullen worden onderzocht zijn te 
vinden in tabel 5.1. De nummering komt overeen met de nummering van de variabelen uit 
tabel 2.1 (p.4). Voor meer uitleg over de statistische testprocedures wordt verwezen naar 
bijlage 4, p.59. 

TabeI5.1: Verbanden 

va 
na 
be 
Ie 
1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.3 

11 

n-n 
n-n 
o-n 
o-n 
n-n 
n-n 

Legenda: 
0-0: ordinaal-ordinaal verband 
o-n: ordinaal-nominaal verband 
n-n: nominaal-nominaal verband 

In de nevenstaande tabel zijn niet aile 
variabelen opgenomen, omdat deze tabel 
dan onnodig groot en onoverzichtelijk zou 
worden. 

5.3 Analyse nominale-nominale verbanden 

Om nominale verbanden te testen zal Cramer's V worden toegepast. De werking van deze 
testprocedure staat uitgelegd in bijlage 4, p.59. 

5.3.1 Nominale verbanden tussen winkelsoort en stijl 
• 29% van aile winkels voert een koloniale stijl. 24% van aile winkels voert een moderne 

stijl. (Dit percentage is geldt eveneens voor klassiek.) 12% geeft aan een exclusieve stijl 
te hebben of anders. 

• Van aile bloemenwinkels voert 30% een moderne stijl en 20% een klassieke, koloniale of 
andere stijl. 10% geeft aan een exclusieve stijl te voeren. 

• Bij de cadeaushops voert 50% een klassieke en 50% een koloniale stijl. 
• De tweedehandswinkels voeren voor 50% een klassieke of exclusieve stijl. 

5.3.2 Nominale verbanden tussen winkelsoort en bekendheid 
• De bekendheid is het grootst bij de bloemenwinkels, namelijk 45%. Gevolgd door de 

categorie "anders" met 22%. De overige 33% is evenredig verdeeld over de andere drie 
winkelsoorten . 
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5.3.3 Nominale verbanden tussen winkelsoort en interesse 
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• De interesse gaat vooral uit naar vazen(20%), plantenzuilen(18%) en spiegels (11 %). 
Dit geldt met name voor de bloemenwinkels en cadeau shops De overige winkelsoorten 
tonen een matige interesse in ongeveer het totale gamma. 

5.3.4 Nominale verbanden tussen winkelsoort en prestatie 
• Van aile winkels gaat de toekomstige interesse voor 27% uit naar een koloniale of 

exclusieve stijl. 23% geeft aan een klassieke stijl te zullen gaan voeren en 18% een 
moderne. 5% geeft aan een andere strategie te zullen aanwenden. Dit wil zeggen 
"anders" . 

5.4 Analyse ordinale-nominale verbanden 

In deze paragraaf zullen aile significante verbanden tussen ordinale en nominale variabelen 
behandeld worden. Om de verbanden te analyseren wordt opnieuw gebruik gemaakt van 
Cramer's V. Echter, omdat Cramer's V geen richting aan de verbanden toekent, door een 
"_" teken voor het verband te zetten, wordt het verband tussen ordinale en nominale 
verbanden geinterpreteerd met behulp van kruistabellen . Opnieuw hanteren we hier voor het 
doen van uitspraken over de verbanden een betrouwbaarheid van 80%. 

5.4.1 Ordinale-nominale verbanden tussen winkel(soort) en idee 
• Van aile winkels vindt 55% het een goed idee, maar heeft zijn bedenkingen. Deze 

bedenkingen kwamen na doorvragen voornamelijk neer op de stijl, die volgens de 
winkeliers niet meer erg in is. 45% vindt het echter wei een uitstekend idee en geeft aan 
interesse te hebben. Zij hebben daarom ook hun bedrijfsgegevens achtergelaten . Deze 
zijn echter niet in dit verslag te vinden, omdat met deze bedrijven afgesproken is 
vertrouwelijk met de informatie om te gaan. 

• De 45% interesse in de ecodesignartikelen is als voigt in te delen; 60% van de 
bloemenwinkels vindt het een uitstekend idee, gevolgd door 20% van de cadeaushops en 
20% van de meubelzaken. De rest van de winkelsoorten heeft dus geen interesse. 

5.4.2 Ordinale-nominale verbanden tussen winkelsoort en verkoop momenteel 
• 64% van aile winkels verkoopt geen ecodesign-artikelen, 36% doet dit weinig . 
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Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen in paragraaf 6.2 conclusies getrokken worden, die uit de resultaten van 
de enquete volgen. Vervolgens zullen aan de hand van de conclusies in paragraaf 6.3 
aanbevelingen gedaan worden omtrent de ecodesign-artikelen. V~~r detailinformatie wordt 
aangeraden hoofdstuk 4 en 5 en bijlage 4 (p.45) te bekijken . 

6.2 Conclusies 

6.2.1 Profiel 

Uit de resultaten is gebleken dat aile bedrijven, die ondervraagd zijn geworden, minder dan 
10 mensen in dienst hebben. Doordat de enquetes persoonlijk zijn afgenomen, kan zelfs 
gezegd worden dat aile ondervraagden hierbij de opmerking plaatsten dat ze een 
eenmanszaak hebben. Verder bleek dat de meeste bedrijven een koloniale (45,5%), 
klassieke (36,4%) of moderne stijl (36,4%) voerden. Er dient hierbij wei vermeld te worden dat 
ook enkele bedrijven de optie "anders" invulden, wat er na onderzoek op neer kwam dat ze 
verschillende stijlen voerden. 

