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Samenvatting 

Kinderen komen vaak met hun ouders in zaken waar vooral ouders een bepaald 

doel hebben, bijvoorbeeld eten of winkelen. Vaak zijn deze zaken niet goed 
afgestemd op de kinderen, waardoor zij zich daar niet goed kunnen vermaken, 

terwijl de ouders bijvoorbeeld eten of winkelen. 
Dit was de reden om een onderzoek te doen naar de behoefte aan speelakkomo

daties die beter zijn afgestemd op de belevingswereld van kinderen. De centrale 
probleemstelling hierbij was: "Is er behoefte aan voor speelunits die speciaal zijn 
afgestemd op de belevingswereld van kinderen bij hotels, restaurants en 

meubelcentra in Zuid- en Midden-Nederland 7" 
V~~r de gegevensverzameling is een steekproef getrokken uit de populaties van 
hotels, restaurants en meubelzaken in de provincies Utrecht, Gelderland, Noord
Brabant en Limburg. De hotels en restaurants zijn onderzocht met schrifteJijke 
enquetes; de meubelzaken zijn telefonisch ge"interviewd. 

Uit het onderzoek blijkt dat er op zich een markt bestaat bij de onderzochte 
populaties. Op twee zaken moet echter bijzonder worden gelet: 
1. Het overgrote deel van de huidige speelmogeJijkheden bestaat uit conventio
neel speelgoed; het is daarom van groot belang bij de benadering van klanten 
het bijzondere karakter van de nieuwe speelakkomodaties te benadrukken, om 
zich te onderscheiden van de concurrentie. 
2. De markt stelt een aantal eisen aan de speelakkomodaties die goed moeten 
worden verwerkt in het ontwerp om succesvol aan de eisen van de klant te 
kunnen voldoen. Ten eerste moet de veiligheid worden gegarandeerd. Vrijwel 
aile respondenten noemden dit als eerste eis. Verder moet ervoor worden 

gezorgd dat ze lawaaiarm zijn, bestand tegen diefstal, in een aparte ruimte ge

plaatst kunnen worden, en niet teveel plaats in beslag nemen. 



Voorwoord 

Oit onderzoek is uitgevoerd door een bestuurslid van de Bedrijfskundewinkel van 

de Technische Universiteit Eindhoven. De Bedrijfskundewinkel is een organisatie
adviesbureau voor startende ondernemers en instellingen die niet over de 
middelen besehikken om een eommereieel adviesbureau in te schakelen of niet 
de benodigde kennis hebben om zelf een onderzoek uit te voeren. De Bedrijfs

kundewinkel zoekt studenten die voor deze startende ondernemers en instellin
gen een opdraeht willen uitvoeren en begeleidt ze bij het uitvoeren ervan. 
Op de Teehnisehe Universiteit zijn aeht wetensehapswinkels aetief, waarvan de 
Bedrijfskundewinkel de opdraehten op het gebied van bedrijfskunde verrieht. 
Tenslotte wil ik hier de mensen bedanken die mij geholpen hebben bij het 
uitvoeren van mijn onderzoek; allereerst Kees Sterke die deze opdraeht namens 
de Bedrijfskundewinkel zeer goed begeleid heeft; verder Ingmar Kraak die veel 
tijd he eft besteed aan het plaatsen van opbouwende kritiek tijdens de verslag
legging. 

Berend-Jan van Maanen Eindhoven, februari 1994 
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Inleiding 

Kinderen komen vaak met hun ouders in zaken waar vooral de ouders een 

bepaald doel hebben, bijvoorbeeld eten of winkelen. 
Vaak zijn deze zaken niet of nauwelfjks afgestemd op de belevingswereld van 
kinderen. De kinderen kunnen zich daar niet op een leuke en creatieve manier 
vermaken. Dit is niet aileen nadelig voor de ontspanning en ontplooiing van de 
kinderen, maar heeft ook een nadelig effect op het koopproces en koopgedrag 

van de ouders. Ouders zullen in het algemeen rustiger eten en winkelen als ze 
weten dat hun kinderen zich in die tijd goed vermaken. 
Daarom kan het ook voor de eigenaar van een zaak van belang zijn om te 

investeren in speelmogelijkheden voor de kinderen. 
Dhr. Salman, vanaf hier aangeduid als de opdrachtgever, is producent en 
adviseur op het gebied van speelakkomodaties. Hij wilde te weten komen of er 
een markt bestaat voor speelakkommodaties die beter dan momenteel zijn 
afgestemd op de belevingswereld van kinderen. Hiervoor wilde hij een markton
derzoek laten uitvoeren. 
De interesse gaat hierbij uit naar zaken waar over het algemeen lang met de 

kinderen verbleven wordt. Verwacht wordt dat deze zaken de meeste interesse 
in genoemde speelakkomodaties hebben. 
Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek van Cas Brentjes, die voor de 
opdrachtgever een onderzoek heeft gedaan naar de behoefte aan een projektbu
reau voor advise ring en aanschaf van speel- en ontmoetingsakkomodaties. De 
doelgroepen die hier werden onderzocht waren gemeentes, campings, speeltui
nen, projectontwikkelaars en instituten. 
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Hoofdstuk 1 
Probleemdefinitie en onderzoeksplan 

