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Voorwoord 

De Wetenschapswinkels van de Technische Universiteit Eindhoven bieden studenten de 

mogelijkheid naast hun studie praktijkkennis te vergaren. De Bedrijfskundewinkel van de 

faculteit Technische Bedrijfskunde biedt deze mogelijkheid aan studenten van de opleiding 

Technische Bedrijfskunde. In de vorm van opdrachten kunnen studenten de praktijk pro even 

en hun vaardigheden tot uiting brengen. 

De Bedrijfskundewinkel is een kleinschalig non-profit adviesbureau en een van de acht 

wetenschapswinkels van de Technische Universiteit Eindhoven. Mensen die behoefte hebben 

aan kennis op bedrijfskundig gebied, kunnen zich wenden tot de Bedrijfskundewinkel. Zij 

kunnen dan advies inwinnen van studenten Technische Bedrijfskunde, voor wie deze 

opdrachten een extra praktijkervaring buiten het curriculum zijn. De begeleiding van zo'n 

project ligt in handen van de (student)bestuursleden van de Bedrijfskundewinkel. 

Voor ons betekende het dus ook een uitbreiding van onze praktische vaardigheden als 

toekomstig bedrijfskundig ingenieur. Onze opdrachtgever is het bestuur van de AOR, dat al 

geruime tijd het bezoekersaantal zag dalen en zich zorgen maakte over het imago. Onze 

opdracht omvat het onderzoeken van het imago van de AOR en het trekken van conclusies 

waarmee de AOR verder kan en hun strategie op kan toespitsen. 

De totstandkoming van het rapport heeft enkele vertragingen gekend. Met name omdat de 

opdracht buiten het curriculum vah en daarom dus ook naast het curriculum uitgevoerd dient 

te worden ontstonden er soms conflicten met het reguliere onderwijs. Daamaast bleek de 

respons van de verstuurde enquetes te veel uit een van de twee doelgroepen te komen 

(studenten HBO en studenten TU). Daarom hebben we een tweede enqueteronde gehouden 

onder HBO studenten. 

Ret verslag kan dienen als leidraad voor het opstellen van de strategie van de AOR. Duidelijk 

moge zijn dat niet alle strategische,aspecten in dit onderzoek te vangen zijn. Toch hebben we 

getracht het onderzoek breed op te zetten om hiermee een bruikbaar resuhaat op tafel te 

leggen. Tevens is met de AOR afgesproken dit verslag vertrouwelijk te behandelen en zo is 

dat dienovereenkomstig ook gebeurd. Dit laatste houdt in dat we de verzamelde informatie en 

de resultaten niet aan derden hebben verstrekt en ook niet zullen verstrekken. 

Ten slotte willen we onze dank betuigen aan onze begeleiders die ons gemotiveerd hie1den en 

aan de medewerkers van de AOR die ons inzicht hebben gegeven in het reilen en zeilen van 

deAOR. 

Eindhoven, 15 april 2002 Ben van Roij en Joey Stoffels 
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Samenvatting 

De AOR is een studentencafe dat wordt geconfronteerd met een teruglopend bezoekersaantal 
en dat steeds meer moeite ondervindt bij het werven van nieuw personeel. Als reactie hierop 
heeft de AOR de hulp van een adviesbureau ingeroepen in de vorm van de 
Bedrijfskundewinkel. Na overleg met de AOR is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

Welk beeld is er van de AOR bi} Eindhovense studenten en op welke wi}ze en 
met welke middelen kan de AOR met dit beeld medewerkers en studenten 
werven voor de AOR? 

Ret doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het imago van de AOR. Daarbij dient 
te worden beantwoord hoe de AOR dit beeld kan gebruiken bij het werven van studenten en 
nieuwe medewerkers. 

Door middel van een medewerkersonderzoek is het imago van werken bij de AOR onder de 
medewerkers achterhaald. 

Om de benodigde gegevens van de studenten van de TU en Fontys te verkrijgen is er een 
schriftelijke enquete opgesteld. De respons is verwerkt en de resultaten zijn gebruikt om 
conc1usies te trekken en aanbevelingen te doen ten aanzien van de onderzoeksvraag. Om met 
behulp van de resultaten een mogelijke strategie te kunnen bepalen is in hoofdstuk 5 een 
SWOT -analyse uitgevoerd. 

De volgende resultaten werden gevonden: 

De meeste respondenten komen 1 keer per maand in de AOR en dan tussen 22:00 en 
04:00 uur. 
Mond-tot-mond rec1ame en flyers geven de meeste bekendheid aan de AOR voor de 
eerste keer. 
Slecht 30 % van de Fontys studenten is bekend met de activiteiten van de AOR, bij de 
TU studenten ligt dit op gemiddeld ongeveer 75 % (mannen en vrouwen in totaal). 
Belangrijkste redenen tot bezoek zijn gunstige prijzen, openingstijden en diversiteit. 
Over het algemeen vinden de respondenten de AOR een gezellige studentenkroeg 
waar goedkoop gedronken kan worden. 
Meer dan 90 % van de respondenten vindt het lage uurloon een belemmering om in de 
AOR te komen werken. 

De conc1usies: 

Ret enquete onderzoek is representatief voor de doelgroep. 
Een student die een bezoek brengt aan de AOR verwacht gezelligheid, diversiteit en 
prijzen die op een studentenbudget zijn afgestemd. Dit zijn enkele punten waarin de 
AOR zich onderscheidt van andere uitgaansgelegenheden. 
Bekendheid met de AOR is lager onder Fontys studenten dan onder TU studenten als 
gevolg van het publiciteitsbeleid dat geruime tijd op een lager pitje heeft gestaan. Een 
goed publiciteitsbeleid kan voor meer bezoekers zorgen. 

III 



,."iI~,,,~,,,,.tn4vl~t~' __________________ ...;E::::;;;.j:.:..n:.;::d:...:v-=e:.:..rs.:::..1:.=Q:.,;;9L.:A:....:.;:::O..:...,;.R 

Een versoepeling van het deurbeleid, het opfrissen van het interieur (met name de 
bovenbar) en het sprekender rnaken van de voorgevel kunnen bijdragen aan het 
verhogen van de bezoekersaantallen. 
Een verhoging van het uurloon zal een positieve invloed hebben op het aantal mensen 
dat een functie wil gaan bekleden binnen de AOR 
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Inleiding 

De AOR heeft al emge tijd te maken met een teruglopend aantal bezoekers. Dit is de 

aanleiding geweest voor het starten van een onderzoek naar het imago van de AOR. Dit 

onderzoek is in dit verslag uitgewerkt. 

Het geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag: 

Welk beeld is er van de AOR bij Eindhovense studenten en op welke wijze en met welke 

middelen kan de AOR met dit beeld medewerkers en studenten werven voor de AOR. 

Het verslag is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de onderzoeksmethoden en 

de opzet van het onderzoek in hoofdstukken 1 en 2. Vervolgens worden de resultaten van dit 

onderzoek gegeven in de hoofdstukken 3 en 4, waarna een SWOT analyse, conclusies en 

aanbevelingen volgen in de hoofdstukken 5 en 6. 
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1 Onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet is de eerste fase van het project. In deze fase wordt de 
probleemomschrijving geYntroduceerd. Ook zal aan de hand van de onderzoeksvraag een kort 
overzicht worden gemaakt van de methoden die gebruikt kunnen worden bij het 
beantwoorden van die vraag. 

1.1 Situatie-omschrijving 
De AOR (Algemene ontmoetingsruimte) is een studentencafe voor studenten van HBO en 
Universiteit. De AOR is een non~profit organisatie die gerund wordt door studenten. Met 
name voor de Fontys Hogeschool en de Technische Universiteit Eindhoven is de AOR een 
plaats om te ontmoeten. In 1963 is de AOR ontstaan uit de toenmalige Eindhovense Studenten 
Maatschappij (ESM), een acte, waarin de Eindhovense studentenverenigingen overeen zijn 
gekomen een algemene ontmoetingsruimte te exploiteren. 
Toegang tot de AOR kan verkregen worden met een geldige studentenkaart van HBO of 
Universiteit, waarbij een introduce toegestaan is. 
De AOR geeft studenten tevens de mogelijkheid om tegen lage prijzen ruimtes te huren voor 
het geven van feesten, borreis en presentaties. De prijzen in de AOR zijn afgestemd op het 
budget van de gemiddelde student. 

1 Probleemomschrijving 
De laatste jaren heeft de AOR een terugloop in het aantal klanten geconstateerd. Tevens is het 
moeilijker geworden medewerkers te werven voor het werken bij de AOR. Daamaast 
ontbreekt het de AOR aan informatie over (potentiele) klanten en medewerkers. Onbekend is 
wat het imago is bij de studenten in Eindhoven en het imago van werken bij de AOR. De 
vraag waarom studenten weI of niet geYnteresseerd zijn om de AOR te bezoeken, cq: er te 
werken is vooralsnog onbeantwoord. Het probleem is in feite tweeledig; enerzijds is er een 
terugloop in het aantal kianten, anderzijds wordt het steeds moeilijker personeel te krijgen 
voor het runnen van de AOR 

Opdrachtomschrijving 
Het voomaamste doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in het imago van het 
studentencafe, de AOR. Dat imago heeft betrekking op studenten in Eindhoven van HBO en 
Universiteit, waarom deze weI of geen klant zijn van de AOR. Het imago van werken bij de 
AOR en waarom mensen weI of niet geYnteresseerd zijn om te werken bij de AOR is tevens 
een onderdeel van deze opdracht. Aan de hand van deze resultaten kan vervolgens worden 
aangeven op welke punten de AOR kansen heeft om verbeteringen uit te voeren. 

1.4 Onderzoeksvraag 
De vraag die met dit onderzoek beantwoordt gaat worden is de volgende: 

Welk beeld is er van de AOR bij Eindhovense studenten en op welke wijze en 
met welke middelen kan de AOR met dit beeld medewerkers en studenten 
werven va or de A OR. 
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1 Onderzoeksdeelvragen 
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden dienen een aantal deelvragen te worden 
onderscheiden, die gezamenlijk een antwoord geven op de onderzoeksvraag. Deze deelvragen 
zijn als voIgt geformuleerd: 

Studenten (klanten) 
• Wat verwacht een student wanneer hijlzij een bezoek brengt aan de A OR? 
• Waarom komt een student wellniet naar de AOR? 
• Wat voor een beeld heerst er onder de klanten van de AOR? 

Medewerkers 
• Waarom wil iemand werken bij de AOR? 
• Wat voor een beeld heefl een medewerker over de AOR? 