6.2.2 Behoefte (algemeen) 

De grootste groep van de respondenten bleek bekend te zijn met de ecodesign-artikelen 
(82,8%). Aangenomen mag echter worden dat men eerder bekend is met het recyclen van 
producten dan met de artikelen van de opdrachtgeefster die hen getoond werden. 
Verder bleek 54,5% het een goed idee te vinden, maar hadden ze wei opmerkingen over de 
"koloniale" stijl. De opmerkingen gingen meestal in richting van de tekens, waarvan men de 
betekenis niet kende. De respondenten onderbouwden dit verder met het feit dat deze 
"koloniale" stijl een mode-gnll is, die zijn einde aan het bereiken is en waarvan al zeer veel op 
de markt is, waardoor de concurrentie erg groot is. Vooral dit laatste bleek bij veel winkeliers 
een struikelblok, omdat het bleek dat veel artikelen in deze stijl heel goedkoop kunnen 
worden ingevoerd vanuit Aziatische landen, waar de lonen dusdanig laag liggen dat ze hier 
goedkoop kunnen worden verkocht. De winkeliers vreesden daarom ook dat de artikelen van 
de opdrachtgeefster te duur zouden worden voor hen, maar hierover meer in paragraaf 6.2.3. 
Een feit blijft echter dat slechts 9,1% regelmatig ecodesig-artikelen verkoopt, ondanks de 
grote groep die bekend is met het idee. Dit duidt er op dat men weinig interesse heeft in zulk 
soort producten. Daarnaast bleek uit gesprekken met winkeliers dat het hergebruiken het 
imago van "tweedehands-zijn" heeft. Aan dit imago zal dus moeten worden gewerkt. 
De ondervraagden kopen dit soort artikelen voornamelijk in via een tussenleverancier of 
voerden ze zelf in vanuit verschillende Aziatische landen. 

6.2.3 Wensen en eisen 

Bij de respondenten gaat de interesse vooral uit naar koffie- en theepotten (36,4%), vazen 
(81,8%), plantenzuilen(72,7%) en spiegels (45,5%). Er dient hier wei bij opgemerkt te worden 
dat deze percentages enigszins vertekend kunnen zijn door het grote aantal respondenten 
onder de bloemenwinkels. 
De verkoop van deze artikelen wilden de winkeliers over het algemeen zelf in handen houden 
(72,2%). 
De geprefereerde stijl van de door de respondenten mogelijk in te kopen artikelen gaat vooral 
uit naar koloniaal (54,4%), klassiek (45,5%) en exclusief (36,4%). Hier dient echter vermeld te 
worden dat de winkeliers dit moellijk te bepalen vonden, omdat ze niet goed in konden 
schatten wat de mode zou gaan worden. Men kan daarom aannemen dat deze percentages 
een summiere inschatting van de in de toekomst gewenste stijlen zijn. 
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Uit de resultaten blijkt verder dat men van elk soort artikelliefst niet te veel in huis wil hebben . 
Dit komt doordat de meeste winkeliers onzeker zijn over de verkoop van dit soort artikelen en 
niet veel opslagruimte hebben. 
Aile winkels gaven tevens aan dat ze de bestelde artikelen bij de winkel wilden hebben 
afgeleverd. 
De gemiddeld gewenste levertijd van de bestellingen ligt tussen de 5 en 7 werkdagen. 
Opgemerkt dient te worden dat deze levertijd afhankelijk is van de grootte van de bestelling. 
De prijzen, die men wenst te betalen voor de ecodesign-artikelen, verschillen nogal per 
product. Bij het invoeren van de enquetes viel wei op dat men voornamelijk de goedkoopste 
optie aankruiste. Dit kan twee redenen hebben: ten eerste denkt men op deze manier de 
mogelijk toekomstige vraagprijs te be'lnvloeden, ten tweede kan het zijn dat men de kosten 
vergeleken heeft met de momentele vraagprijs van "koloniale" artikelen op de markt en 
probeert men opnieuw deze kosten te drukken. 

6.2.4 Conclusies per winkelsoort 

Kijkende naar de resultaten van de kruistabellen blijkt dat de stijl bij de bloemenwinkels vooral 
naar het moderne neigt, bij de cadeaushops even redig verdeeld is onder klassiek en 
koloniaal. De overige winkelsoorten zijn niet interessant, vanwege de lage respons. Stijl blijft 
echter iets persoonlijks en erg mode-gebonden. 
De bekendheid met de ecodesig-artikelen is het grootst bij de bloemenwinkels, dit is niet erg 
vreemd daar deze soort winkels dagelijks bezig zijn met natuurlijke producten, maar ook 
doordat vanuit deze hoek de meeste respons kwam. 
Aile winkels tonen een matige interesse in ongeveer het he Ie productgamma. Van dit gamma 
blijken de vazen, plantenzuilen en spiegels veruit het populairst bij de bloemenwinkels en 
cadeau shops. Dit is op twee manieren te verklaren : ten eerste omdat door dit soort winkels 
het meest gereageerd werd op de enquete en ten tweede doordat dit soort producten niet 
veel ruimte inneemt in de winkel (in tegenstelling tot kasten, tafels en stoelen) . 
Er bleek van het totaal aantal ingevulde enquete 45% interesse in dit idee, dit lijkt veel, maar 
dat is het niet gezien het feit dat 78% totaal geen enquete heeft ingevuld, omdat men meteen 
na het zien van de documentatie al aangaf dat het niks voor hun winkel is. Deze laatste 
conclusie geldt voor aile soorten winkels. 