Probleemstelling 

Vaak moeten kinderen met hun ouders mee winkelen of uit eten. Hierbij wordt 
geen of nauwelijks rekening gehouden met de jeugd. De opdrachtgever heeft 
het idee speelunits te ontwikkelen die speciaal op de jeugd zijn afgestemd. Deze 
speelunits onderscheiden zich van de huidige speelhoeken door beter aan te 
sluiten bij de belevingswereld van de kinderen en ze creatief bezig te houden. 
De doelgroep waar genoemde speelunits geplaatst kunnen worden bestaat uit 
allerlei zaken en instellingen waar ouders lang met hun kinderen verblijven. Deze 
populatie is in totaal te groot om helemaal te kunnen onderzoeken. In overleg 

met de opdrachtgever is daarom besloten tot het afbakenen van deze totale 
doelgroep tot hotels, restaurants en meubelcentra. Omdat de opdrachtgever in 
Boxtel is gevestigd is in onderling overleg besloten deze doelgroepen verder te 
beperken tot de bedrijven in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Utrecht. 

De probleemstelling luidt: 
Is er behoefte aan voor speelunits die speciaal zijn afgestemd op de belevings
wereld van kinderen bij hotels, restaurants en meubelcentra in Zuid- en Midden
Nederland? 

Onderzoeksplan 

In het onderzoeksplan worden achtereenvolgens de volgende activiteiten onder
scheiden [van der Zwaan, 1990]: 

a) Bepalen onderzoeksgroep; 

b) Bepalen onderzoekstype en steekproef; 
c) Welke informatie wordt verzameld?; 
d) Gegevensverwerking. 
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Ad a) Onderzoeksgroep 
De doelgroep waar genoemde speelunits geplaatst kunnen worden, bestaat uit 
allerlei zaken waar ouders lang met hun kinderen verblijven. In overleg met de 

opdrachtgever is besloten tot het afbakenen van deze totale doelgroep tot 

hotels, restaurants en meubelcentra. Omdat de opdrachtgever in Boxtel is 
gevestigd, is besloten deze doelgroepen verder te beperken tot de bedrijven in 

Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Utrecht. 

Ad b) Onderzoekstype en steekproef 

Uitgaande van de probleemstelling worden bij de onderzoekspopulatie gegevens 
verzameld om antwoord te krijgen op de probleemstelling. Afhankelijk van de 

doelgroep worden verschillende methodes gebruikt. 
De doelgroepen zijn enerzijds hotels en restaurants en anderzijds meubelcentra. 
Het aantal enquetes dat moet worden verstuurd om significante uitspraken te 
kunnen doen over de probleemstelling, rekening houdend met een non-respons 

van ongeveer 50% bedraagt 250 (zie Bijlage 1). Wegens dit grote aantal wordt 
de doelgroep hotels en restaurants met schriftelijke enquetes onderzocht. De 
doelgroep meubelcentra wordt m.b.v. telefonische interviews onderzocht omdat 

de steekproef uit de doelgroep meubelcentra niet zo omvangrijk is (in overleg 

met de opdrachtgever is besloten tot 30 interviews). 
Voor aile doelgroepen geldt dat er een random steekproef van de benodigde 
aantallen is getrokken uit de populatie van aile bedrijven uit de genoemde doel
groepen en regio's. 

Ad c} Welke informatie wordt verzameld? 
In overleg met de opdrachtgever is bepaald welke informatie het meest van 

belang is voor het aanbieden van speelakkomodaties en het benaderen van 
klanten. 

De informatie die wordt verzameld betreft: 
* 800rt zaak, 

* 800rt klanten, 
* Huidige speelmogelijkheden, 

* Beschikbaar budget voor speelmogelijkheden, 
* Wensen en eisen m.b.t. speelakkomodaties, 

* Informatieverzameling van bedrijven m.b.t. speelakkomodaties. 
Deze aspecten worden uitgewerkt tot enquetevragen. 
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Ad d) Gegevensverwerking 

Na verzending van de enqu~tes is een maand gewacht op beantwoording van de 
antwoordformulieren. Antwoordformulieren die later binnenkomen worden niet 

meer meegenomen in de verwerking van de gegevens. De telefonische enqu~tes 
leveren meteen antwoord op en kunnen dan verwerkt worden. 
Het verwerken van de gegevens is gebeurd met het computerprogramma "En
qu~te" van de 8edrijfskundewinkel. 
Voor de doelgroep hotels en restaurants wordt een betrouwbaarheidsinterval 

opgesteld voor de populatieproportie p van de bedrijven die zijn ge'interesseerd 
zijn in aankoop van speelakkomodatie. Omdat de steekproef bij de doelgroep 
meubelzaken gering is kunnen hier slechts indicatieve uitspraken worden 
gedaan. 
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Hoofdstuk 2 
Onderzoeksresultaten 