1 Methoden van onderzoek 
Er zijn verschillende methoden om informatie te verzamelen ter beantwoording van de 
deelvragen. Belangrijk daarbij is nu een onderscheid te maken tussen de deelvragen 
betreffende kianten en betreffende medewerkers. 
Om bij medewerkers informatie in te winnen is interviewen een geschikte methode. Met een 
interview is namelijk een grote hoeveelheid kwalitatieve informatie te verkrijgen. Een andere 
methode is een discussie onder de medewerkers over het werk bij de AOR. Voor welke 
methode gekozen wordt zallater na overleg met de AOR duidelijk zijn. 
Bij studenten ligt dit anders. Dit is grotendeeis een moeilijk bereikbare groep waarvan een 
grote hoeyeelheid kwantitatieve en kwalitatieve informatie dient te worden onttrokken. Dit is 
immers een grote groep als onderdeel van het onderzoek. Een geschikte methode om deze 
doelgroep te bereiken is een schriftelijke enquc!te, eventueel in electronische vorm (door het 
gebruik maken van een invulformulier op internet). 
Aan de hand van deze gegevens is een verdere analyse met betrekking tot het imago van de 
AOR mogelijk. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van een SWOT -analyse. 
Voorafgaand aan de enquetes dient eerst een literatuurstudie te worden gedaan naar 
enqueteringsmethoden. 
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 'vaste' klanten van de AOR en het beeld 
dat mens en hebben die nooit bij de AOR komen. Ook dient hierbij de vraag gesteld te worden 
waarom studenten juist niet bij de AOR komen en wat ze eraan verbeterd zouden willen zien 
om weI een bezoek aan de AOR te brengen. 
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H2 Onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de onderzoeksopzet. Hier zal worden aangegeven 
hoe het onderzoek in zijn werk is gegaan. Dit zal geschieden in twee delen: ten eerste zal het 
onderzoek bij de AOR medewerkers worden toegelicht, ten tweede zal de 
enqueteringmethode worden beschreven. 

2.1 Medewerkersonderzoek 
Om informatie te onttrekken van de medewerkers van de AOR is gekozen voor een discussie. 
Bij deze methode werden vragen en stellingen voorgelegd aan een tiental medewerkers 
(bestuurs- en uitvoerende functies). Enkele van hen waren al geruime tijd in dienst bij de 
AOR, een ander pas sinds korte tijd. De medewerkers konden reageren op de stellingen en 
vragen en de gegevens zijn genoteerd. De uitwerking daarvan is te vinden in hoofdstuk 3. 
Deze methode was een geslaagde manier om te onderzoeken wat voor beeld de medewerkers 
zelf hebben van de AOR en hoe zij tegen het werken in de AOR aankijken. Ook kwam op 
deze manier ter zake hoe het reilen en zeilen in de AOR verloopt. 

2.2 Enqueteringmethode 
Om informatie van studenten te onttrekken is gekozen voor een schriftelijke enquete. Deze is 
na wederzijds overleg tussen AOR, de Bedrijfskundewinkel en ons tot stand gekomen en 
goedgekeurd. Om een juiste afspiegeling van de studenten te verkrijgen is gekozen voor het 
versturen van enquetes naar willekeurige studentenhuizen. Adressen zijn verkregen met 
behulp van de telefoongids. Vooraf is vastgesteld dat gekeken zou worden of de respons een 
gelijke verdeling oplevert tussen TU/e studenten en Fontys studenten. Mocht dit niet het geval 
zijn dan zou later nog een enquete bij een van de doelgroepen afgenomen kunnen worden om 
de verdeling recht te trekken zodat de enquete een juiste afspiegeling is van de studenten in 
Eindhoven. 

Er zijn in totaal per post 500 enquetes verstuurd (de enquete is opgenomen in de BI1LAGE). 
Om de non-respons zo laag mogelijk te houden is er voor gekozen een porto vrije 
retourenveloppe toe te voegen. 

Uiteindelijk zijn er 56 enquetes teruggekomen. Vervolgens zijn er, om de verhouding TU/e 
Fontys recht te trekken, nog 25 enquetes afgenomen aan de Fontys. Daarmee komt het totaal 
dus op 81 respondenten. Dit komt overeen met een percentage van 15,4 %. Daarmee is dit 
onderzoek dus representatief voor de hele doelgroep te noemen. 

Het doel van de enquete is om het imago van de AOR bij de Eindhovense studenten te 
analyseren en met behulp van de gegevens een voorstel te kunnen doen voor een mogelijk 
beleid voor de AOR. Dit zal zowel op het bezoeken van de AOR als het werken in de AOR 
worden toegespitst. 
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Onderzoeksresultaten: Medewerkers 

In het kader van het medewerkersonderzoek is met een aantal medewerkers een 
groepsdiscussie gehouden over het werken bij de AOR. In deze discussie is gesproken over 
hoe de medewerkers bij de AOR terecht zijn gekomen, wat hun grootste drijfveer is om bij de 
AOR te werken, het wervingsbeleid van de AOR en het imago. De resultaten van deze 
discussie zijn in dit hoofdstuk weergegeven. 

3,1 Werken bij de AOR -
In de discussie is de vraag gesteld hoe en waarom de medewerkers bij de AOR zijn komen 
werken. Er is gebleken dat ongeveer 50% via vrienden bij de AOR komt werken. Enkele 
medewerkers komen bij de AOR omdat ze barkeeper willen worden. Door bij de AOR te 
beginnen doen ze praktijkervaring op zodat ze in een andere horecagelegenheid, waar 
praktijkervaring een pre is, kunnen gaan werken. Daarnaast zijn er ook enkele die door 
medewerkers gevraagd zijn of ze wilden komen werken. Dit omdat ze vaak vaste bezoeker 
waren van de AOR. 

De grootste drijfveer van de medewerkers om bij de AOR te blijven werken is de '101' en het 
'plezier' dat met de collega's beleefd wordt. Een belangrijke constatering is dat de 
medewerkers niet direct voor het geld bij de AOR werken. Bekend is dat het salaris van de 
medewerkers aanzienlijk lager ligt dan bij andere cafe's in Eindhoven. Het salaris bij de AOR 
ligt rond de € 3,63. 

'Actieve' medewerkers blijven ongeveer anderhalf jaar in dienst. Van nieuwe medewerkers 
wordt verwacht dat ze 12 'inloopdagen' meemaken. Dit zijn verplichte introductiedagen 
waarin de nieuwe medewerkers wegwijs gemaakt worden in de activiteiten van de AOR. 

De AOR zoekt medewerkers die binnen haar 'team' past. De sociale omgang speelt namelijk 
een grote rol in de satisfactie van medewerkers van de AOR. Bovendien worden potentiele 
kandidaten ook geselecteerd op persoonlijkheid. Daarnaast spelen kwalitatieve vaardigheden 
(tappen e.d.) achter de bar natuurlijk ook een belangrijke rol bij de beoordeling van een 
medewerker. De beoordeling en de selectie vinden plaats door de medewerkers die reeds in de 
AOR werken. 

3.2 Wervings~ en pu bliciteitsbeleid 
Vit de gesprekken is gebleken dat het publiciteitsbeleid de afgelopen anderhalf jaar matig 
genoemd kan worden. Dit komt mede doordat de publiciteitscoordinator weinig ondersteuning 
heeft genoten en binnen de AOR gekozen is voor het voortborduren op 'oude' al dan niet 
mislukte campagnes. 

Activiteiten die ondernomen worden om nieuwe medewerkers te werven zijn het ophangen 
van briefjes voor meer 'inwerkers' en het vragen van huisgenoten om te komen werken door 
bestaande medewerkers. Op dit moment werken er ongeveer 60 a 70 medewerkers in de 
AOR. Het verloop van personeel is ongeveer even groot als de nieuwe instroom van 
personeeL Doel van de AOR is om 15 nieuwe barkeepers, 2 DJ's, 3 portiers en 5 
garderobemedewerkers te werven. 

8 



De AOR weet niet of posters en ander publicatiemateriaal doeltreffend zijn, met andere 
woorden of deze de AOR en haar activiteiten de beoogde bekendheid geven. 

Het bekleden van bestuursfuncties geschiedt met name door medewerkers, mede omdat zij 
inzicht hebben verworven in de activiteiten van de AOR en kennis hebben genomen van de 
heersende cultuur binnen de AOR. Opvallend is te noemen dat men niet echt structureel 
ideeen van medewerkers opschrijft tijdens vergaderingen en er op die manier dus vele 
potentiele kansen verloren gaan. Dit geldt vooral voor ideeen omtrent te organiseren 
activiteiten en evenementen. 

Andere wervingsmethodes dan via publicaties zijn reeds in het voorafgaande genoemd, 
waaronder vragen van mensen aan de bar, via vrienden ofhuisgenoten. 

3.3 Imago 
'Imago'·is een niet-tastbaar be grip dat zich wat moeilijk laat omschrijven. Omdat imago toch 
een belangrijk deel van de uitstraling van de onderneming uitmaakt, is dit een belangrijk 
onderdeel van de analyse. Een groat deel van deze analyse zal voortkomen uit de verwerking 
van de enquetes in het volgende hoofdstuk. Toch is deze kwestie aan de AOR medewerkers 
voorgelegd tijdens de bijeenkomst. 

Allereerst hebben we gesproken over de fysieke uitstraling van de AOR. De medewerkers zijn 
van mening dat de AOR een onduidelijk entree heeft en dat het door veel mensen gezien 
wordt als een van de studentenverenigingen die naast de AOR in de Bunker (gebouw waar de 
AOR gehuisvest is) gevestigd zijn. Het enige exteme kenmerk van de AOR is een bord dat 
boven de ingang geplaatst is. Oak werd aangegeven dat de naam van het studentencafe, AOR, 
wellicht aan vervanging toe zou zijn. Men denkt dat de naam teveel aan het verleden doet 
denken toen de AOR geexploiteerd werd als een ontmoetingsruimte voor studenten. 
Misschien dat veeI mensen niet weten dat de AOR veel meer heeft te bieden dan alleen een 
ontmoetingsplaats voor studenten en dat een nieuwe naam eraan kan bijdragen dat mensen dit 
oak weten. 

Daamaast geven de medewerkers aan dat de AOR gezien wordt als een 'altematieve kroeg' 
(zgn. 'Alto-tent'). Het interieur zou hier oak aan kunnen bijdragen. Hiermee wordt bedoeld 
dat het interieur niet zo flitsend is als in de meeste discotheken en andere (trendy) 
uitgaansgelegenheden en dat een ander interieur wellicht een grotere doelgroep aanspreekt. 
Het enquete onderzoek zal over beide zaken meeT duidelijkheid moeten geven. De 
muziekkeuze is uiteenlopend en aangenomen wordt dat deze keuze een groot publiek kan 
aanspreken. 
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Onderzoeksresultaten: Enquete 

In dit hoofdstuk worden in de verschillende paragrafen de vragen uit de enquete en de 
bijbehorende respons weergegeven. Eerst zuHen de vragen over het bezoeken van de AOR 
aan bod komen, vervolgens zullen de vragen over het werken in de AOR worden behandeld. 
Alleen de voor het onderzoek relevante vragen zullen worden behandeld. Dit houdt in dat 
aIleen die vragen worden uitgewerkt die kunnen bijdragen aan het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen. Antwoorden op de vragen 1 tot en met 5 zijn in bijlage 2 opgenomen. AIle 
respons op de open vragen is in bijlage 3 opgenomen. 

