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Voorwoord 

De stichting kringloop centrum Bis Bis te Reuver, is een milieuvereniging opgericht door 
vrijwilligers. De stichting Bis Bis heeft ten doel :" Middels het gaan inzamelen en 
verkopen van tweedehands huisraad- textiel en andere goederen streven de enorme 
verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan en de mensen van het nut hiervan 
bewust te maken." Het runnen van een kringloopcentrum is hun hoofdactiviteit. Het geld 
dat met deze activiteiten wordt verdiend, wordt weer gebruikt voor activiteiten om de 
inwoners van de gemeente Beesel (meer) milieu bewust te maken. 

Dit onderzoek richt zich met name op bovengenoemd kringloopcentrum. De verkoop 
gebeurt in de boerderij en in een rijdende winkel: het kringloopmobiel. In het mobie! 
worden kleine artikelen, zoals kleine huishoudelijke artikelen, servies en speelgoed ver
kocht. In de boerderij worden o.a. meubels, grote huishoudelijke artikelen en kleren 
verkocht. Deze gebruikte goederen zijn atkomstig van de inwoners van de gemeente Bee
sel, die deze goederen zonder financiele tegenprestatie afstaan aan Bis Bis. De goederen 
worden een keer per week opgehaald door de vrijwilligers van Bis Bis. Het is de bedoeling 
dat aHeen nog goed bruikbare goederen worden opgehaald. Eventueel worden kleine 
reparaties uitgevoerd. Kleren worden eerst gewassen en eventueel wordt een ontbrekende 
knoop aangenaaid. Bis Bis wil aIleen kwalitatief goede goederen verkopen. 

Dit onderzoek is uitgevoerd door twee leden van de Bedrijfskundewinkel van de Techni
sche Universiteit te Eindhoven. De Bedrijfskundewinkel heeft ais doel IIStichtingen, niet 
commerciele instellingen en startende ondernemers advies te geven bij Bedrijfskundige 
problemen op niet commerciele basis". Randvoorwaarde is weI dat de opdrachtgever niet 
over de benodigde kennis en middelen beschikt om of het onderzoek zelf uit te voeren, of 
het onderzoek door een commercieel adviesbureau te laten uitvoeren. 
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Inleiding 

Tijdens ons onderzoek zullen we methodologisch te werk gaan. Dit wit zeggen dat we 
structureel (volgens een van te voren bepaalde methode) te werk gaan in plaats van dag 
tot dag te kijken wat we gaan doen. 
We zullen in dit onderzoek werken volgens de richtlijnen van A.H. van der Zwaan zoals 
die beschreven staan in het boek Organisatie Onderzoek [1] 1. Deze methodologie kent 
de volgende fasen. 

figuur 2.1 fasen in het onderzoek 

Hierna zuBen de verschillende fasen kort inhoudelijk worden beschreven. 

1[1] Verwijst naar de literatuur die wij gebruiken, zie literatuurlijst bIz. 27. 
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Tijdens de fase van rowe probleem geven we een korte beschrijving van het probleem 
zoals dat in het begin werd aangereikt. Stapje voor stapje wordt dit probleem samen door 
de opdrachtgever en de opdrachtuitvoerders nader uitgewerkt tot een definitieve probleem 
omschrijving (fase uitwerkin~ probleemstellin~). 
Nadat precies bekend is wat het probleem is, kunnen we ons gaan verdiepen in de manier 
waarop we het probleem te Iijf gaan. Oit is de fase van opzetten en inrichten van het 
onderzoek. In dit onderzoek§plan, dat dan opgesteld wordt, staat beschreven hoe het 
onderzoek uitgevoerd zal worden, bijvoorbeeld of we een enquete zullen gaan versturen 
of bijvoorbeeld interviews gaan afnemen. De volgende fase heet ~e~evensverzamelin~ in 
deze fase werken we de uitvoering (vorige fase) verder uit en gaan we gegevens verzame
len. Na het verzamelen van de gegevens worden de ~e~evens verwerkt volgens een manier 
die in fase drie reeds beschreven is. Tot slot worden de resultaten van het onderzoek 
~erapporteerd aan de opdrachtgever. 
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Hoofdstuk 1: Ruwe probleem aanduiding. 