De resultaten die uit de enqu~te en de interviews naar voren zijn gekomen 
worden in dit hoofdstuk beschreven. Eerst worden de resultaten bij de hotels en 
de restaurants behandeld, vervolgens komen de resultaten van de meubelcentra 
aan bod. De resultaten zijn gebaseerd op een respons van 86 hotels en resatau

rants, en 20 meubelcentra. 

Hotels en restaurants 

De enqu~te zoals die bij de hotels en restaurants afgenomen is, is opgenomen in 
bijlage 2. Per vraag worden de resultaten hier vermeld. Voor een aantal vragen 
geldt dat deze niet zijn ingevuld. Indien dit het geval is, staat dit vermeld onder 
geen meninginiet ingevuld. 

Vraag 1 

Wat voor naam omschrijft uw zaak het best? 

Met deze vraag is de doelgroep exact vastgesteld; deze vraag is tevens gebruikt 
als selectievraag voor de verwerking van de gegevens. Omdat we hier aileen de 
resultaten van de hotels en restaurants bespreken, is het aantal meubelzaken O. 
Er zijn 89 enquetes geretourneerd waarvan er drie niet zijn verwerkt omdat deze 
niet waren ingevuld. 

Vraag 2 

Welk antwoord beschrijft uw bezoekers het best? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 2 

Soort bezoelcers 

Gezinnen 6 
Zalcenlieden 33 

Alleenstaanden 0 
Voorgaand gemengd 37 

Anders, n.t: 10 

totaal 86 100 
Uit de cijfers blijkt dat de meeste hotels en restaurants een zeer gemengd 
publiek ontvangen en dat tevens het aantal zakenlieden groot is. Met alleen
staanden is bedoeld de mensen die individueel een zaak bezoeken. 
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Vraag 3 

Hoeveel kinderen hebben de gezinnen die uw zaak bezoeken meestal? 

De meeste gezinnen (59%) blijken 1 of 2 kinderen mee te nemen; 3 of meer 

kinderen komen slechts bij 5 % van de gezinnen voor. Het percentage gezinnen 
zonder kinderen bedraagt hier 36 %. 

Vraag 4 
Wat is de gemiddelde leeftijd van de kinderen die in uw zaak komen? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 4 

Leeftijd kinderen # % histogram 

o tot en met 6 jaar 8 
7 tot en met 12 jaar 47 

13 jaar en ouder 16 
Geen mening/Niet ingevutd 15 

totaal 86 100 

De meeste gezinnen nemen kinderen mee die tussen de 7 en de 12 jaar oud zijn 
(55%), terwijl slechts weinig zeer jonge kinderen meekomen. Ook het percenta
ge kinderen ouder dan 12 jaar is relatief laag (19%). 

Vraag 5 
Hoeveel procent van de kinderen is jonger dan 12 jaar? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 5 

% jonger dan 12 jaar 

o tot 25 % 36 42 
25 tot 50 % 19 22 

meer dan 50 % 16 19 
Geen mening/Niet ingevuld 15 17 

totaal 86 100 

Van de onderzochte bedrijven zegt 42 procent dat het gedeelte kinderen jonger 
dan 12 jaar 0 tot 25% van het totaal aantal kinderen is. 19% van de bedrijven 
heeft een percentage jonge kinderen dat hoger dan 50% bedraagt. 
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Vraag 6 
Is er een mogelijkheid om de kinderen binnen bezig te houden ? 

AanIaI bedrIJven (%) 

eli 

eo 
55 

150 

~ 

<40 

36 

30 

25 

20 

15 

10 

6 

O-'---=~= 

Fig. 2.1 Speelvoorziening (ja/nee) 

Het grootste deel van de respondenten (55%) heeft geen speelmogelijkheid in 

de zaak, terwijl 42% dit wei heeft. 

Vraag 7 

Zo ja, waaruit bestaat deze mogelijkheid dan? 

Aigemene spelletjes, kleurplaten, lego en (strip)boeken seoren het hoogst; De 

verdeling van de verschillende speelmogelijkheden is gegeven in fig 2.2. 