4.1 Verdeling van de respondenten 
Het onderzoek bestond ook uit de afname van een enquete onder Eindhovense studenten. De 
afgenomen enquete is als bijlage opgenomen in dit verslag. zijn 500 enquetes verstuurd 
naar studentenhuizen in Eindhoven. Daarvan zijn 56 enquetes geretourneerd. Omdat het 
aandeel HBO studenten in deze respons relatief laag was ten opzichte van de Universitaire 
studenten, zijn er nog 25 enquetes in de verschillende kantines van de Fontys-gebouwen 
afgenomen. In totaal zijn er 81 enquetes ontvangen, waarvan 44 van Universitaire studenten 
en 37 van HBO studenten. In onderstaande figuur staan de verde ling en van de respondenten 
weergegeven: 

Verdeling naar mannen en vrouwen 
van TU/Fontys 

25% 

Fig. 4.1 Verdeling van respondenten 

LlTU man 

.TU vrouw 

o Fontys man 

o Fontys vrouw 

Uit de figuur valt op te merken dat de verschillende doelgroepen uit de totale doelgroep van 
de AOR ongeveer gelijk vertegenwoordigd zijn. 
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4.2 Het eerste contact met de AOR 

Eindverslag AOR 

Bij vraag 6 hebben de respondenten aangegeven hoe zij voar het eerst hebben kennisgemaakt 
met de AOR. Dit zijn de resultaten: 

c 
J!! 
c 40 
Q) 

'g 30 
o 
~ 20 
Q) 

... 10 
S 
c 0 
~ 

Respons op vraag 6 

Mond-op- Posters, Intra 
mond Flyers 

Fig. 4.2 Respons op vraag 6 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de respondenten die als optie "anders" hebben 
aangeg~ven allemaal tijdens de "SPESS-dagen" kennisgemaakt hebben met de AOR. 

4.3 Bezoekfrequenties 
Bij vraag 7 hebben de respondenten aangegeven hoe vaak zij een bezoek brengen aan de 
AOR. De respons is in figuur 4.3 weergegeven: 

I j 35 
I 5i 30 

-g 25 
8. 20 
fI) 15 
E 10 
.B 5 
~ 0 

8ezoekfrequenties 

Meer 1 keer 1 keer 
dan 1 per in de 

keer per week twee 
week weken 

1 keer m inder 
per dan 1 

maand keer per 
maand 

Fig. 4.3 Bezoekfrequenties van de AOR 

\ 

nooit 
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4.4 Bekendheid met activiteiten 
Bij vraag 12 hebben de respondenten aangegeven met welke activiteiten ze bekendheid 
hebben. De resultaten daarvan staan in de onderstaande tabel (tabel 4.1) weergegeven. Dit is 
gedaan voor zowel de TU-studenten ais de HBO studenten. 

Tabel4.1 Bekendheid met activiteiten AOR 
~ ... 

Uit tabel 4.1 valt af te Iezen, dat de studenten van de rule bekender zijn met de activiteiten 
die de AOR organiseert. Dit geldt voor zowel de mannelijke als de vrouwelijke bezoekers. 

4.5 Reden tot bezoeken AOR 
Op de vraag waarom men weI of niet in de AOR komt, is verdeeld gereageerd. Voor het 
grootste deel van de respondenten is de belangrijkste reden om naar de AOR te komen, de 
gunstige prijzen van de consumpties. Daarnaast worden de openingstijden van de AOR ais 
prettig ervaren. De variatie van ruimtes, mogelijkheid om te . poolen of te darten, het 
assortiment (speciale bieren, etc.) en het studentikoze karakter worden verder positief ervaren. 
Daar tegenover staat dat een ander, kleiner deel van de respondenten de AOR ais saai ervaart 
en de inrichting niet gezellig vindt. Wanneer we de redenen om weI en niet in de AOR te 
komen opsommen, ontstaat de volgende tabel. De frequenties staan in percentages 
weergegeven. 

~ b 142 a e A tw d 8 R d n oor en vraag : e enen to tht I/"tb e we me k d AOR ezoe en van e 
i WEL NIET 
Gunstige prijzen 32% Inrichting/uiterlijk 26% 
Openingstijden 20% Saai (ivm. Stad) 25% 
Gezelligheid 17% Introduce beleid 13%1 
EiHen leeftild/studenten 15% Vrienden gaan niet 9% 
Poolen/darten/dansen/etc. 7% Publiek 8% 
Muziek 4% Muziek 8% 
Activiteiten 4% Locatie 6% 
Overig 1% Overig 5% 

4.6 Tijdstip bezoek aan AOR 
De bezoekers van de AOR komen vooral tussen 22:00 en 04:00 uur. De respondenten geven 
aan dat ze eerst gaan "indrinken" om vervolgens naar de stad te gaan. Opvallend is dat een 
aanzienlijk aantal mensen na 02:00 uur komt. Als reden wordt door deze mensen aangegeven 
dat ze op dat tijdstip komen omdat dan de uitgaansgelegenheden in de stad dichtgaan. De 
mensen die tussen 12:00 en 18:00 uur komen geven ais hoofdrede aan dat ze dan even iets 
gaan drinken en ontspannen na college/studie. Een enkele respondent geeft aan tussen 18:00 
en 22:00 uur op de filmavonden te komen. De verde ling van de bezoekers op de verschiIlende 
tijden is weergegeven in fig. 4.4. 
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Eindverslag AOR 
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Tijden 

Fig. 4.4 Verdelingpercentages bezoektijden 

4.7 Verbeterpunten volgens respondenten 
De respondenten is in vraag 15 de mogelijkheid gegeven verbeterpunten aan te drag en. Een 
aanzienlijk deel van de respondenten heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De 
volgende punten werden door de studenten aangedragen: 

• Meer reclame voor activiteiten en promotie op Fontys en TUE. 
• Meer licht in de verschillende ruimtes, deze doen donker en daardoor somber aan. In 

bovenbar lichtere kleuren gebruiken, i.p.v. zwart. 
• Live muziek, waaronder studentenbands. 
• Betere ventilatie, vooral in de bovenbar (veel bezoekers klagen over rookoverlast) 
• Extra feesten voor bijvoorbeeld TU-studenten 
• Personeel is niet klantgericht genoeg 

4.8 Aankleding en uitstraling 
Bij vraag 16 kregen de respondenten de mogelijkheid hun mening te geven over de 
aankleding en uitstraling van de AOR. Ook hier voIgt weer een opsomming van de meest 
relevante antwoorden, opgedeeld in positieve en negatieve reacties. 

Positief: 
• Benedenbar is gezellig en leuk aangekleed 

Negatief: 
• Buitenkant van het gebouw: Geen uitstraling 
• De bovenbar is te donker ( zwart) en erg saai 
• Sober gebouw, zowel binnen als buiten 
• Personeel heeft geen goede uitstraling 

4.9 Muziekkeuze in de AOR 
Bij vraag 17 konden de respondenten hun mening geven over de muziek. Hier volgen de 
belangrijkste zaken die daarbij naar voren zijn gekomen, opgedeeld in positieve en negatieve 
reacties. 
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Positief: 
• Muziekkeuze is behoorlijk gevarieerd, voor ieder wat wils 

Negatief: 
• In de beneden bar wordt leuke muziek gedraaid 
• In de bovenbar wordt vaak te lang trance gedraaid 
• Meer Top 40 muziek 

4.10 Aigemeen beeld AOR bij bezoekers 
Bij vraag 18 hebben de respondenten hun algemene beeld van de AOR weergegeven. 
Hieronder staan de belangrijkste kembegrippen die in de omschrijvingen van de studenten 
naar voren zijn gekomen weergegeven: 

• Studentenkroeg 
• Gezellig 
• Goedkoop drinken 
• Goedkoop zuiphol 
• Altematief cafe/publiek en medewerkers 

4.11 Interesse om bij de AOR te werken 
Bij vraag 19 konden de respondenten aangeven of ze gernteresseerd zijn om bij de AOR te 
komen werken. De resultaten staan hieronder weergegeven: 

c 80 
,e 
i 60 
" c 
o 
:F 40 
~ 

:§ 20 
c 
~ o 

Interesse om te werken bij AOR 

Fig. 4.5 Interesse om bij de AOR Ie werken 

Slechts 8 respondenten hebben aangegeven interesse te hebben om een functie te bekleden 
binnen de AOR. 73 respondenten geven aan geen interesse te hebben in een functie bij de 
AOR. De volgende redenen werden (bijvraag 20) gegeven om al dan niet bij de AOR te 
komen werken: 
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• Gezellige sfeer 63% 

Met studenten omgaan 25% 

• i Overig 12% 

Eindverslag AOR 

NIET 
Geen tijd 31% 

Wil niet in de horeca 26% 
werken 
Telaag loon 21% 
Heb al werk 10% 
Moeilijk integreren tussen 10% 
AOR medewerkers 
Overig 2% 

Gezien het feit dat de overgrote meerderheid van de respondenten (90 %) geen interesse heeft 
om te werken bij de AOR is er geen beeld verkregen in wat voor soort functie men dan zou 
willen bekleden binnen de AOR. De respondenten die weI een functie willen bekleden 
(overige 10 %) willen allemaal een uitvoerende functie bekleden achter de bar. Gezien het feit 
dat de AOR vooral op zoek is naar medewerkers voor uitvoerende functies is dit een positief 
resultaat. 

4.12 Lage loonkosten 
Bij deze vraag hebben de respondenten kunnen aangeven of een lager loon (om de kosten 
voor de AOR laag te bouden) ben in de weg zou staan om bij de AOR te komen werken. 
De resultaten staan hieronder weergegeven: 

(1) 
OJ 
C'G -c 
(1) 
t.> ... 
(1) 

D.. 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
De AOR kan de lage(re) prijzen hanteren door de kosten voor 

bljvoorbeeld personeel (Ionen) laag te houden. Zou jou dat in de 
weg staan om bij de AOR te komen werken? 

Fig. 4.6 Lager loon bij AOR 

IIIIJA i 

·.NEE! 

Uit figuur 4.6 bIijkt dat 93 % van de respondenten vindt dat een lager loon hen in de weg staat 
om te gaan werken bij de AOR. De respondenten geven aan dat ze met een bijbaan wat extra 
geld willen verdienen en ze dus een beter betalende (bij)baan elders prefereren boven een 
bijbaan bij de AOR. De 7 % van de respondenten die bet lagere loon geen probleem vinden 
geven als reden aan dat ze vanwege de gezelligbeid en de 101 komen werken en niet zo zeer 
voor de verdiensten. 
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H5 SWOT analyse 

In dit hoofdstuk zal er met behulp van de verkregen resultaten uit de enquetes en de 
interviews een SWOT-analyse worden uitgevoerd. De SWOT-analyse betreft de interne 
analyse van sterkten en zwakten (strengths, weaknesses) en de externe analyse van kansen en 
bedreigingen (opportunities, threats). Met behulp van deze analyse kan een keuze worden 
gemaakt of de AOR haar huidige strategie handhaaft, of dat men een nieuwe strategie moet 
formuleren. Door de interne sterkten en zwakten te confronteren met de externe kansen en 
bedreigingen kunnen alternatieve strategieen worden doordacht. De vier basismogelijkheden 
zijn (vgl. Weggeman, e.a., Ondernemen binnen de Onderneming, pag. 97) (fig. 5.1): 

• grote kans op succes: er kan iets en wij kunnen dat ook (veld 1); 
• succes wordt bedreigd: er kan iets niet of niet zo makkelijk, maar we hebben verweer 

(veld 2); 
• er liggen mogelijkheden maar we hebben er geen goed antwoord op (veld 4); 
• grote kans op falen: we worden bedreigd en we hebben geen wapens om het gevaar te 

keren (veld 3). 