6.3 Aanbevelingen 

De ecodesign-artikelen zullen geen gat in de markt zijn, maar er zijn wei enkel aanbevelingen 
te doen, die het mogelijk kunnen maken om hiermee wei aardig te verdienen: 

6.3.1 Stijl 

De bovenstaande conclusies kunnen enigszins hard aankomen, maar het idee wordt niet 
afgewezen. De reacties op de toegepaste bewerkingstechnieken waren buitengewoon 
florissant. Men had over het algemeen erg veel moeite met de "koloniaal"-getinte stijl. Daarom 
ook dat een aanbeveling is de stijl aan te passen, eventueel aan de wens van de klant (in het 
geval van de opdrachtgeefster een winkelier). 

6.3.2 Prijs/verkoop 

Uit de enquete is gebleken dat men de prijs te hoog yond . Hierbij werden echter enkele 
kanttekeningen geplaatst. Past de opdrachtgeefster haar stijl aan en kan ze exclusiviteit 
waarborgen, dan zijn de huidige prijzen concurrerend. 
De verkoop van ecodesign-artikelen in zijn huidige vorm is slechts weggelegd voor een zeer 
kleine specifieke doelgroep. Wil men echter een bredere afzetbasis hebben, zal men aan stijl, 
imago en exclusiviteit moeten werken. 
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6.3.3 Prestatie/kwaliteit 

Meubelrecycling 

Kwaliteit staat bij aile winkeliers voorop, daarom is het zaak dat de opdrachtgeefster de door 
de klant gewenste kwaliteit ten aile tijde kan waarborgen. Verder wordt exclusiviteit erg op 
prijs gesteld. Deze twee punten kunnen het imago van de ecodesign-artikelen verbeteren. 
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Bijlage 1 Enquete 

Meubelrecycling 

Enguete Meubelrecycling: 

Er voigt nu eerst nog een korte samenvatting van wat al eerder verteld is door mij: 

Het idee van de opdrachtgeefster is ontstaan vanuit een werkgelegenheidsproject om een 
kringloopwarenhuis op te richten (ECO-mundi). Crea-Mundi , het recyclen van meubels, zou 
een onderdeel van dit warenhuis worden. Oit is echter niet doorgegaan. 
Toch blijft de opdrachtgeefster zich aangetrokken voelen tot het creatief hergebruiken van 
oude gebruikte voorwerpen, die nog in goede staat zijn . Ze zal deze voorwerpen met 
verschillende ambachtelijke methoden en met decoratieve interculturele oude symbolen gaan 
bewerken. Aile middelen die zij hiervoor aanwendt, worden op een natuurlijke 
milieuvriendelijke wijze gemaakt. (zie foto's voor documentatie, bijlage 2, p.31) 

Het doel van deze enquete is om de opdrachtgeefster een beter beeld te geven van hoe groot 
haar markt is, dit wil zeggen wie haar potentiele afzetkanalen zijn, wat deze klanten eisen ten 
aanzien van service, kwaliteit en prijs en hoeveel zij ongeveer bereid zijn af te nemen 
vooraleer zij haar atelier opricht. 

Uitleg over enquete 
Kleur het vakje dat bij u van toepassing is zwart of blauw. Bij sommige vragen kunt u 
meerdere antwoorden geven, maar dit zal bij de desbetreffende vragen op voorhand worden 
aangegeven. Bij andere vragen is een concreet antwoord gewenst, hiervoor zal ruimte 
worden gelaten, zodat u daar uw antwoord(en) kunt formuleren. 
Ais u de keuze "anders, nl. .. " gebruikt, kunt u ook hier uw antwoord formuleren in de daarvoor 
opengelaten ruimte. 
Voor beide voornoemde soorten vragen geldt: heeft u te weinig plaats, dan kan de achterkant 
van het formulier worden gebruikt, vermeld er wei duidelijk het nummer van de 
desbetreffende vraag bij , anders worden de door u gegeven antwoorden niet meegenomen in 
de eindrapportage. 

1. Profiel 

1.1 Wat voor een soort bed rijf heeft u? 
o Bloemenwinkel 
o Cadeaushop 
o Meubelzaak 
o Zaak in tweedehands spullen 
o Kunstwinkel 
DAnders, nl. ........ . 

1.2 Welke stijl voert u in uw bedrijf? (meerdere antwoorden mogelijk) 
o Modern 
o Klassiek 
o Koloniaal 
o Exclusief 
DAnders, nl. ..... .. . 