~ 

~ AIJIOIjea 

III (SIrip)boekan 

~~en 
~L.ego 
IIl<1eurmalllrlall 

~ SpeIIeIjes ~ 
§8ll~ 
• Vldecifv 

~ov.l\I 

Fig. 2.2 Speelvoorzieningen bij hotels en res
taurants 
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Vraag 8 

Zo nee, wat is dan de reden 7 

FREQUENTIETABEL VRAAG 8 

Reden geen mogelijkheid # % histogram 

geen budget 2 
geen ruimte 21 

nooit aan gedacht 0 
anders 4 

andere doelgroep 17 
Niet ingevuld 5 

totaal 50 100 

Als reden voor het ontbreken van een speelmogelijkheid geeft 42% aan dat de 
ruimte daarvoor ontbreekt, terwijl 34% zegt dat men zich op een andere 
doelgroep richt. Oit zijn duidelijk de twee belangrijkste redenen. 

Vraag 9 
Bent u van plan iets aan de huidige situatie te veranderen of te verbeteren7 

Het overgrote deel van de respondenten (78%) geeft aan niets aan de huidige 
situatie te verbeteren of te veranderen. Zestien procent is dit wei van plan. Zes 

procent heeft hierover geen mening. 

Vraag 10 
Gaat u deze verandering binnen een jaar aanbrengen 7 

Van de mensen die aangeven wei een verandering aan te willen brengen gaat 42 

% de verandering binnen een jaar aanbrengen, 32 % doet dit niet binnen een 

jaar en 26 % weet het niet of heeft geen mening. 

Vraag 11 

Kunt u aangeven welke eisen u stelt aan speelakkommodaties voor de kinderen? 

Als antwoord werden in volgorde van belangrijkheid gegeven: 
1. Veiligheid. 
2. Geen lawaai. 
3. Niet te stelen (ook de onderdelen moeten dieftstalbestendig zijn). 

4. Aparte ruimte los van de klanten. 
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5. Niet teveel plaats in beslag nemen. 
Additionele eisen die gesteld worden zijn: 

- Gebruiksvriendelijkheid. 
- Duurzaamheid. 
- 0 nderhousvriendelijkheid. 
- Geen toezicht nodig 

Vraag 12 
Heett u voor deze verandering interesse in speelunits die speciaal zijn afgestemd 

op de belevingswereld van de kinderen? 

Interesse Speelunits 

Legenda 

~ja 
• nee 

geenmenlng 

(13%) 

(64%) 

Fig. 2.3 Interesse in speelunits 

Van aile respondenten heeft 23% (d. W.z. 20 zaken) belangstelling in de aan

koop van speelakkomodaties; 64% zegt niet ge'interesseerd te zijn. terwijl 13 % 
geen mening heett 
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Vraag 13 
Zou u voor deze verandering gebruik maken van deskundig advies? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 13 

Deskundig advies # % histogram 

js, indien gratis 28 
ja, indien tegen betaling 2 

nee, in geen gevsl 35 
Niet ingevuld 21 

totaal 86 100 
Het grootste deel van de respondenten geeft aan geen gebruik te maken van 
ad vies bij de aanschaf van speelakkommodaties (41 %), terwijl 33% dit aileen 
doet wanneer dit advies gratis is. 2% is bereid te betalen voor het advies. 
Vierentwintig procent heeft hierover geen mening. 

Vraag 14 
Welke investering vindt u verantwoord om de kinderen bezig te houden? 

I nvesteringsbed rag 

(8%) 

Legenda 

~ OtotSOO 

• 500 tot 1000 

[I meet" dan 1000 

Fig. 2.4 Investeringsbedrag voor speelunits 

De meeste bedrijven (76%) vinden een uitgave tot f 500, = verantwoord, 
terwijl 16% tussen de f 500, = en de f 1000, = wil betalen. Meer dan f 

1000, = zou 8% van de bedrijven uitgeven. Als we de uitgaven per categorie 
middelen krijgen we ter indicatie van een gemiddeld verkoopbedrag voor de 
speelunits: 

0,76 * 250 + 0,16 * 750 + 0,08 * 1250 = f 410,-. Met nadruk moet 
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gezegd worden dat dit bedrag slechts een grove schatting is. 

Vraag 15 

Hoe wordt u hoofdzakelijk ge'informeerd over de mogelijkheden m.b.t. speelak
komodaties? 

Aantal bedrijven (%) 

41 

36 

31 

26 

21 

16 

11 

6 

Informatlebron 

Fig. 2.5 Informatiebron hotels en restaurants 

Legenda 

~ Beurze" 

II Radlo/TV 

TijdschrIften 

~ Redamefolders 

III Nlet ueJnfonneerd 

~ OVerig m Nlet Ingevuld 

De informatievoorziening is vrij divers, maar het grootste deel gebeurt via re
clame (26% ); N.B: 10% van de respondenten wordt niet ge'informeerd. 

Vraag 16 
Indien u ge"interesseerd bent in het idee van nieuwe speelunits, mag dan uw 
adres worden doorgegeven aan een speelgoedproducent ? 
De meerderheid van de bedrijven is niet bereid hun adres door te geven aan een 
speelproducent; 52 zaken antwoordden negatief, 13 positief, 21 zaken hebben 
hier geen antwoord ingevuld. 
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Meubelzaken 

In dit deel worden de resultaten van de telefonische interviews onder de 

meubelcentra beschreven. Voor de interviews werden dezelfde vragen gebruikt 
als voor de hotels en restaurants. 