Externe analyse 

Kan door deze sterkte Kan door deze sterkte 
deze kans worden deze bedreiging 
benut? worden afgeweerd? 

Q) 
III Q) (?) ~ 
co 
c 
co 
Q) 
c .... Verhindert deze zwakte Verhindert deze zwakte Q) 

1:: het benutten van deze het afweren van deze 
kans? bedreiging? 

® @ 

Figuur 5.1 Confrontatie van doelen met interne en externe verkenningen 
(vgl. Weggeman, e.a., Ondernemen binnen de Onderneming, pag. 97) 

Uit de externe analyse volgen de 'kernsuccesfactoren' en uit de interne analyse de 
onderscheidende vaardigheden. Op basis hiervan kan een strategie worden gevormd met een 
strategienota waarmee gecoordineerde aetie ondernomen kan worden. 

5.1 Interne analyse 
Bij de interne analyse wordt het bedrijf als geheel geevalueerd, waarbij zaken als imago, 
aantrekkelijkheid en de prestaties van de individuele bedrijfsfuncties aan bod komen. De 
analyse resulteert in een sterkte/zwakte-profiel van het bedrijf en in uitspraken over de 
onderseheidende vaardigheden. Deze resultaten kunnen vervolgens gebruikt worden voor het 
ontwerpen van manieren waarop het bedrijf een blijvend eoneurrentievoordeel kan realiseren. 
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Eindverslag AOR 

5.1.1 Sterkten 
De sterke punten van de AOR zijn de gunstige prijzen, de openingstijden, de diversiteit en het 
studentgerichte karakter. Uit de resultaten blijkt ook dat 52% van de mensen gunstige prijzen 
en openingstijden als hoofdreden hebben aangegeven om de AOR te bezoeken. Vooral 
gedurende de middag nemen studentenontspanning na lestijd en gaan met vrienden voor de 
gezelligheid naar de AOR. 
De AOR vormt ook de enige gelegenheid (in de buurt van de onderwijsinstellingen) waar 
studenten terechtkunnen. Onder diversiteit wordt verstaan de diversiteit in het assortiment, 
muziek en voorzieningen zoals biljart, darten en tafelvoetbal. Er is voor ieder wat wils. Ook 
geven veel respondenten aan dat ze graag naar de AOR gaan vanwege het studentgerichte 
karakter. 

5.1.2 Zwakten 
Ais zwakke punten van de AOR kunnen de locatie, het imago, (on-)bekendheid en het 
introducebeleid gezien worden. Alhoewel het door vele respondenten als positief wordt 
ervaren dat men er tijdens of na schooItijd gemakkelijk heen kan gaan, vormt de locatie toch 
weI degelijk een zwakte van de AOR. Deze zwakte kan een bedreiging vormen vanuit 
Stratumseind, waar de concurrentie grotendeels geconcentreerd is. Omdat bijvoorbeeld de 
mogelijkheid tot het stellen van lage prijzen sterk afhankelijk is van een grote investering 
zoals een gebouw, kan de locatie als randvoorwaarde gesteld worden bij de te vormen 
strategie. Ook hier wordt de locatie als vast gegeven beschouwd. De mogelijkheid om op 
Stratumseind snel van gelegenheid te kunnen wisselen wanneer het ergens minder gezellig is, 
wordt door veel studenten als positief ervaren. Wanneer studenten naar de AOR gaan, is dit 
vaak een bewuste keuze, omdat de omgeving weinig mogelijkheid biedt tot het snel wisselen 
van uitgaansgelegenheid 
Daarnaast speelt het imago een belangrijke roL Door een groot aantal studenten wordt de 
AOR gezien als een altematief cafe. Dit weerhoudt enkele studenten die daar niet mee 
geassocieerd willen worden ervan de AOR te bezoeken. Ook heeft een groep studenten het 
beeld dat de AOR een van de besloten studentenverenigingen is die de Bunker huisvest. Dit 
zou kunnen komen door beeldvorming tijdens de kennismaking met de AOR of de visuele 
uitstraling naar buiten toe. 
Het derde punt is de bekendheid van de AOR. Hoewel niet duidelijk uit de enquete bleek dat 
er een grote groep is die de AOR niet kent, wordt door contacten met niet-respondenten van 
de enquete de indruk gewekt dat er weI degelijk een groep is die de AOR niet of nauwelijks 
kent. Hierbij horen ook de studenten die dan het beeld van de AOR als studentenvereniging 
hebben. 
Tot slot is het introducebeleid een punt van discussie. Veel respondenten geven aan dat er bier 
enige ontevredenheid over is. Vaak gaan studenten met vrienden uit waarvan een enkeling 
soms geen student is. Het is dan vaak moeilijk of onmogelijk om naar de AOR te gaan 
vanwege het deurbeleid dat de AOR voert. Vaak wordt dan op voorhand besloten niet naar de 
AOR te gaan, terwijl men er zonder 'introduces' wel heen zou gaan. Dit is voor veel 
studenten een grote barriere. 

5.2 Externe analyse 
De exteme analyse resulteert in een kansenlbedreigingen-profiel en in de 'kemsuccesfactoren' 
voor de betrokken omgeving die tegenover het sterktenlzwakten-profiel kunnen worden 
gesteld. De vraag is of dit laatste profiel het mogelijk maakt de gerdentificeerde kansen uit te 
buiten, dan weI de bedreigingen te doorstaan. De genoemde sterkten en zwakten zullen nu dus 
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gerelateerd worden aan de begrippen kans en bedreiging. Een en ander wordt hieronder 
uiteengezet aan de hand van figuur 5.2. Dit is dezelfde figuur aIs figuur 5.1, echter is deze nu 
ingevuld zodat deze betrekking heeft op de interne sterkten en zwakten en de externe kansen 
en bedreigingen van de AOR. 

Exteme analyse 

diversiteit • gunstige pr;jzen 
studentgericht • openingstijden 

Q) 
(f) 
>. 
(ij 
c: 
ro 
Q) 
c: ..... 
Q) 

introducebeleid ..... 
E 

(on-)bekend heid • locatie 
imago 
aankleding 

Figuur 5.2 Corifrontatie van doelen met interne en externe verkenningen 
op basis van de verkregengegevens over de AOR 

5.2.1 Kansen 
Diversiteit en studentgerichtheid is iets wat veel horecagelegenheden zouden kunnen bieden. 
De AOR is hierin zelf ook sterk en daardoor kunnen kansen op het gebied van het aantrekken 
van studenten en het bieden van een breed assortiment en een scala aan 
ontspanningsmogelijkheid benut worden. Dit is iets wat de AOR dus zeker vast moet en kan 
houden. 
Veel respondenten hebben aangegeven dat het introducebeleid ten wensen overlaat. Er is 
slechts een introduce toegestaan en slechts tot een bepaalde tijd. Bovendien moet iedereen 
zich ten aile tijde kunnen legitimeren met een geldige collegekaart van TU/e dan weI Fontys. 
Er is dus weI degeIijk een kans op het trekken van meer bezoekers, echter bestaat er nog een 
zwakte vanuit de AOR met betrekking tot het deurbeleid. Een versoepeling in dit beleid zal 
voor veel (potentieIe) bezoekers de drempel verlagen om de AOR te bezoeken. 
De bekendheid kan in hetzelfde licht gesteld worden aIs het introducebeleid. Door middel van 
een duidelijk structureel publiciteitsbeleid kan deze bekendheid (zwakte op dit moment) 
omgezet worden in een sterkte en wordt vervolgens de groep potentiele bezoekers groter 
(kans) , zowel voor gewone avonden als voor speciale activiteiten. Uit gesprekken met 
medewerkers en het bestuur bleek dat afgelopen periode het publiciteitsbeleid niet echt van de 
grond is gekomen. Opvallend is voora! dat onder de Fontys studenten slechts 30 % op de 
hoogte is van de verschillende activiteiten bij de AOR (zie tabel 4.1). De functie van een 
structureel publiciteitsbeleid mag niet onderschat worden. 
Ten derde vormt de aankleding van de AOR een kans. Uit de enquetes blijkt dat veel mensen 
de buitenkant niet mooi vinden en dat het gebouw weinig uitstraalt. Uit het 
medewerkersonderzoek blijkt bovendien dat ze zelf de uitstraling ook slecht vinden. Ze 
vinden zelf dat het teveel op een studentenvereniging lijkt en niet op een openbare studenten 
uitgaansgelegenheid. Een verandering van de naam wordt ook zelfs overwogen. De 
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aankleding van de bovenbar vonnt ook een belangrijke kans. De meeste respondenten geven 
aan dat zij het er te sober en donker vinden en dat het te weinig uitstraling heeft. Ret 
verfraaien van de bovenbar zal door veel bezoekers als positief worden ervaren. 

5.2.2 Bedreigingen 
Veel cafes hebben last van kosten die steeds hoger worden (door grote investeringen, accijns, 
etc). Deze exteme aspecten hebben ook invloed op de beleidsvoering van de AOR. Echter, de 
sterkte van de AOR is de mogelijkheid tot het hebben van gunstige prijzen, waarmee deze 
exteme bedreiging voor een aanzienlijk deel kan worden weggenomen. 
Dit geldt ook voor de openingstijden. Waar veel cafes tijdig moeten sluiten vanwege 
horecawetten, etc., heeft de AOR de mogelijkheid om langer open te blijven dan andere cafes 
(sterkte). 
Tot slot is er nog de bedreiging van de concurrentie van andere Eindhovense 
horecagelegenheden, voor wat betreft de locatie. De locatie is een zwakte voor de AOR en 
tegelijkertijd is de locatie van concurrentie een sterkte voor deconcurrentie zelf (exteme 
bedreiging). Bier is echter weinig aan te veranderen en mocht dit al gebeuren, dan kan de 
AOR haar sterkte op andere gebieden verliezen. Ret lijkt ons dus geen verstandige keuze om 
van locatie te veranderen. 
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H6 Conclusies en aanbevelingen 

EindversJag AOR 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een onderscheid gemaakt in een aantal 
deelvragen die gezamenlijk een antwoord geven op de onderzoeksvraag. Deze 
onderzoeksvraag en deelvragen zijn aan het begin van dit verslag in hoofdstuk 1 als voIgt 
geformuleerd: 

Onderzoeksvraag 
Welk beeld is er van de AOR bij Eindhovense studenten en op welke wijze en 
met welke middelen kan de AOR met dU beeld medewerkers en studenten 
werven voor de AOR? 

Deelvragen 
Studenten (klanten) 
• Wat verwacht een student wanneer hijlzij een bezoek brengt aan de AOR? 
• Waarom komt een student wellniet naar de AOR? 
• Wat voor een beeld he erst er onder de klanten van de AOR? 

Medewerkers 
• Waarom wi! iemand werken bij de AOR? 
• Wat voor een beeld heeft een medewerker over de AOR? 

Deze vragen kunnen nu na het gedane onderzoek beantwoord worden. 

6.1 Conclusies 
Allereerst dient opgemerkt worden dat de verde ling van de verschillende studenten, zowel qua 
manlvrouw verhouding als TUElFontys verhouding, gelijk is. Het is dus een representatieve 
steekproef van de totale studentenpopulatie in Eindhoven. 
We zullen nu een antwoord geven op de deelvragen zoals deze gesteld zijn in hoofdstuk 1 en 
de inieiding van dit hoofdstuk. 