1.3 Hoeveel mensen heeft u in dienst? 
o <10 
o 10-20 
a 20-30 
a 30-40 
o >40 
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1.4 Wat is de door u gemaakte omzet? (in guldens/jaar) 
o <10000 
o 10000-20000 
o 20000-30000 
o 30000-40000 
o >40000 

2. Behoefte: 

2.1 Bent u bekend met de ecodesign-artikelen? 
o Ja 
o Nee 

2.2 Wat vindt u van de ecodesign-artikelen? 
o Ik voel er niets voor (u bent klaar met de enquete) 
o Ik vind het wei een goed idee, maar .... ..... . 
o Ik vind het een uitstekend idee en heb interesse 

2.3 Verkoopt u al ecodesign-artikelen in uw branche? 
o Geen (ga verder naar vraag 3.1) 
o Weinig 
o Regelmatig 
o Veel 

2.4 Hoe verkrijgt u momenteel dit soort producten? 
o Via een tussenleverancier 
o Zelf verwerven vanuit verschillende bronnen 
o Zelf produceren 
DAnders, nl. ... .... . . 

2.5 Hoe worden ze vervaardigd? 
o massaproductie 
o ambachtelijk in grotere aantallen 
o ambachtelijk en enkelstuksfabricage 

2.6 Waar komen de door u verkochte producten vandaan? 

3.Wensen en eisen : 

3.1 Waar gaat uw interesse vooral naar uit? 

Meubelrec)'cling 

(Om een impressie te krijgen van de verschillende artikelen kunt u de foto's bekijken.) 
U kunt op deze vraag meerdere voorkeuren aan geven. 
Ook kunt u nog ideeen aandragen d.m.v. de laatste optie. 
o Koffie- en theepotten 
o Kopjes 
o Mokken 
o Geboortedoosjes (klein) 
o Geboortedoosjes (groot) 
o Vazen 
o Plantenzuilen 
o Spiegels 
o Tafels 
o Stoelen 
o Grote kasten 
o Kleine kasten 
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DAnders, nl. ........ . 

Meubelrec)'cling 

3.2 Indien u de ecodesign-artikelen zou willen afnemen, hoe zou u dan het liefst 
de verkoop of promotie willen hebben geregeld? 
(let op: slechts een antwoord mogelijk) 

o Inkopen artikelen en zelf verkopen 
o Uitstallen producten en daar provisie op krijgen 
o Aileen verkopen a.h.v. bestellingen van klanten, die kunnen kiezen uit de verschillende 

artikelen m.b.v. een folder, catalogus, ... 
DAnders, nl. ........ . 

3.3 Welke stijl zouden de door u gewenste producten moeten hebben? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Koloniaal 
o Klassiek 
o Exclusief 
o Modern 
DAnders, nl. ... .. ... . 

3.4 Hoeveel stuks zou u per artikel mogelijk willen inkopen of aanwezig willen 
hebben in uw bedrijf? 
Aileen de door u gekozen opties bij vraag 3.1 dienen bij vraag 3.4 te worden 
beantwoord. 

• Kotfie- en theepotten 
o 0-5 
o 5-10 
o 10-15 
o 15-20 
o >20 

• Kopjes 
o 0-10 
o 10-20 
o 20-30 
o 30-40 
o >40 

• Mokken 
o 0-10 
o 10-20 
o 20-30 
o 30-40 
o >40 
• Geboortedoosjes (klein) 
o 0-5 
o 5-10 
o 10-15 
o 15-20 
o >20 
• Geboortedoosjes (groot) 
o 0-5 
o 5-10 
o 10-15 
o 15-20 
o >20 
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• Vazen 
o 0-10 
o 10-20 
o 20-30 
o 30-40 
o >40 
• Plantenzuilen 
o 0-2 
o 2-4 
o 4-6 
o 6-8 
o >8 

• Spiegels 
o 0-5 
o 5-10 
o 10-15 
o 15-20 
o >20 

• Tafels 
o 0-2 
o 2-4 
o 4-6 
o 6-8 
o >8 

• Stoelen 
o 0-4 
o 4-8 
o 8-12 
o 12-16 
o >16 

• Grote kasten 
o 0-2 
o 2-4 
o 4-6 
o 6-8 
o >8 

• Kleine kasten 
o 0-2 
o 2-4 
o 4-6 
o 6-8 
o >8 
• Anders , nl. .. .. .... . 

3.5 Hoe zou u willen dat de bestelde producten worden afgeleverd? 
o Ik ga ze zelf ophalen bij de leverancier 
o Ik zou graag hebben dat ze bij mij worden afgeleverd 

Meubelrecycling 

o Ik zou graag hebben dat mijn bestelling rechtstreeks bij de klant wordt afgeleverd 
DAnders, nl. ..... ... . 

3.6 Hoe lang bent u bereid op een bestelling te wachten? (in werkdagen) 
o 1-5 
o 5-10 
o 10-15 
o 15-20 
o >20 
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4. Kosten: (in guldens) 

4.1 Wat bent u bereid per stuk te betalen voor de ecodesign-producten? 

Meubelrecycling 

Aileen de door u gekozen opties bij vraag 3.1 dienen hier te worden beantwoord. 