Vraag 1 

Welk antwoord beschrijft uw bezoekers het best? 

De meeste meubelzaken ontvangen allerlei klantencategorien gemengd (65 % 
van de ondervraagden), terwijl 25% vooral gezinnen met kinderen ontvangt. 

Tien procent heeft vooral alleenstaanden als klant 

Vraag 2 
Hoeveel kinderen hebben de gezinnen die uw zaak bezoeken meestal? 

Het aantal kinderen per gezin geeft hetzelfde beeld als bij de hotels en restau
rants: vooral 1 a 2 kinderen per gezin (85%). Tien procent van de gezinnen 
neemt geen kinderen mee, terwijl 5 % drie of meer kinderen meeneemt. 

Vraag 3 

Wat is de gemiddelde leeftijd van de kinderen die in uw zaak komen? 

FREQUENTIETABEl VRAAG 3 

leeftijd kinderenl # % histogram 

o tot en met 6 jaar 7 
7 tot en met 12 jaar 11 

13 jaar en ouder 1 
Niet ingevuld 1 

totaal 20 100 

Het grootste deel van de kinderen dat een meubelzaak met hun ouders bezoekt 
is jonger dan 13 jaar; 35% is jonger dan 7 jaar, terwijl 55% tussen de 7 en 12 
jaar is. 
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Vraag 4 

Hoeveel procent van de kinderen is jonger dan 1 2 jaar? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 4 

% jonger dan 12 jaar # % histogram 

o tot 25 % 7 
25 tot 50 % 4 

meer dan 50 % 9 
Niet ingevuld 0 

totaal 20 100 

Het percentage zaken dat met jonge kinderen te maken krijgt is hier vrij hoog: 

45% van het totaal van de kinderen. 

Vraag 5 
Is er een mogelijkheid om de kinderen binnen bezig te houden ? 

Bij het merendeel van de meubelzaken (65%) is reeds een speelmogelijkheid 
aanwezig; bij 35% van de zaken ontbreekt deze mogelijkheid. 

Vraag 6 

Zo ja, waaruit bestaat deze mogelijkheid dan? 

!.agenda 

tz1~ 
II BelIenbak 

[}]] (SlrIp)boeken 

~I..ego 
IiII<IeurmatAwt&II 
~ SpeIIeIIu a1g.meen 

~ W«JfTV .o..rtg 

Fig. 2.6 Speelmogelijkheden meubelzaken 
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Vraag 7 
20 nee, wat is dan de reden? 

Bij de meubelzaken is het beeld van de redenen voor het ontbreken van een 
speelmogelijkheid zeer duidelijk: bij 4 van de 7 bedrijven zegt men geen ruimte 

te hebben, terwijl de overige 3 een andere doelgroep als reden noemen. 

Vraag 9 
Bent u van plan iets aan de huidige situatie te veranderen of te verbeteren? 

Het merendeel van de meubelzaken gaat niets veranderen an de huidige situatie 

(70%). De overige 30% wil wei veranderingen aanbrengen. 

Vraag 10 
Gaat u deze verandering binnen een jaar aanbrengen? 

FREQUENTIETABEL VRAAG 10 

Binnen een jaar # % histogram 

ja 11 
nee 5 

Weet niet 4 

totaal 20 100 

Van de mensen die een verandering gaan aanbrengen wil het merendeel dit 
binnen een jaar doen (55%); 25% zal dit niet binnen een jaar doen, en 20% 
weet nog niet wanneer dit zal gebeuren. 

Vraag 11 
Kunt u aangeven welke eisen u stelt aan speelakkommodaties voor de kinderen? 

De eisen die meubelzaken stellen aan speelmogelijkheden zijn ongeveer gelijk 
aan de resultaten bij hotels en restaurants; zeker omdat de steekproef onder 
meubelzaken relatief klein is, heeft het geen zin om nauwkeuriger conclusies te 
trekken. 
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Vraag 12 

Heeft u voor deze verandering interesse in speelunits die speciaal zijn afgestemd 

op de belevingswereld van de kinderen? 

Het grootste deel van het totaal van de bedrijven, namelijk 75% heeft geen 

interesse in de speelunits. 

Vraag 13 

Zou u voor deze verandering gebruik maken van deskundig advies? 

Zeventien bedrijven ( 85%) zouden geen gebruik maken van deskundig advies 

bij een dergelijke verandering; 3 bedrijven zouden wei gebruik maken van zo'n 

advies. 

Vraag 14 

Welke investering vindt u verantwoord om de kinderen bezig te houden? 