Wat verwacht een student wanneer hij/zij een bezoek brengt aan deAOR? 
Een student die een bezoek brengt aan de AOR verwacht gezelligheid, diversiteit en prijzen 
die op een studentenbudget zijn afgestemd. Daamaast verwacht hijlzij een gelegenheid waar 
zich veelleeftijdsgenoten bevinden. 

Waarom komt een student wellniet naar de AOR? 
Een student gaat weI naar de AOR om gelijke redenen als bij de vorige deelvraag en omdat de 
openingstijden langer zijn dan de andere uitgaansgelegenheden in Eindhoven. Vooral na 
sluitingstijd van de uitgaansgelegenheden in Eindhoven (02:00 uur) komen veel mensen naar 
de AOR (zie fig. 4.4). Gunstige prijzen lijkt de grootste drijfveer te zijn om de AOR te 
bezoeken (zie tabel 4.2). 
Redenen om niet naar de AOR te gaan is de inrichting en het uiterlijk van de AOR, wat door 
een deel van de studenten als sober wordt gezien. Daamaast vindt 25% van de respondenten 
de AOR saai en geeft 13% aan niet te gaan vanwege het introducebeleid. 
Muziek heeft slechts een kleine invloed op het weI of niet bezoeken van de AOR. (4% weI en 
8% niet). 
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Wat voor een beeld heerst er onder de klanten van de AOR? 
Het algemene beeld dat studenten van de AOR hebben is een gezellige, goedkope 
studentenkroeg met een enigszins alternatief karakter. Daarnaast heeft de AOR een sobere 
inrichting met veel donkere kleuren (vooral bovenbar). Studenten geven ook aan dat het 
deurbeleid hen tegenhoudt de AOR te bezoeken. Vooral als men met vrienden uitgaat die 
geen student zijn in Eindhoven, verkiest men Stratumseind vaak boven de AOR. 

Voor wat betreft de werving van studenten heeft het publiciteitsbeleid, zoals ook al 
aangegeven door de medewerkers zelf op een te laag pitje gestaan. Zowel qua klantenwerving 
voor normale avonden als voor de speciale activiteiten. Dat blijkt ook uit de bekendheid van 
de activiteiten op Fontys (die rond de 30% ligt). Op de TUE ligt de bekendheid met de 
activiteiten hoger, namelijk ongeveer 70%. 

Waarom wil iemandwerken by deAOR? 
Wanneer de respondenten gevraagd werd om aan te geven waarom men weI of niet bij de 
AOR wil werken (tabel 4.3), geeft 31 % aan gaan tijd te hebben. Daarnaast wil 26% piet in de 
horeca werken. Het lage loon is voor 31 % een reden om niet te gaan werken bij de AOR. 
Redenen om weI bij de AOR te gaan werken is een gezellige sfeer (63%) en de omgang met 
studenten (25%). 
Voor het werken bij de AOR geeft 93% van de respondenten aan dat het lage loon in de weg 
staat om bij de AOR te komen werken. 

Wat voor een beeld heeft een medewerker over de AOR? 
Medewerkers van de AOR geven aandat zij de AOR zien als een gezellige kroeg waarin zij 
gezelligheid en omgang met medestudenten als prettig ervaren. Daarnaast geven zij aan dat zij 
denken dat de AOR als alternatieve kroeg gezien wordt en dat de uitstraling naar buiten toe 
(bijvoorbeeld entree, etc.) te wensen over laat. 
Een ander punt is de inbreng van nieuwe ideeen van medewerkers. Dit wordt niet structureel 
bijgehouden. Daardoor gaan veel potentiele ideeen verloren. 
Er wordt de indruk gewekt dat de invulling van de structuur binnen de AOR niet juist is. Dit 
komt mede doordat bepaalde functies, zoals publiciteitscoordinator, niet juist functioneren. 

6.2 Aanbevelingen 
Allereerst moet het bestuur de doelen voor de AOR vaststellen en daarbij een duidelijke 
strategie uitzetten. Vragen die de AOR zichzelf daarbij moet stellen zijn: 

• Is het weI haalbaar om 6 dagen per week open te zijn? 
• Willen we ons alleen op studenten toespitsen of een flexibeler deurbeleid voeren? 
• Waar willen we met dit cafe naar toe? (bijv. commercieler, typisch 

studentenkroeg, studentenvereniging) 
• Moeten we de inrichting veranderen? 

Wanneer men de doelstellingen heeft vastgesteld moet men een strategie gaan uitzetten over 
hoe men bezoekers kan gaan werven (bijvoorbeeld met de analyse uit hoofdstuk 5). 
Bovendien is het volgens ons zinvol om nog eens goed naar de missie, doelen en strategie te 
kijken. Wij hebben de indruk dat de AOR deze niet duidelijk heeft. Zonder een missie, doelen 
en een strategie is men ongestructureerd bezig en dat zal uiteindelijk dan ook niet lei den tot . 
een beoogd resultaat. De vraag is hoeveel geld de AOR voor publiciteit over heeft. Bovendien 
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hebben veel respondenten moeite met het stugge deurbeleid van de AOR. Bovenstaande heeft 
vooral invloed op lange termijn. 

Op korte termijn is het volgens ons van belang de Fontys studenten te benaderen over de 
activiteiten bij de AOR, gezien de lage bekendheid. Het deurbeleid moet versoepeld worden 
zodat introduce's ook later op de avond zonder veel problemen binnen kunnen komen. 
Daarnaast kan door een frissere kleurkeuze het sobere karakter van met name de bovenbar 
wat levendiger gemaakt worden. 
De voorgevel moet sprekender gemaakt worden door duidelijk te maken dat er zich een 
uitgaansgelegenheid voor studenten bevindt en het geen besloten studentenvereniging is. 

Om meer mensen te motiveren voor werken bij de AOR zal het uurloon verhoogd moeten 
worden. Daarbij hoort ook een actieve werving van nieuwe personeelsleden. De verdiensten 
blijken toch de grootste drijfVeer voor studenten te zijn voor een bijbaan. 

Omdat wij geen inzicht hebben in de kosten en opbrengsten van de AOR, zal het bestuur zelf 
beslissingen moeten nemen over het weI of niet doorvoeren van bovenstaande punten in de 
nieuwe strategie en doelformulering. 
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Bijlage 1 Enquete 

ENQUETE ALGEMENE ONTMOETINGSRUIMTE AOR 

Eindhoven, 8 januari 2002 
Beste medestudent, 

Wij zijn twee studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven en in het kader van onze 
studie voeren wij een onderzoek uit voor de Bedrijfskundewinkel. De Bedrijfskundewinkel is 
een kleinschalig non-profit organisatie-adviesbureau, dat projecten uitvoert voor (startende) 
ondememers die zelf niet beschikken over de benodigde financiele middelen en kennis. 

Het onderzoek dat wij uitvoeren is een imago-onderzoek voor de Algemene 
Ontmoetingsruimte, de AOR, gevestigd in de bunker. Door middel van deze enquete proberen 
wij de benodigde informatie te verzamelen om een beeld te krijgen van het bezoeken van de 
AOR en de interesse voor het werken in de AOR. 

De AOR is een studentencafe voor studenten van HBO en Universiteit. De AOR is een non
profit organisatie die gerund wordt door en voor studenten. Toegang tot de AOR kan 
verkregen worden met een geldige studentenkaart van HBO of Universiteit, waarbij een 
introduce toegestaan is. 
De AOR geeft studenten tevens de mogelijkheid om tegen lage prijzen ruimtes te huren voor 
het geven van feesten, borrels en presentaties. De prijzen in de AOR zijn afgestemd op het 
budget van de gemiddelde student. 

Je zou ons bijzonder op weg helpen door het invullen en terugzenden van deze enquete. Je 
kunt hiervoor de bijgevoegde antwoordenvelop gebruiken, een postzegel is niet nodig. Je 
kunt de enquete tot en met vrijdag 1 februari retourneren. Het invullen van de enquete 
zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. De door jou verstrekte gegevens zullen volledig 
anoniem worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bij voorbaat 
hartelijk dank voor je medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

Joey Stoffels Ben van Roij 
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Invulinstructie 

De Enquete die je dadelijk aan zuIt treffen bestaat uit een aantal gesloten vragen en een aantal 
open vragen. De gesloten vragen kunnen worden ingevuld daar het rondje voor het antwoord 
dat voor jou van toepassing is aan in te kleuren. 

Bijvoorbeeld de vraag: Wat isje geslacht? Indienje man bent vulje deze vraag als voIgt in: 

• 1. Man 

o 2. Vrouw 

Bij sommige vragen zijn er meerdere antwoorden mogelijk en bij andere vragen wordt er 
doorverwezen naar volgende vragen. De instructies worden dan bij de vraag zeIfvermeld. De 
enquete begint op de volgende pagina. Er zullen eerst een aantal vragen over jezelf worden 
gesteld, daarna volgen er een aantal vragen over het bezoeken van de AOR en tot slot volgen 
er een aantal vragen over het werken in de AOR. Helemaal aan het eind is er nog ruimte waar 
je eventuele zaken die je nog wilt op- en/of aanmerken kunt vermelden. 

Vee! succes bij het invullen van deze enquete. 

Enquete AOR 

Graag zouden we eerst meer over jou te weten komen 

1. Wat is j e geslacht? 

o 1. Man 

o 2. Vrouw 

2. Wat is je leeftijd? 

.... Jaar 

3. Studeer j e aan de F ontys of de TUE of stu deer j e aan een andere instelling? 

o 1. Fontys 

o 2. TU Eindhoven 

o 3. Anders, namelijk. ............................................ . 

4. Welke studie volgje en in welkjaar zitje? 

5. Benje thuiswonend ofuitwonend? 
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o 1. Thuiswonend 
o 2. Uitwonend 

Nu zullen er een aantal vragen voZgen over de AOR 

6. Hoe heb je voor het eerst van de AOR gehoord? 

o 1. Mond-op-mond, bijvoorbeeld van vriendenlkennissenlstudiegenoten 
o 2. Posters, flyers, etc. 
o 3. Introductieweek in augustus 
o 4. Anders, namelijk ........................................... . 
o 5. Ken de AOR niet (ga naar einde) 

7. Hoe vaak gaje gemiddeld naar de AOR? 
o 1. meer dan 1 keer per week 
o 2. 1 keer per week 
o 3. 1 keer in de twee weken 
o 4. 1 keer per maand 
o 5. rninder dan 1 keer per maand 
o 6. nooit 

8. Waarom komje wellniet in de AOR? 

................. ,. ............................... ~ ................................ ~ .............................................................. ,;: ................... .. 