• Koffie- en theepotten 
o 30-40 
o 40-50 
o >50 

• Kopjes 
o 5-10 
o 10-15 
o >15 
• Mokken 
o 10-15 
o 15-20 
o >20 
• Geboortedoosjes (klein) 
o 20-25 
o 25-30 
o >30 
• Geboortedoosjes (groot) 
30-35 
35-40 
>40 

• Vazen 
o 20-30 
o 30-40 
o 40-50 
o >50 
• Plantenzuilen 
o 50-75 
o 75-100 
o >100 
• Spiegels 
o 25-50 
o 50-75 
o 75-100 
o >100 
• Tafels 
o 40-60 
o 60-80 
o 80-100 
o >100 
• Stoelen 
o 40-60 
o 60-80 
o 80-100 
o >100 
• Grote kasten 
o 150-200 
o 200-250 
o >250 
• Kleine kasten 
o 50-75 
o 75-100 
o >100 
• Anders, nl. ....... .. 
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5. Opmerkingen: 

5.1 Wat is de naam van uw bedrijf? 

5.2 Waar bevindt uw bedrijf zich? 

Meubelrecycl ing 

Adres: ..... ..... ..... ....... .. .. ........ ..... ..... ... .... ...... .. ...... ........ ... .. ...... ..... .. .. .... ........ ... ..... .... .. . 
Postcode: .... ....... .. .. .......... .. ........ ...... .. ... ...... .... .... ........................... ...... ... .... ..... ....... . .. 
Woonplaats: .. .. .. ...................... ... ...... .. ... .......... ..... .... .... ............... ... .... .. ......... ............ . 
Telefoonnummer: .............. ..... ............... .. .... ........ ............... ....... .... ... ..... ......... .......... . 
Fax: .................. ...... ... ..... ....... ...... .. ... ... ... .... .. ....... ... .. ..... ..... ....... .. ........... ..... ..... .. ...... . . 
E-mail: ...... .... .......... ..... .. .. ......... .... ... ......................................................................... . 

Met wie dient contact op worden genomen? 
Naam contactpersoon: .............................. ........ ......... .. ... ..... ......... ... .......... ......... ..... .. 
Telefoonnummer: ........... .... ..... .... .... .. ............ ..... .. .... .. .... ....... .. .. ........ ....... ..... .... .. ... .. . 
Fax: .... ..... ........ ... ....... .......... ..... .... ....... ...... ... .. ...... ... .. .. .... ...... .... .. .. ...... ..... .... ........ .... .. 
Mobiel: ... .... ...... ... .... .... ........... ..... ... .... ... .. .... ...... ... ...... ... ........ ....... .. ....... ........ ......... .. . 
E-mail: ................ .. ... .... ... .................................. ... ... ... .. ..... .... ... ................................ .. 

Indien u nog opmerkingen of aanbevelingen heeft, dan kunt u die op de rest 
van deze pagina of aan de achterzijde van dit blad vermelden. 

(Hartelijk dank voor uw medewerking) 
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Bijlage 2 Fotomateriaal 

Meubelrecycling 

Bij de enquete is gebruik gemaakt van fotomateriaal om de bedrijven een idee te geven van 
wat de opdrachtgeefster maakt, in welke stijl en wat allemaal mogelijk is. Om een impressie 
te krijgen van wat de ondervraagden getoond is volgen hieronder enkele foto's. 

• Koffiekannen 

• Theepotten 
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• Geboortedoosjes 

Meubelrecycling 
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• Vazen 

Meubelrecycling 
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• Plantenzuilen 

• Spiegels 

Meubelrecycl ing 
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• Stoelen 

• Kasten 

Meubelrecycling 
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Bijlage 3 Responsiegegevens 

Totaal # adressen= 50 (preselectie) en 8 extra= 58 

Totaal # adressen afgegaan= 58 

Meubelrec),cling 

Resultaat= 20: geen respons (agv vakantie bedrijfsleider/baas, winkel niet kunnen vinden) 
38: wei respons 

Verdeling van de respondenten : 
De 38 bestaat uit => 27 niet ge'fnteresseerden 

=> 11 ge'lnteresseerden 

Verdeling naar soort: 
Bloemenwinkels=17 
Anders= 10 (*) 
Cadeaushop=8 
Antiek=3 

(*) bestaat uit 5 koloniale zaken, 2 meubelzaken, 1 knutselwinkeltje, 
2 tweedehandswinkels 

Verdeling ge"rnteresseerden: 
Bloemenwinkels=5 
Anders=5 (*) 
Cadeaushop=1 
Antiek=O 

(*) bestaat uit 3 koloniale zaken, 1 meubelzaken, 1 tweedehandswinkels 

Verdeling niet ge'fnteresseerden: 
Bloemenwinkels=12 
Anders=5 (*) 
Cadeaushop=7 
Antiek=3 

(*) bestaat uit 2 koloniale zaken, 1 meubelzaken, 1 knutselwinkeltje , 
1 tweedehandswinkels 

Reden die al deze winkels opgaven is dat de stijl (de tekens en tekeningen) niet bij hun winkel 
past. 
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Bijlage 4 Frequentie-tabe"en 

In deze bijlage zullen de resultaten van de enquete worden gegeven in de vorm van 
frequentietabellen. De frequentietabel telt bij elke vraag de mogelijke antwoorden op. 
Daarnaast bevat het een percentage van een antwoord in verhouding tot het totaal aantal op 
een vraag . Een frequentietabel ziet er als voigt uit: 