Het bedrag dat de meubelzaken willen uitgeven voor speelmogelijkheden loopt 

sterk uiteen; de bedrijven zijn ongeveer gelijk verdeeld over de drie categorieen 

van minder dan f 500, = tot meer dan f 1000, =. 

Vraag 15 

Hoe wordt u hoofdzakelijk ge"informeerd over de mogelijkheden m.b.t. speelak
komodaties? 

Uit deze vraag blijkt dat een groot deel van de meubelzaken in het geheel niet 

ge"informeerd worden over de mogelijkheden op het gebied van speelgoed 

(55%). Vijfentwintig procent wordt ge"informeerd door reclamefolders en 15 % 

op andere wijze. 

Vraag 16 

Indien u ge"interesseerd bent in het idee van nieuwe speelunits, mag dan uw 

adres worden doorgegeven aan een speelgoedproducent? 

Het aantal bedrijven dat haar adres wil laten doorgeven bedraagt 5; 15 zaken 
beantwoord deze vraag negatief. 
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Hoofdstuk 3 
Conclusies en aanbevelingen 

Hotels en restaurants 

Uit de resultaten kunnen we het volgende concluderen: 

... Het blijkt dat 20 van de 86 respondenten belangstelling heeft in de aanschaf 
van speelakkomodaties voor hun zaak. Ais we een veilige schatting 
maken van het totale percentage gei'nteresseerden moeten we aannemen 
dat de niet-respondenten niet ge"interesseerd zijn bedraagt het percentage 

20/250 = 8% . 

... De gemiddelde investering die men bereid is te besteden aan de aanschaf van 

een speelakkomodatie bedraagt f 410,-. 

... De totale populatie van hotels (852) en restaurants (3608) in de provincies 
Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg bedraagt 4460 . 

... Kombineren we deze gegevens dan komen we tot een potentiele markt van 
0,08 * 4460 * f 410, = = f 146.288, =. In ogenschouw nemend dat 
het produkt waarschijnlijk nog bij andere doelgroepen kan worden aange
boden, is dit een redelijke markt om nu te benaderen. 

... Bij het benaderen van de markt moet benadrukt worden dat de nieuwe 
speelakkomodaties beter dan momenteel zijn afgestemd op kinderen, om 
onderscheidend te kunnen zijn van de concurrentie . 

... Bij het ontwerp van de speelakkomodaties moet aan een aantal belangrijke 
klanteisen worden voldaan; ten eerste moet de veiligheid worden gega
randeerd. Vrijwel aile respondenten noemden dit als eerste eis. Verder 
moet ervoor worden gezorgd dat ze lawaaiarm zijn, bestand tegen 
diefstal, in een aparte ruimte geplaatst kunnen worden, en niet teveel 
plaats in beslag nemen. 
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Meubelzaken 

~ Van de 20 geTnterviewde zaken blijkt 25 % interesse te hebben in de 

genoemde speelunits. Gegeven de totale populatie van meubelzaken in de 
provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg (in totaal 951) 
is er dus wei degeJijk een potentiale markt. Het aantal onderzochte zaken 
is echter te gering om cijfermatig relevante uitspraken te doen. 

~ Wei kunnen uitspraken worden gedaan over de eisen die meubelzaken stellen 
aan speelakkomodaties; deze zijn ongeveer gelijk aan de eisen die hotels 
en restaurants; deze eisen moeten goed worden verwerkt in het ontwerp 
van de speelakkomodaties. Bij de marketing van de produkten kan zo 
optimaal gebruik gemaakt worden van de eisen die de klanten stellen. 

~ Bij 13 van de 20 meubelzaken was al een speelmogelijkheid aanwezig. 
Daarom zal bij de marketing benadrukt moeten worden dat de speelak
komodaties zich op diverse punten van het conventionele speelgoed 
onderscheiden. 

~ Uit de interviews met de meubelzaken komt naar voren dat meubelzaken over 
het algemeen bereid zijn meer te investeren in speelakkomodaties dan 
hotels en restaurants; wellicht zou het interessant zijn twee versies te 
ontwikkelen om deze twee markten beter te benaderen. 

~ De meeste zaken zijn niet bereid te betalen voor ad vies m.b.t. speelakkomoda 
ties; het geven van advies moet daarom niet gezien worden als inkom
stenbron, maar kan wei bijdragen aan een goede klantservice. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 
Steekproefbepaling 

De centrale vraag in het onderzoek is welk percentage p ge'interesseerd is in 

aankoop van de speelunits. Voor dit percentage wordt een betrouwbaarheidsin
terval opgesteld, Om te bepalen welke steekproefgrootte moet worden gehan
teerd gebruiken we de volgende formule [Mendenhall,1988]: 