9. Wanneer zouje weI naar de AOR toe gaan indienje er nu nooit komt? 

10. Hoe Iaat komje meestal bij de AOR en waarom komje op deze tijd? Meerdere 
antwoorden zijn mogelijk. 

o 1. Tussen 12:00 en 18:00 
o 2. Tussen 18:00 en 20:00 

30 



§l\"'u. ·&DKI.JfilKliNDl! 
p..,., Ink .. I 

u"""'!lelfi~f~rlJlhit;U D 

o 3. Tussen 20:00 en 22:00 

o 4. Tussen 22:00 en 02:00 

o 5. Tussen 02:00 en 04:00 

Ik kom op deze tijd omdat, 

Eindvers!ag AOR 

11. Op welke dagen komjemeestal in de AOR? Meerdere antwoorden mogelijk 

0 1. Maandag 

0 2. Dinsdag 

0 3. Woensdag 
0 4. Donderdag 

0 5. Vrijdag 
0 6. Zondag 

12. Benje bekend met de activiteiten (thema-avonden, bieravonden, etc.) van de AOR? 

o 1. J a (ga verder met vraag 13) 

o 2. Nee (ga verder met vraag 15) 

13. Met welke activiteiten benje bekend? Ook hier zijn weer meerdere antwoorden mogelijk. 

o 1. Speciale-bieren avond 

o 2. Faciliteitenverhuur voor geven van feesten 

o 3. Filmavonden 

o 4. Live-evenementen zoals cabaret en tonee1 

o 5. Anders, namelijk, ......................... .. 

14. Welke activiteiten bezoekje zelf en waarom? 

15. Kunje enkele verbeterpunten noemen? (bv. andere activiteiten e.d.) 

31 



~E;nlU.J¥lIKL'N:nE 
p_ I f'l ... e j 

,a.h rll"iIiI"H~'h'''~ft~ __________________ .....:E::::.i:..:.n:..:::d:...:v...:::e::..:..rs=la::.;::gL:A:....:..::::O:.:...:.R 

~ ...... ~ ................. '" ............... " ................................................................................................................................. .. 

.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . " " ...... ~ .. " .... ., ...................................................................... .. 

16. Wat vindje van de aankleding en de uitstraling van de AOR? (denk bv. aan het gebouw, 

de locatie en de inrichting) 

17. Vind je de muziekkeuze in de AOR goed? 

o 1. Ja, want 

o 2. Nee, want 

18. Kunje kort weergeven wat voor beeldjij hebt van de AOR? 
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Tot slot volgen er nag enkele vragen over het werken bi} de AOR 

19. Heb je interesse om bij de AOR te werken? 
o 1. Ja 

o 2. Nee 

20. Waarom lijkt hetje leuk ofniet leuk om bij de AOR te werken? 

21. Wat voor soort functie zoujij dan willen bekleden binnen de AOR? 
o 1. Uitvoerende functie zoals: Barkeeper, portier ofDJ. 
o 2. Beheersfunctie zoals: Inkoper, kroegpenningmeester, klusser, of 

publiciteitsmedewerker. 
o 3. Bestuursfunctie zoals: Voorzitter, penningmeester, secretaris of 

activiteitencoordinator. 

22. Hoeveel uren zoujij gemiddeld per week vrij kunnen of willen maken om deze functie uit 
te voeren? 

0 1.0-5 uur 
0 2.5-10 uur 
0 3.10-15 uur 
0 4. 15-20 UUT 

0 5. > 20 uur 
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23. De AOR kan de lage(re) prijzen hanteren door de kosten voor bijvoorbeeld personeel 
(lonen) laag te houden. Zou jou dat in de weg staan om bij de AOR te komen werken? 

o ]. Ja, want 

o 2. Nee, want 

o 3. Ik weet het niet 

Eventue/e op- en/of aanmerkingen kun je op de achterkant 
van dit formulier schrijven. 

EINDE 

Dankjewel vaar het invullen van deze enquete 

Retourneren mogelijk tot en met vrijdag 1 februari 2002 ! 
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Bijlage 2 Antwoorden op vragen 1 tot en met 5 

Vragen 1,3 en 4: geslacht en soort opleiding 

rru man 24 
tUvrouw 20 
l'Fontys man 20 
iFontys vrouw 17 
lTotaal 81 

Technische Universiteit 
Technische Bedrijfskunde 16 
Bouwkunde 9 
Werktuigbouwkunde 6 
Biomedische Technologie 4 
Elektrotechniek 3 
Techniek en Maatschappij 3 
Natuurkunde 2 
Informatica 1 
Totaal 44 

Fontys 
. Technische Bedrijfskunde 11 
Pabo 5 
Communicatie 5 
Technische N atuurkunde 4 

i MER 3 
Elektrotechniek 3 
Informatica 2 
Marketing Management 2 
MBRT 1 
MWD 1 
Totaal 37 

Totaal aantal studenten 81 

Vraag 2: leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt 21,52 

Vraag 5: uitwonend ofthuiswonend opgesplitst naar TU en Fontys student. 
TU thuiswonend 2 
TU uitwonend 42 
Fontys thuiswonend 13 
Fontys uitwonend 24 
Totaal 81 
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Eindverslag AOR 

Bijlage 3 Antwoorden open vragen 

Vraag 8. Waarom kom je wel/niet in de AOR? 
• Niet: geen gezellig uiterlijk: geen mooi muziek: mis dansvloer, hangtafels ed. 

WeI: Speciale avonden (speciale bieravonden) 
• Heel moeilijk doen over studenten buiten Eindhoven~ die komen niet binnen. Het stinkt 

vaak naar overgeefsel. T eveel zatte mannen, te weinig vrouwen. 
• WeI: Goedkoop Niet: sufimago, gezeik over introducees, geen vrouwen en stank 
• Op dinsdagen hebben ze het hele idee van speciale bieravonden verknald door te harde 

muziek te draaien. Je kan niet lekker rustig zitten en ouwehoeren 
• Wei: Omdat de AOR ok is 
• WeI gezellig, darten en pooten, maar niet op donderdagavond dan ga ik liever de stad in 

daar is meer diversiteit 
• Gezellig 
• Alleen maar studenten 
• Relaxte sfeer 
• Goedkoop 
• Drankjes zijn goedkoop en de sfeer in de benedenbar is goed, er komen alleen niet veel 

mensen die ik ken 
• Kom er tegenwoordig minder omdat het minder druk is en omdat mijn vrienden er niet 

m~er heen gaan 
• Gezellig 
• Goedkoop en gevarieerd (beneden zitten boven dansen) 
• We1: goedkoop, dichtbij TU en pooltafel 
• Laat open 
• AIleen studenten 
• Relatief lage prijzen 
• In de stad leuker, ver fietsen 
• Ik vind de sfeer in de stad altijd vee! beter, komen toch een ander soort mensen, eigenlijk 

moeilijk uit te leggen 

• Vrienden 
• Gezellig 
• Rustig en goedkoop, ligt op weg naar huis 
• Niet: muziek slecht 

• Goedkoop bier 

• Goede sfeer/muziek 

• Gezellig 

• Veel mensen die ik ken 

• Veel verschillende dranken 

• Lage prijzen 

• Op donderdag na 2 uur open 

• Laat open 

• Vervan huis 

• Sterk gewijzigde openingstijden 

• Rustig 

• Speciale bieren 
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• Dichtbij 
• Bierprijs 
• WeI: Doorzakken na stapp en op Stratum 
• Niet: Op andere plaatsen vind ik het gezelliger 
• Ga liever naar studentenvereniging 
• Gezellig, studentikoos en goedkoop 
• Niet zo gezellig, vreemde mensen, weinig sfeer, verouderd interieur 
• Iedereen gaat er heen op donderdag avond na Stratum 
• Nog open na Stratum 
• Goedkope drank 
• Nog open na Stratum 
• Omdat mijn vrienden daar naar toe gaan en het een van de weinige plekken op donderdag 

is die na 4 uur open is 
• Meestal afgesproken met vrienden voor een feestje 

• Film 
• Vooral voor de gezelligheid 
• Te ongezellig 
• WeI: goedkoop dronken worden 
• Weinig, want vrienden gaan daar niet heen 
• WeI: met vrienden mee 
• Niet: Benauwde bovenbar, laag dak, veel rook, bier minder lekker 
• WeI: goedkoop 
• Georganiseerde feesten, donderdag na sluitingstijd stad 
• Best gezellig, maar VKO is heel, heel erg druk 
• Niet, ik hou niet van die brallerige, zuiperige, altematieve studentikose sfeer 
• Ik ben niet echt geboeid door de AOR 
• AIleen besloten feestjes, verder niet gelnteresseerd 
• Goedkoop, benedenbar is weI OK 
• Nee, lijkt me niet Ieuk 
• Reb geen tijd doordeweeks 
• Ik: vind het er niet echt gezellig door inrichting, sfeer, publiek 
• Goedkoop bier 
• Leuke sfeer 
• Laat open, goedkope drank 
• Goedkoop, gezellig, bekenden, dichtbij, lang open, muziek=OK 
• Als ik naar de AOR ga komt dat omdat ik met huisgenoten meega 
• Gezellig en goedkoop, jammer dat het vaak stinkt daar 
• Prijzen gunstig, veel yolk eigen leeftijd, regelmatig goede muziek(rock in bovenste 

ruimte) 
• WeI: bier is goedkoop . 
• Niet: AOR is saai 
• Bitterballen, poolen en photoplay 
• Gezellig en maten gaan er ook heen 
• Omdat het een anarchistisch en verderfelijke oord is dat ten aIle tijd vermeden dient te 

worden 
• Laat open, goedkoop bier en poolen 

39 



.... "'., ~,~·m .. n;lOU '·i~~t'. __________________ -.:E:=.:.:..in:..:::d::...:v~e:.:.r:::::.sl:.:::a:..:;gL.;A:...:.::::O:.!..!R 

• Publiek=niet mijn publiek, interieur oud/vies en geen lekkere vrouwen voor en achter de 
bar 

• Het alternatieve karakter staat mij niet aan 
• Vrienden zijn er ook, goedkoop en niet te druk 
• lk ken niet iemand die er komt en waar ik mee mee zou gaan 
• Gezellig en het is daar goedkoop 
• Het er goedkoop is 

Vraag 9. Wanneer zou je weI naar de AOR toe gaan indien je er nu nooit komt? 
• Introducees na 1 uur, betere muziek 
• Als het vergelijkbaar wordt met cafes in de stad qua gezelligheid, muziek, uiterlijk 
• Prijzen verlagen 
• Imago oppoetsen 
• Een lik witte verf erop in plaats van zwarte 
• Als het personeel stopt met een beetje z'n eigen feestje te bouwen 
• Als het drukker is en mijn vrienden er weer heen gaan 
• Als er meer bekenden zouden komen 
• Als ik de sfeer in de AOR leukerlbeter vind 
• Als muziek weer beter wordt 
• Eerder open 
• Als er meer bekenden zouden komen, niet aIleen van TUlFontys 
• Als een groep vrienden er ook heen gaat 
• Meer sfeer, mensen en opknappen 
• Als iedereen met een OV naar binnen mag 
• Als er andere mensen komen 
• Betere muziek draaien 
• Als ik er meer mensen zou kennen 
• Wanneer meer vrienden zouden gaan 
• Leukere muziek, feestmuziek i.p.v. trance-shit 
• Leuk feest 
• Als er vrienden gaan 
• Ais er mensen van mijn studie zouden komen; bekenden. Ik heb niks met de mensen die er 

nukomen 
• Betere vrouwvriendelijke sfeer 
• Meer vrouwen 
• Nieuwe inboedel, beter publiek 
• Als vrienden gaan 
• Ais er wat meer bekenden zouden gaan misschien weI 