Valid Meetwaarde 1 

Meetwaarde 2 

Meetwaarde N 
Total 

Total 

Verklaring termen: 

Valid: 

Total: 

Frequency: 
Percentage: 

Valid Percentage: 

Cumulative percentage: 

1. Profiel: 

Frequency Percentage Valid Cumulative 
Percentage Percentage 

100,0 100,0 100,0 

X 100,0 

Het antwoord dat gegeven is, uitgesplitst naar mogelijke 
antwoorden. 
Het aantal respondenten dat geantwoord heeft op deze 
vraag. 
Het totaal aantal keer dat een antwoord gegeven is. 
Het percentage van een bepaald antwoord van het totaal 
aantal antwoorden (niet ingevulde vragen meegerekend). 
Correctie op percentage: de niet ingevulde antwoorden 
worden niet meegerekend. 
Een optelling van het percentagevan het betreffende 
antwoord bij de percentages van de voorgaande 
antwoorden. 

1.1 Wat voor een soort bedrijf heeft u? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid bloemenwinkel 5 45,5 45,5 45,5 
cadeaushop 1 9,1 9,1 54,5 
meubelzaak 2 18,2 18,2 72 ,7 
tweedehandszaak 1 9,1 9,1 81,8 
anders 2 18,2 18,2 100,0 
Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 
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1.2 Welke stijl voert u in uw bedrijf? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Koloniaal 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 5 45,5 45,5 45,5 

nee 6 54,5 54,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

o Klassiek 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 4 36,4 36,4 36,4 

nee 7 63,6 63,6 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

o Exclusief 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 2 18,2 18,2 18,2 

nee 9 81,8 81,8 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

o Modern 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 4 36,4 36,4 36,4 

nee 7 63,6 63,6 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

DAnders 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 2 18,2 18,2 18,2 

nee 9 81,8 81,8 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 
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1.3 Hoeveel mensen heeft u in dienst? 

Frequency Percent 
Valid <10 11 100,0 

Total 11 100,0 

Total 11 100,0 

Valid 
Percent 

100,0 

100,0 

1.4 Wat is de door u gemaakte omzet? (in guldens/jaar) 

Valid 
Frequency Percent Percent 

Valid >40000 7 63,6 63 ,6 

prive 4 36,4 36,4 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

2. Behoefte: 

2.1 Bent u bekend met de ecodesign-artikelen? 

Valid 
Frequency_ Percent Percent 

Valid ja 9 81,8 81,8 

nee 2 18,2 18,2 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

2.2 Wat vindt u van de ecodesign-artikelen? 

Valid 
Frequency Percent Percent 

Valid -ik vind het 
wei een 
goed idee, 6 54,5 54,5 
maar ... 

-Ik vind het 
een 
uitstekend 5 45,5 45,5 
idee, heb 
interesse 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 
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Cumulative 
Percent 

100,0 

Cumulative 
Percent 

63,6 

100,0 

Cumulative 
Percent 

81,8 

100,0 

Cumulative 
Percent 

54,5 

100,0 
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2.3 Verkoopt u al ecodesign-artikelen in uw branche? 

Valid 
Frequency Percent Percent 

Val id geen 7 63,6 63,6 

weinig 3 27,3 27 ,3 

regelmatig 1 9,1 9,1 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

2.4 Hoe verkrijgt u momenteel dit soort producten? 

Meubelrecycling 

Cumulative 
Percent 

63 ,6 

90,9 

100,0 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid -via een 
2 18,2 18,2 18,2 

tussenleverancier 

-zelf verwerven 
vanuit 

1 9,1 9,1 27,3 
verschillende 
bronnen 

-zelf produceren 1 9,1 9,1 36,4 

-nvt 7 63,6 63,6 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

2.5 Hoe worden ze vervaardigd? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid massaproductie 1 9,1 9,1 9,1 

ambachtelijk en 
3 27,3 27,3 36,4 

enkelstuksfabricage 

nvt 7 63,6 63,6 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 
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2.6 Waar komen de door u verkochte producten vandaan? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid nvt 8 72,7 72,7 72,7 

prive 1 9,1 9,1 81,8 

Azie 1 9,1 9,1 90,9 

groothandel 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

3.Wensen en eisen: 

3.1 Waar gaat uw interesse vooral naar uit? 

o Koffie- en theepotten 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 4 36,4 36,4 36,4 

nee 7 63,6 63,6 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

o Kopjes 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 2 18,2 18,2 18,2 

nee 9 81,8 81,8 100,0 

Total 11 100,0 100,0 
Total 11 100,0 

o Mokken 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 2 18,2 18,2 18,2 

nee 9 81,8 81 ,8 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

o Geboortedoosjes (klein) 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 3 27,3 27,3 27,3 

nee 8 72,7 72,7 100,0 

Total 11 100,0 100,0 
Total 11 100,0 
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o Geboortedoosjes (groot) 