Hierbij is n de benodigde steekproefgrootte, Z,,/2 de standaard normale z-variabe
Ie bij een onbetrouwbaarheid 1-0; p is een schatter van het aantal personen dat 
ge'interesseerd is in aankoop van een speelunit, H is de afwijking van de 
schatting van p die toegestaan wordt (de halfbreedte van het interval) 
We werken hier met de volgende waarden: 
a= 5%, daaruit voigt bij de standaard normale verdeling de getabelleerde z
waarde zal2 = 1,96 [Mendenhall,1988], 
p = l-p =0,5 (Dit is de me est voorzichtige aanname, omdat bij deze waarden het 
aantal benodigde enquetes haar maximum heeft) 
H =0,10 
Hieruit voigt: 

1 96 2 
n:;(' ) *0,5 *0,5 :;96,04 

0,10 

Wanneer we er nu vanuit gaan we een respons krijgen van 40% betekent dit 
dat we 96,04/0,4 = 240, 1 enquetes moeten versturen; veiligheidshalve verstu
ren we er 250. 

De enquetes onder de meubelzaken worden verricht zonder expliciet uit te gaan 
van statistische significantie. Ais richtinggevend onderzoek voor het bepalen van 
de behoefte onder meubelzaken is een steekproef van 20 zaken ge'interviewd, 
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Bijlage 2 
De enquete 

Technische Universiteit tG) Eindhoven 

Geachte dame / heer, 

graag wH ik uw belangstelling vragen voor het volgende: 

Bedrijfskundewinkel 

Paviljoen Ul 

Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Telefoon (040) 47 3415/474141 
Telefax (040) 45 1275 
Gironummer 5494243 

Eindhoven, 27 september 1993. 

A1s hotelhouder krljgt u waarschijnlijk regelrnatig ouders met kinderen op bezoek. In dit geval 

brengen de ouders met hun kinderen geruime tijd door in uw zaak. 

Ala de klnderen zlch tijdens dlt verblijf op een leuke en creatieve manler verrnaken, zullen de ouders 

over het algemeen ook een fljner verblljf In uw hotel hebben. A1s speelmogelijkheid Is vooral de 

legotafel bekend. Momenteel is er een onderzoek gaande om andere speelakkommodaties te 

ontwikkelen die worden gekenrnerkt door in te spelen op de belevingswereld van de kinderen. De 

Bedrijfskundewlnkel van de TU Eindhoven benadert u nu om een onderzoek te doen naar uw 

belangsteillng, wensen en elsen op hat gebled van deze speelakkommodaties. Het betreft hier 

speelakkommodaties voor binnen In de zaak. 

Daarom voert de Bedrijfskundewinkel een enquete ult bij een steekproef ult de populatie van hotels 

en restaurants In Nederland. We vragen daarom u als hotelhouder enkele vragen te beantwoorden 

die verband houden met dit onderwerp. 

Ook a1s u geen belangstelling heeft voor speelakkommodaties vragen we u de enquete te beant

woorden en aan te geven waarom u njet ge'interesseerd bent. 

De resultaten van dit onderzoek worden gebrulkt om de speeimogeUjkheden voor kinderen beter op 

uw eisen af te stemmen. 

De tijd die u nodlg heeft voor het invullen van de enquete is kort, 10 a 15 minuten. De gegevens uit 

de enquete worden vertrouwelijk behandeld. Voor het terugsturen van de enquete kunt u de 

voorgefrankeerde enveloppe gebruiken die Is bijgesloten. U hoeft dus geen postzegel te plakken. We 

vragen u de enquete terug te sturen v~~r 1 november 1993. 

Bij voorbaat bedanken we u voor uw medewerking. 

Met vrlendelijke groeten, 

B.J. van Maanen, Bedrijfskundewinkel TUE. 
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Invulinstructie 

In de enquete treft u tel kens een vraag aan met de daarbij behorende antwoordmogelijkheden. 
Voor zo'n antwoordmogelijkheid staat tel kens open ruimte tussen haken: [ J. Wij verzoeken u bij het 
beantwoorden van de vragen telkens hel antwoord aan te kruisen dat hat meesl op u van toepassing 
is of dat uw voorkeur heeft. 

Wanneer uw leeftijd bijvoorbeeld 45 jaar is, moet u de volgende vraag als voigt beantwoorden: 

Bent u ouder dan 40 jaar? 
( ] ja 
( 1 nee 

Vragenlijst 

Vraag 1 

Wat voor naam omschrljft uw zaak het best ? 
[ ] Hotel 
[ ) Restaurant 
[ ] Hotel / restaurant 
[ ] Cafe / restaurant 
[ ] Cafe / hotel I restaurant 
[ ] Overig. n.l: 

Vraag 2 

Welk antwoord beschrijft uw bezoekers het best? 
[ ] Vooral gezlnnen met kinderen 
( ] Vooral zakenlieden 
[ ] Vooral alleenstaanden 
[ 1 Voorgaande categorieen gemengd 
[ ] Anders. nl: 
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Vraag 3 

Hoeveel kinderen hebben de gezinnen die uw zaak bezoeken meestal ? 