Vraag 10. Ik kom op deze tijd omdat, 
• Cafe's in stad dichtgaan 
• Ik dan nog een introducee kan meenemen en cafe's in de stad dichtgaan 
• Er dan veel anderen zijn 
• Het dan open is 
• Ik overdags en's avonds laat niet kom 
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• V oor of na het echte stappen daarna naar Stratumseind en eventueel na 2 uur nog 
• Film, biertje drinken uitgaan 
• Ik dan tijd/zin heb 
• Na college/tentamen 
• Cafe's op Stratum zijn dan gesloten 
• Het dan leuk begint te worden en Stratum dicht is 
• Dit ideale thee- borreltijden zijn 
• Heb dan tijd en zin om te gaan 
• In de stad dan alle cafe's dicht zijn 
• Dan meestal een afterparty-tijd is 
• Er dan mensen zijn 
• Ik dan klaar ben met mijn dagelijkse activiteiten 
• Om 2 uur sluit Stratumseind 
• Gezellig druk 
• Op donderdags eerst stad in dan AOR 
• Er dan mens en zijn 
• Na colleges/ na uitgaan in de stad 
• Ik moet de volgende dag vroeg op 
• Ik dan meegesleept word door een groepje mensen 
• Omdat dat gemakkelijk afspreken is met vrienden 
• Stad dicht is 
• Al mijn vrienden dan ook gaan 
• Na stappen op stratum 
• Bij films etc. 
• Rond 20:00 uur voor de film 
• Om te stappen 
• De rest in EHV sluit 
• Dan ga ik uit 
• Na de stad 
• Na college of stappen in het weekend 
• Dan de feestjes worden gehouden 
• Ik er soms langsfiets na het uitgaan op Stratum 
• Donderdags de cafe's om 2 uur sluiten in de stad 
• Later open, eerst ergens andere indrinken 
• Het dan een beetje druk is 
• De kroegen op Stratum dan gesloten zjjn 
• N a stappen op Stratum 
• Omdat dan het weekend begint 
• Na school en voor begin van vakanties 
• Beetje drinken na school 
• Dicht bij huis en nog gezellig rond 2 uur 
• Na studie, pijItje gooien en poolen 
• 's middags na school wat drinken, 's avonds na stappen op Stratum 
• Het op Stratumseind dan is afgelopen 

Vraag 14. Welke activiteiten bezoekje zelf en waarom? 
• Film- en bieravond 
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• Bieravonden 
• Allemaal, mits zinluitgenodigd/niet gezienlpakkende naam of publiekstrekker is 
• Sporadisch live-evenementen 
• Af en toe via het verhuur van de schuifbar 

• Film 
• Faciliteiten verhuur 
• Live evenementen 
• Leuk gezellig en goedkoop 
• Live evenementen 
• Filmavond( en) en sommige live-evenementen, als er een leuke film draait of er een 

leuk/goed optreden is en ik weet ervan, dan ga ik soms als ik niets te doen heb. 
• Cocktailavond 
• Speciale bieravond 
• Filmavond, gezellig met andere studenten en goedkoop 
• De eerste drie, leuk en gezellig voor een feestje 
• Eigenlijk helemaal geen 

• Film 
• Speciale bieravond 
• Filmavond 
• Live evenementen 
• Geen eentje 
• Heel af en toe de speciale bier avond 
• Af en toe bieravond 

• Geen 
• 1 en 3 
• Verhuur 
• Bieravond 
• 1 en 2 
• Film en cabaret 
• Allemaal 
• Speciale bier avond, lekker zuipen 
• Faciliteitenverhuur voor feesten, omdat bekenden het feest geven 
• Allemaal, want gezellig 
• 1, goedkoop speciaal bier drinken 
• Speciale bieravond, lekker en gezellig 
• Pabo feesten en introductie, voor de gezelligheid 
• Schoolfeesten en introductie 

Vraag 15. Kun je enkele verbeterpunten noernen? (bv. andere activiteiten e.d.) 
• Grotere ruimtes reserveren voor goede films 
• Alto ruimte afschaffen 
• Modeme muziek draaien 
• Beter deurbeleid, dus niet zo zeiken 
• V rouwen lokken, dus imago verbeteren 
• Dinsdagavond rustiger !!! Praatavond en geen stapavond 
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• Vaker live muziek 
• Goede OJ op vrijdag 
• Benedenbar vaker/langer open 
• Bicky burger moet terug !!! 
• Betere rec1ame (PR) voor evenementen. Bijv. in de TU/e-gebouwen zelfm.b.v. flyers en 

posters. Ik weet namelijk van veel dingen niet af 
• Nieuwe OJ 
• Een keer iets organiseren met een bekende OJ/artiest 
• Live optredens artiestenl beginnende bandjes 
• Meer algemene feesten voor bijvoorbeeld TU-opleidingen 
• Nee, prima zo 
• Prijsverhoging van 1,5 naar 2 gulden best asociaal! 
• Meer bekendheid op scholenluniversiteit voor activiteiten 
• Prijzen lager, dus zijn helemaal niet op student budget afgestemd 
• Andere inrichting 
• Leukere muziek 
• Op dinsdagen meer populaire muziek i.p.v. trance 
• Sfeer: aankleding veranderen en gezelliger maken 
• Flyeren op rachelsmolen zodat Fontys beter vertegenwoordigd is in de AOR 
• Goedkopere drank 
• Live muziek, studentenbands ! 
• Wat lichter en meer ventilatie I, activiteiten zijn goed 
• Meer reclame maken voor activiteiten in de AOR 
• Ziet er een beetje uitgeleefd uit 
• Meer vrouwelijke bezoeksters lokken 
• Ook avonden met DJ's 
• Ander publiek aantrekken 
• Gezelliger aankleden 

Vraag 16. Wat vind je van de aankleding en de uitstraling van de AOR (denk bv. aan 
het gebouw, de locatie en de inrichting) 
• Aankleding zeer saai, locatie t.o.v. school ideaal maar weI ver van de stad, je kunt niet ff 

van het ene cafe naar de AOR 
• Ontzettend negatieve uitstraling, een vervallen keet, locatie perfect inrichting oke 
• Bruikbaar gebouw 
• Benedenbar netjes 
• Bovenbru: te donker ingericht 
• Oegelijk, leuk dat er verschillende ruimtes zijn. Boven mag er weI grondig verbouwd 

worden zoals onder gebeurd is 

• OK 
• Goed, ziet er netj es uit 
• Goede locatie 
• Ik vind het goed dat ze 3 verschillende ruimtes hebben voor ieder wat wils 
• Leuke schilderingen en inrichting altematieve uitstraling 

• Goed 
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• Nouja, de bunker is gewoon een lelijk gebouw, maar daar kan ik weI mee leven. De 
locatie is prima echter een beetje ver van mijn huis, woon nl. in zuid-eindhoven maar daar 
erger ik me niet aan. De inrichting is prima 

• Erg simpel 
• Misschien wat professioneler evenementen aanpakken 
• Mooie muurschilderingen beneden 
• Leuk meubilair 
• Bunker trekt niet zo aan, grauw en donker 

• OK 
• Weloke 
• Vind de benedenbar aan de kleine kant, wel aardig aangekleed 
• Zaal boven is erg groot vergeleken met onder, erg donker boven en zwarte muren en 

plafond !!!! 
• Benedenbar is OK 
• Gebouw is net zoals de gehele bunker saai 
• Bovenbars zijn saai aangekleed 
• Benedenbar is OK 
• Boven is donker en ongezellig 
• Locatie, op loopafstand van Stratum zou beter zijn 
• Lelijk betonnen gebouw 
• Binnerkant is goed 
• Gebouw niet mooi binnen en buiten 
• Locatie is goed 
• lnrichting mag sfeervoller 
• Bunker zou gerenoveerd mogen worden 
• Boven erg duister, donker en verkeerde verlichting 
• Bunker is gewoon niet mooi 
• Voor studenten weI OK 
• lnrichting kan wat gezelliger en knusser. Bijv, foto's oftekeningen op de muur 
• Bunker=lelijk 
• Entree=OK 
• Boven»Iekker brasvast 
• WeIOK 
• Beneden iets teveellicht 

• Goed 
• Locatie dicht bij TU maar ver van centrum (Stratum), kiest er bewust voor om er na toe te 

gaan, op stratum zie je weI in welk cafe je belandt 
• Gebouw is OK 
• Locatie is OK 
• lets nettere inrichting 
• GewoonOK 
• Het is er meestal donker als ik er ben dus er valt niet echt iets op of zo 
• Locatie is redelijk centraal in Eindhoven en bovendien vlak bij de TUE, dus goed 
• De inrichting is ook goed, zeker ook door een apart zaaltje met andere muzieksoort 
• Locatie goed 
• Uitstraling personeel niet al te goed, voel me niet altijd welkom 
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• Buitenkant ziet er niet uit maar binnen weI. Benedenbar is supergezellig. Bovenbar zeer 
geschikt om uit je dak te gaan op stap 

• Gebouw 3 keer niks 
• Inrichting 2 keer niks 
• Prijzen prima! 
• Teveel mannen 
• Buitenkant geen uitstraling 
• Binnen gezellige sfeer 
• Saai, aIleen voor zuipen 
• Bovenbar te veel rook, muziek net iets te hard en te laag 
• Gebouw: buitenkant lelijk, binnen OK 
• Locatie prima 
• Locatie goed, verder voldoende 
• Beneden leuk en mooi, boven beetje saai. Moet ik echt antwoord geven over het gebouw? 

Er bestaat niets lelijkers toch 
• Niet sfeervol, locatie is weI gunstig 
• Locatie is goed, maar verder zuigt het 
• Locatie is OK, rest is ruk 
• Locatie is perfect 
• Gebouw is en blijft een bunker 
• Inrichting is weI aardig, vooral beneden 
• Is weI goed 
• De locatie is natuurlijk perfect, omdat het vlakbij de TV en Fontys is. Het gebouw ziet er 

niet zo goed uit, maar goed genoeg voor studenten 
• Locatie is goed, gebouw kan leuker, maar goed dat staat er. Inrichting kan zeker beter is 

nu erg triest 
• Het gebouw ziet er sober uit maar dat heeft weI iets aparts 
• De aankleding binnen is een beetje saai 
• Vitstraling is slecht (gewoon lelijk gebouw), inrichting is simpel maar weI doeltreffend 
• Beetje meer kleur mag (boven) 

• Leuk 
• Zwaar pauper 
• Locatie is heel goed 
• Aankleding nogal summier 
• Studentachtige sfeer, ligging is goed (vlakbij centrum en opieidingen) 
• Ziet er een beetj e uitgeleefd uit 
• Saai en goedkoop 
• Niet echt fris en uitnodigend 
• Locatie is goed 
• Gebouw=niet erg aantrekkelijk, locatie=op zicht top, inrichting= veel te oud, goedkoop 
• Locatie is te ver van de stad, wellekker dicht bij scholen en sportcentrurn, sfeer benenden 

erg leuk, boven te donker en dansvioer erg ver achterin 
• Leuk dat er meerdere ruimtes zijn, lichter en meer ventilatie, dichter bij Stratum 
• Redelijk saai, nodigt niet uit 
• Saai 

Vraag 17. Vind je de muziekkeuze in de AOR goed? 
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la, wanL .... 