Frequency 
Valid ja 3 

nee 8 

Total 11 

Total 11 

o Vazen 

Frequency 
Valid ja 9 

nee 2 

Total 11 

Total 11 

o Plantenzuilen 

Frequency 
Valid ja 8 

nee 3 

Total 11 

Tota l 11 

o Spiegels 

Frequency 
Valid ja 5 

nee 6 
Total 11 

Total 11 

o Tafels 

Frequency 
Valid ja 2 

nee 9 

Total 11 

Total 11 

o Stoelen 

Frequency 
Valid ja 2 

nee 9 

Total 11 

Total 11 

Meubelrecycling 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

27 ,3 27,3 27,3 

72,7 72,7 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

81,8 81,8 81,8 

18,2 18,2 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

72,7 72,7 72,7 

27,3 27,3 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

45,5 45,5 45,5 

54,5 54,5 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

18,2 18,2 18,2 

81,8 81,8 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

18,2 18,2 18,2 

81,8 81,8 100,0 

100,0 100,0 

100,0 
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o Grote kasten 

Valid ja 

nee 

Total 

Total 

o Kleine kasten 

Valid ja 

nee 

Total 

Total 

DAnders 

Valid nvt 

excl 
badkamerart 

Total 

Total 

Frequency Percent 
2 18,2 

9 81,8 

11 100,0 

11 100,0 

Frequency Percent 
3 27,3 

8 72,7 

11 100,0 

11 100,0 

Frequency Percent 
10 90,9 

1 9,1 

11 100,0 

11 100,0 

Meubelrec),cling 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

18,2 18,2 

81,8 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

27,3 27,3 

72,7 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

90,9 90 ,9 

9,1 100,0 

100,0 

3.2 Indien u de ecodesign-artikelen zou willen afnemen, hoe zou u dan het liefst 
de verkoop of promotie willen hebben geregeld? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid -Inkopen 
en zelf 8 72,7 72,7 72,7 
verkopen 

-Uitstalle 
n en 2 18,2 18,2 90,9 
provisie 

-Verkope 
n obv 
bestelling 1 9,1 9,1 100,0 

klant 

Total 11 100,0 100,0 
Total 11 100,0 
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3.3 Welke stijl zouden de door u gewenste producten moeten hebben? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

o Koloniaal 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 6 54,5 54,5 54 ,5 

nee 5 45,5 45 ,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

o Klassiek 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 5 45,5 45,5 45,5 

nee 6 54 ,5 54,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

o Exclusief 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Val id ja 6 54 ,5 54,5 54,5 

nee 5 45 ,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0 
Total 11 100,0 

o Modern 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Val id ja 4 36,4 36,4 36,4 

nee 7 63,6 63,6 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

DAnders 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 1 9,1 9,1 9,1 

nee 10 90,9 90,9 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 
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3.4 Hoeveel stuks zou u per artikel mogelijk willen inkopen of aanwezig willen hebben 
in uw bedrijf? 

o Koffiepotten 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid 0-5 3 27,3 27,3 27,3 

0 8 72,7 72,7 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

o Kopjes 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid 10-20 1 9,1 9,1 9,1 

0 10 90,9 90,9 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

o Mokken 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid 10-20 1 9,1 9,1 9,1 

0 10 90,9 90,9 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

o Geboortedoosjes (klein) 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid 5-10 1 9,1 9,1 9,1 

10-15 1 9,1 9,1 18,2 

0 9 81,8 81,8 100,0 

Total 11 100,0 100,0 
Total 11 100,0 

o Geboortedoosjes (groot) 

Valid Cumulative 
Frequencv Percent Percent Percent 

Valid 5-10 1 9,1 9,1 9,1 

10-15 1 9,1 9,1 18,2 

0 9 81,8 81,8 100,0 
Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 
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o Vazen 

Valid 0-10 

10-20 

20-30 

0 

61,00 

Total 

Total 

o Plantenzuilen 

Valid 0-2 

2-4 

0 

Total 

Total 

o Spiegels 

Valid 0-5 

5-10 

0 

Total 

Total 

o Tafels 

Valid 0-2 

>8 

0 

Total 

Total 

o Stoelen 

Valid 0-4 

>16 

0 

Total 

Total 

Frequency Percent 
2 18,2 

4 36,4 

1 9,1 

3 27,3 

1 9,1 

11 100,0 

11 100,0 

Frequency Percent 
4 36,4 

4 36,4 

3 27,3 

11 100,0 

11 100,0 

Frequency Percent 
3 27,3 

3 27,3 

5 45,5 

11 100,0 

11 100,0 

Frequency Percent 
1 9,1 

1 9,1 

9 81 ,8 

11 100,0 

11 100,0 

Frequen~y Percent 
1 9,1 

1 9,1 

9 81,8 

11 100,0 

11 100,0 

Meubelrecycling 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

18,2 18,2 

36,4 54,5 

9,1 63,6 

27,3 90,9 

9,1 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

36,4 36,4 

36,4 72,7 

27,3 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

27 ,3 27,3 

27,3 54,5 

45 ,5 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

9,1 9,1 

9,1 18,2 

81,8 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent 

9,1 9,1 

9,1 18,2 

81 ,8 100,0 

100,0 
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o Grote kasten 

Valid 0-2 

>8 

0 

Total 

Total 

o Kleine kasten 

Valid 0-2 

>8 

0 

Total 

Total 

o Anders 

Valid nvt 

klantafh 

Total 

Total 

Frequency 
1 

1 

9 

11 

11 

Frequency 
2 

1 

8 

11 

11 

Frequency 
9 

2 

11 

11 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

9,1 9,1 9,1 

9,1 9,1 18,2 

81,8 81,8 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

18,2 18,2 18,2 

9,1 9,1 27,3 

72,7 72,7 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

81 ,8 81,8 81,8 

18,2 18,2 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

3.5 Hoe zou u willen dat de besteJde producten worden afgeleverd? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid laten 
afleveren 