[ ] geen 
[ 1 1 of 2 
[] 30fmeer 

Vraag 4 

Wat Is de gemlddelde leeftijd van de kinderen die in uw zaak komen ? 
[ } 0 tot en met 6 jaar 
[ ) 7 tot en met 12 jaar 
[ ] 13 juar en ouder 

Vraag 5 

Hoeveel procent van de kinderen is jonger dan 12 jaar ? 
[ ] 0 tot 25 % 
[ ] 25 tot 50 % 
[ ] meer dan 50 % 

Vraag 6 

Is er een mogelijkheid om de klnderen blnnen bezIg te houden ? 

[ ] ja 
[ ) nee 

Vraag 7 

20 ja, waaruit bestaat deze mogelijkheid dan? 

Vraag 8 

20 nee, wat is dan de reden ? 
( ] geen budget 
[ ) geen ruimte 
[ ] ncoil aan gedacht 
[ ] anders. n.l: 
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Vraag 9 

Bent u van plan iets aan de huidige situatie te veranderen of te verbeteren ? 
[ ) ja 
[ ] nee 

Vraag 10 

Gaat u deze verandering binnen een jaar aanbrengen ? 
[ 1 ja 
[ ] nee 

Vraag 11 

Kunt u aangeven welke eisen u stelt aan spee!akkommodaties voor de kinderen ? 

Vraag 12 

Heeft u voor daze verandering interesse in speelunits die speciaal zijn afgesternd op de belevingswe
reid van de klnderen ? 

[ ] ja 
( 1 nee 

Vraag 13 

Zou u voor deze verandering gebruik maken van deskundig advies ? 
[ ] ja, indien gratis 
[ J la, indien tegen betaling 
[ J nee, in geen geval 

Vraag 14 

Welke investering vindt u verantwoord om de kinderen bezig te houden ? 
[ J 0 tot f 500, = 
[ ] f 500,= tot f 1000,= 
( ] meer dan f 1000.'" 
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Vraag 1& 

Hoe wordt u hoofdzakeUjk geinformeerd over de mogelljkheden m.b.t speelakkomodaties ? 
[ ) beurzen 
[ ) radio I televlsle 
[ ) tljdschrlften 
[ ) recIamefoIders 
[ ] anders, n.l: 

Vraag 16 

Indlen u geinteresseerd bent In hat Idee van nieuwe speelunits. mag dan uw adres worden 
doorgegeven aan een speelgoedproducent ? 

[ ) ja 
Zo ja. wftt u dan de volgende gegevens Invullen: 

Naam: 

S1raat: 

Postcode en plaats: 

Telefoonnummer: 

[ ] nee 

Nogmaals hartelljk bedankt voor uw medewerklng. 

Wftt u de enquMe zo snel mogelijk terugsturen ? 
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Bijlage 3 
Namen hotels en restaurants 

De volgende hotels en restaurants uit de steekproef waren ge"interesseerd en 

wilden hun naam laten doorgeven aan de opdrachtgever: 

Beekhuize 

Dijkstraat 14 

7121 ET Aalten 

Hotel de Bovenste Molen 
Bovenste Molenweg 12 
5911 TV Venia 

Brasserie 't Hogestraatje 
Hogestraat 81 
6681 BH Druten 

Restaurant De Menthenberg 
Postbus 95 
6900 AB Zevenaar 

Rotisserie de Ravenshoeve 
Mgr. Zwijsenstraat 5 
5371 BS Ravenstein 

L.Thijssen 
Pastoriestraat 20 
5756 AM Vlierden 

Hotel de Zwaan 
Uddelerweg 8 
8075 CJ Eispeet 

Hotel Bloemink 
Loolaan 556 
7315 AG Apeldoorn 

Golden Tulip Hotel Central 
Burg. loeffplein 98 
5211 RX Den Bosch 

Restaurant De Hoyse Hoeve 

Hoyserstraat 20 
5711 PV Someren 

Hotel 't Paviljoen 
t.a.v dhr./mevr. Stekelenhoef 

Grebeweg 103-105 
3911 AV Rhenen 

Hotel Schimmel B.V. 
Stationswg 243 Oost 
3931 EP Woudenberg 

Cate-Restaurant 't Zuid 

Helvoirtseweg 20 
5263 EG Vught 
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Bijlage 4 
Namen meubelzaken 

De volgende meubelzaken uit de steekproef waren ge"interesseerd in de speelak
komodaties en wilden hun adres laten doorgeven aan de opdrachtgever: 

Beter Wonen 
Kerkstraat 30 
5469 BN Erp 

De Bruin Meubelen 
Industrieweg 8 
6651 KR Druten 

Donders Meubelen 
St. Sebastienstraat 1 
5017 AV Tilburg 

Flower Romantics 
Ossewg 46 
5351 AE Berghem 

Trendhopper 
Koningsplein 26 
5038 WG Tilburg 
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