• Benedenbar okee 
• Afwisselend, elk wat wils, van rap tot punk 
• Ik hou van vee! soorten muziek 
• WeI mijn genre 
• MeestaI, want dan worden er nummers gedraaid van nu en zogenaamdegouwe ouwe. Van 

alles wat dus prima 
• Leuke muziek op MP3's 
• Ik hou van deze muziek, mijn genre 
• Lekker variatie 
• Top 40, van alles wat 
• Ik hou van trance/top 40 
• Veel verschillende muziek 
• Veel verschillende mogelijkheden 
• Soort maakt me niet veel uit maar het volume staat goed 
• Variatie=OK 
• Gevarieerd 
• Er wordt een mix van muziek gedraaid 
• Gaat weI 
• Er is op zich voor elk wat wils 
• Soms weI soms niet, het hoeft geen Danssalon te worden, als ik dat wil ga ik daar weI 

naartoe 
• Meestal weI, lekker gevarieerd, voor ieder wat wils 
• Goede dansmuziek 
• Divers 
• Redelijk gevarieerd 
• Afwisselend en beetje altematief. lets meer jazzy zou van mij mogen 
• Ik vind het welleuk ais er uit alle genres muziek wordt gedraaid 
• 2 stijlen in de aparte zalen 
• V oor ieder wat wils 
• Gaat weI 
• Van alles wat 
• Er wordt regelmatig goede rockmuziek gedraaid 
• Meestal weI goede muziek 
• Standaard=altijd goed 
• Soms, Dr s stemmen niet echt goed af op publiek 

Nee, wanL .... 
• Alto ruimte nutteloos 
• House ruimte elke week dezelfde I1ummers (Madonna) 
• Lljkt te veel op een aitematief cafe 
• Te veel bejaarde techno, mocht wat eigen tijdser 
• Niet altijd maar dat is een kwestie van smaak 
• Vaak weI, donderdagavond beter op publiek Ietten en dus wat minder house 
• Niet mijn stijI 
• Niet echt mijn muzieksmaak, mis een beetje de "stamp" -nummers 
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• Vaak te veel dezelfde soort muziek achter elkaar, sommige nummers hoor ik nooit die ik 
leuk vind 

• Draai eens wat anders! Donderdagavond steeds dezelfde platen 
• Te weinig variatie 
• Te eenzijdig 
• lets te weinig diverse muziek 
• Te aItematief 
• Niet mijn stijl 
• Te veel trance etc., liever '70's en '80's achtige muziek net aIs tijdens intro 
• lk ben super gabber 
• Meer rustige en top 40 muziek 
• Te veel trance op donderdagavond 
• Eentonig en saai 

Vraag 18. Kun je kort weergeven wat voor beeld jij hebt van de AOR? 
• Altematief cafe, alleen druk donderdag na 2 uur 's nachts. Slecht muziek. Ongezellig 

uiterlijk. . 

• Goedkoop zuiphol 
• Typisch Eindhovens 
• Studentikoos 
• Een gafe studentenkroeg, die bij het studentenleven hoort 
• Een mooie gelegenheid om na schooltijd even te darten. En dus ook voor tussen 21 :00-

22:00 
• Studentenkroeg, waar veel kan en waar het niet duur is 
• Leuk uitgaan, alleen is het nu een beetje doodgebloed. En natuurlijk goedkoop drinken 

ook een voordeel 
• Studentencafe op en top 
• Veel studenten 
• Vieze WC's 
• Gezellig 
• Lang open 
• Leuk 
• Altematief 
• WeI gezellig om even te gaan kletsen 
• Ik zie de AOR als een echt studentencafe jammer dat het aileen niet echt in de stad tussen 

de andere cafe's ligt. Dan zou ik het denk ik weI vaker bezoeken. 
• Benedenbar; de plek voor een gezellig praatje en een goed en goedkoop glas bier 
• Bovenbar; de plek om tussen studenten te dansen en zuipen 
• Niet-populair amateur cafe 
• Leuke studentenplek met goede muziek, sfeer en goedkope drank 
• Ais studentencafe ok 
• Inrichting zou gezelliger mogen 
• Leuke gelegenheid om af te spreken 
• Gezellige maat doodbloedende club door te weinig personeel 
• Veel altematief yolk met eigen sfeer 
• Rustige en goedkope studentenkroeg 
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• Weinig uitstraling 
• Goedkoop en uitgebreid bierassortiment 
• Goed cafe voor studenten die niet naar Stratumseind willen en niet lid zijn van een 

vereniging 
• De studentenkroeg van Eindhoven, onmisbaar en goedkoop 
• Goede sfeer, toegewijde medewerkers 
• De AOR komt me iets te studentikoos over, het is te zeer gericht op een type studenten dat 

eigenlijk aileen daar komt en niet zo zeer in de stad. Het publiek in de AOR zou weI wat 
meer gemengd moeten zijn, dat trekt ook meer "normale" vrouwelijke bezoekers 

• Leuke sfeer, er werken weI wat apartere mensen (dit is niet negatief ofpositiefbedoeld) 
redelijk tot erg goedkope drank. Is weI voor mij verder fietsen dan Stratumseind wat voor 
mij soms een reden is om er niet heen te gaan 

• Gezellige studentenkroeg, niets meer niets minder, absoluut prima 
• Altotent 
• Studentencafe waar je goedkoop kunt zuipen 
• . Cafe voor nerds om goedkoop dronken te worden 
• Claustrofobisch (combinatie rook en hoogte) 
• Studentenontrnoeting, gewoon gezellig 
• Studentenkroeg, best leuk en gezellig 
• Een grauw hoI vol zatte studenten, ik hou meer van het grand cafe e.d. 
• Wanhopig zooitje 
• Niet in gei"nteresseerd 
• HoI (bovenbar tenminste) 
• Studentencafe 
• Goedkoop drinken 
• Muf hok met sukkels 
• Een leuke, gezellige kroeg waar je met vrienden naar toe kunt gaan om een biertje te 

nemen 
• Goedkoop bier, alleen voor het drinken, vrouwonvriendelijke sfeer. Gezellig voor de 

drinkebroedersavonden 
• Gezellig om met wat mensen heen te gaan maar er lopen veel 'echte' TU-ers rond 
• Dat er veelleden van studentenverenigingen rondlopen 
• Van die irritante prototypeialtematieve studenten die niks beters te doen hebben dan 

goedkoop zuipen 
• Veel studenten, veel studentenverenigingen en vee I altematieve mensen 
• Gezellig, voordelig drinken, echt iets voor studenten 
• Saaie, goedkope zuiptent 
• Goedkoop, saai interieur en ruimte, niet netjes maar weI gezellig 
• Studentencafe 
• Altokroeg met foute uitstraling 
• Een zuiptent waar kerels alleen achter hun pik aanlopen, maar waar het weI gezellig is als 

je met een club vrienden bent, met 2 meiden niet tof, wordt je aIleen maar aangegaapt 
• Studentencafelbar 
• Gezellig en leuke mensen 
• Een saaie studentenkroeg 
• Een plaats om goedkoop te drinken 
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Vraag 20. Waarom lijkt bet je leuk of Diet leuk om bij de AOR te werkeD? 
• Roreca trekt me niet 
• Wil sowieso geen horecabaan 
• Werk alleen voor Fl. > 25 /uur 
• Geen tijd, dat poetsen en vooral de beruchte naborrel trekken me niet 
• In een cafe werken trekt mij niet 
• WeI: Studenten de baas, relaxte sfeer, voor studenten door studenten 
• Ik heb al een bijbaantje dat goed verdient met flexibele (aantrekkelijke) werktijden 
• Ik ben geen type om als barvrouw te werken. 
• Reb een goede bijbaan 
• Laag loon 
• Kost veel tijd 
• Slecht salaris 
• Te druk, geen tij d 
• Kom er nooit en dus ook niet werken 
• Ben geen horeca mens 
• Heb goed verdienende bijbaan 
• Geen tijd 
• Actief sportleven 
• Geen tijd 
• Te veel/laat uren maken 
• Liever overdag werken 
• Er zijn leuke/leerzame baantjes die beter verdienen 

• Te druk 
• Kost te veel tijd 
• Ik wil niet in een kroeg werken 
• Moeilijk om in de AOR-club (de groep mens en) te komen 
• Horeca trekt me niet zo 
• Geen tijd 
• Heb al werk 
• Wil niet in de horeca werken 
• Reb al werk 
• Ja, veel mens en ontmoeten vanje eigen leeftijd 
• Te druk, ga liever iets nuttigs doen voor mijn opleiding 
• Moet afstuderen 
• Niet mijn soort mensen die daar werken 
• Geen tijd 
• Geen zin in werk in de horeca 
• Reb al een leuke bijbaan 
• GeeD tijd 
• Geen tijd, volgens mij vrijwillig? Ik heb geld nodig 
• Ik wil niet in de horeca werken 
• Reb al een bijbaan 
• Heb geen tijd 
• Voel me niet betrokken bij de AOR en me niet geroepen om er te werken 
• Gezellig met studenten 
• Moet mijn studie ergens van betalen, o.a. door een goedbetaalde baan 
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• Geen tijd 
• Gewoon leuk om eens samen te werken met andere studenten en studentes 
• Die types die daar werken zijn niet mijn types 
• Levert niet genoeg op, geen tijd om te werken op vrijwillige basis. Ben toch nog altijd 

student en heb de centjes hard nodig 
• Denk eens na 
• Geen zin 
• Verdient niet goed 
• lk werk niet voor de 101 maar voor de centen 
• Geen tijd, te late diensten 
• Heb al een bijbaan en horeca lijkt me niks voor mij 
• Gezellig en je ontmoet leuke mensen 
• De kroeg trekt me niet aan 
• Te ver van huis 

Vraag 23. De AOR kan de lage(re) prijzen hanteren door de kosten voor bijvoorbeeld 
personeel (lonen) laag te honden. Zon jon dat in de weg staan om bij de AOR te komen 
werken? 

la, wanL .... 
• Geld is denk ik een belangrijke stimulans om voor een bepaalde werknemer te kiezen bij 

een tijdbesteding van 10-15 uur/week 
• Ik heb ook geld nodig 
• Geld is de belangrijkste drijfveer voor een bijbaan 
• Wil veel geld verdienen in de uren die ik werk om kosten te dekken 
• Werk=werk, daar moet je gewoon voor betaald worden 
• Wil geld verdienen met werken 
• Studenten hebben het al niet breed, dus wil ik in die paar uur dat ik werk per week goed 

verdienen 
• Moet weI verdienen 
• Ik wil graag werken waar ik het meeste kan verdienen 
• Ais ik werk wil ik graag meer verdienen dan het minimumloon 
• Wil £link geld verdienen 
• Het is kostbare tijd, dan ga ik liever in een kroeg werken die weI genoeg betaalt 
• Ik heb het geld hard nodig 

.• Ik wil geld verdienen met werk 
• Dan verdien ik minder 
• Ais ik ga werken, doe ik het hoofdzakelijk voor het geld 

Nee, wanL ... 
• Je moet zoiets doen voor je plezier om er iets van te leren 
• Als ik er zou willen werken dan voor de gezelligheid en de ervaring, niet voor het geld 
• Ais ik geen geld nodig zou hebben dan lijkt het me welleuk om het op vrijwillige basis te 

doen 
• Gezelligheid vind ik belangrijker 
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