11 100,0 100,0 100,0 
bij de 
winkel 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 
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3.6 Hoe lang bent u bereid op een bestelling te wachten? (in werkdagen) 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid 1-5 2 18,2 18,2 18,2 

5-10 4 36,4 36,4 54,5 

10-15 2 18,2 18,2 72,7 

15-20 1 9,1 9,1 81,8 

>20 1 9,1 9,1 90,9 

klantafh 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

4.Kosten: (in guldens) 

4.1 Wat bent u bereid per stuk te betalen voor de ecodesign-producten? 

o Koffie- en theepotten 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid 30-40 3 27,3 27,3 27,3 

0 8 72,7 72,7 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

o Kopjes 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid 5-10 1 9,1 9,1 9,1 

0 10 90,9 90,9 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 

o Mokken 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid 10-15 1 9,1 9,1 9,1 

0 10 90 ,9 90,9 100,0 

Total 11 100,0 100,0 

Total 11 100,0 
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o Geboortedoosjes (klein) 

Frequency 
Valid 20-25 2 

0 9 

Total 11 

Total 11 

o Geboortedoosjes (groot) 

Frequency 
Valid 30-35 2 

0 9 
Total 11 

Total 11 

o Vazen 

Frequency 
Valid 20-30 5 

30-40 2 

40-50 1 
0 3 
Total 11 

Total 11 

o Plantenzuilen 

Frequency 
Valid 50-75 7 

>100 1 

0 3 
Total 11 

Total 11 

o Spiegels 

Frequency 
Valid 25-50 4 

75-100 1 

0 6 

Total 11 
Total 11 

Meubelrecycling 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

18,2 18,2 18,2 

81,8 81,8 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

18,2 18,2 18,2 

81,8 81,8 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

45,5 45,5 45,5 

18,2 18,2 63,6 

9,1 9,1 72,7 

27,3 27,3 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

63,6 63,6 63,6 

9,1 9,1 72,7 

27,3 27,3 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

36,4 36,4 36,4 

9,1 9,1 45,5 

54,5 54,5 100,0 

100,0 100,0 

100,0 
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D Tafels 

Valid 60-80 

80-100 

0 

Total 

Total 

D Stoelen 

Valid 40-60 

0 

Total 

Total 

D Grote kasten 

Valid 200-250 

0 

Total 

Total 

o Kleine kasten 

Valid 50-75 

0 

Total 

Total 

DAnders 

Val id nvt 

klantafh 

Total 

Total 

Frequency 
1 

1 

9 

11 

11 

Frequency 
2 

9 

11 

11 

Frequency 

2 

9 

11 

11 

Frequency 

3 

8 

11 

11 

Frequency 
9 

2 

11 

11 

Meubelrecycling 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

9,1 9,1 9,1 

9,1 9,1 18,2 

81 ,8 81,8 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

18,2 18,2 18,2 

81,8 81,8 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

18,2 18,2 18,2 

81,8 81,8 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

27,3 27,3 27,3 

72 ,7 72,7 100,0 

100,0 100,0 

100,0 

Valid Cumulative 
Percent Percent Percent 

81,8 81 ,8 81 ,8 

18,2 18,2 100,0 

100,0 100,0 

100,0 
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Bijlage 5 Theorie statistische testprocedures 

Meubelrec),cling 

Bij de combinaties van de ordinale varia belen of van een hogere schaal, wordt de 
Spearman's rho correlatie coefficient toegepast. Bij een perfect verband is de uitkost hiervan 
uniciteit, dit wil zeggen gelijk aan een. Correlatie wil zeggen: covariantie tussen twee 
variabelen gedeeld door de wortel uit het product van hun varianties. Oftewel in gewoon 
Nederlands: het bepalen van de onderlinge afhankelijkheid. 

Bij de combinaties van de nominale variabelen is voor Cramer's V gekozen, omdat deze 
testprocedure in deze situatie het best toepasbaar is, omdat die de minste nadelen qua 
rekenwerk oplevert. Cramer's V wordt als voigt berekend: 

f\/2 =X2j (N* min{r-1 ,c-1}) ,/ 
waarbij: 

x: chi-kwadraatverdeling, te schatten m.b.v. de likelihood ratio methode (zie literatuurlijst) 
Min {r-1,c-1}: de kleinste van het aantal rijen (r) en het aantal kolommen (c) min een 
N: aantal onderzoekseenheden 

Opmerking: 
Cramer's V is altijd positief. 

De statistische procedures, die in dit onderzoek toegepast worden hebben betrekking op twee 
dimensies. Dit betekent dat er aileen mogelijke relaties worden onderzocht tussen niet meer 
dan twee variabelen. Het is mogelijk dat er een derde variabele de relatie be}nvloedt. Daar 
moet men altijd op bedacht te zijn. Bij aile statistische testprocedures gebruiken we een 
betrouwbaarheid van meer dan 80%. 

Voor meer informatie over deze statistische testprocedures kunt u de literatuurlijst 
raadplegen . 
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