Op d.d. 7 april 1992 kwam dhr. v. Gassel namens Stichting Kringloopcentrum Bis Bis 
(voortaan aangeduid met: Bis Bis) op "intake" gesprek bij de Bedrijfskundewinkel. 
Tijdens dit gesprek is een eerste probleem omschrijving tot stand gekomen. Deze luidde 
ais voIgt: 

IIBet kringloopcentrum wil de vraag en het aanbod van goederen kwalitatieJ en 
kwantitatief verhogen. Boe lean dat het beste aangepakt worden. II 

Onder aanbod van goederen wordt verstaan: "De goederen die door mensen worden 
aangeboden aan Bis Bistt

• Voortaan aangeduid met de term "aanbod". 
De goederenstroom die Bis Bis verlaat (via de verkoop), wordt verder aangeduid met 
"output". 
De kwantiteit van de goederen wordt uitgedrukt in omzet. Omzet is gedefinieerd ais 
hoeveelheid verkochte goederen vermenigvuldigt met de prijs. 
De kwaliteit van de goederen wordt gedefinieerd als de mate waarin goederen voldoen 
aan de verwachting. [2] 
Verder is er in het onderzoek alleen gekeken naar de inwoners van de Gemeente Beesel. 
Hieronder vallen de volgende kemen: Beesel, Reuver en Offenbeek. 

Deze goederenstromen kunnen als voIgt figuurlijk worden weergegeven. 

aanboc:!. , input--.,. ,output 
aelectie verkoop I ". ". II"" 

'----

... ,. 
afvaI 

figuur 3.1 Goederenstroom 

Bij de goederenstromen moeten de volgende punten niet uit het oog worden verI oren: 

Onder 'aanbod' wordt verstaan: AIle goederen die door mensen aan Bis Bis 
aangeboden worden. Het aanbod kan worden onderverdeeld in enerzijds 
"afval" en anderzijds in nog te gebruiken goederen. Deze laatste categorie 
zal in de rest van het verslag aangeduid worden met de term "input". 
Onder "afval" valt dat gedeelte van het aanbod dat niet aan de gestelde 
normen voldoet. Deze normen zijn echter niet eenduidig. Beknopt beschre
ven, mogen goederen niet kapot of versleten zijn. De beslissing of goederen 
tot de categorie afval of tot de categorie input behoren, wordt vooral op 
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basis van elVa ring gemaakt. Het onderscheid wordt gemaakt bij het ophalen 
c.q. aannemen van goederen. Zijn goederen niet meer te gebruiken, of zijn 
ze versleten, dan worden de goederen niet geaccepteerd en worden ze Diet 
meegenomen. De kosten voor het vernietigen c.q. afvoeren van deze 
goederen komen zodoende Diet voor rekeningen van Bis Bis. 

De kwaliteit van de "output" hangt dus onder andere af van de gestelde normen bij 
het aannemen/ophalen van goederen. 

Een klein gedeelte van het aanbod valt pas onder de categorie input nadat er 
kleine reparaties zijn uitgevoerd. Deze reparaties worden in regel door de mede
werkers van Bis Bis zelf uitgevoerd. Ook dit beinvloed de kwaliteit van de output. 

Voorbeschouwing onderzoek. 

Voordat er iiberhaupt aan een onderzoek wordt begonnen, dient men echter stU te staan 
bij de volgende vier aspecten van het onderzoek: 

Onderzoekseconomische vraag 
Onderzoeksethische vraag 
Haalbaarheids vraag 
Onderzoekspolitieke vraag 

Deze vier aspecten zul1en nu stuk voor stuk kort behandeld worden. Er wordt bier 
volstaan met een korte behandeling, omdat deze vier aspecten reeds door het bestuur van 
de Bedrijfskundewinkel uitgebreid in beschouwing zijn genomen, voordat beslist werd of 
de opdracht aangenomen zou worden. 

Bij de onderzoekseconomische vraag moet worden gedacht aan de kosten en de baten van 
het onderzoek. Gezien de (relatief) lage kosten die bij het onderzoek gemoeid zijn, 
bestaat er geen twijfel over dit punt. 

De onderzoeksethische vraag heeft betrekking op de moreIe aanvaardbaarheid van het 
onderzoek. Bij dit onderzoek waren geen ethische bezwaren te onderkennen. 

Wat betreft het aspect van de haalbaarheid was er ook geen bezwaar tegen het onder
wek. Bij dit punt kan gedacht worden aan de beschikbaarheid van gegevens en aan de 
openheid van de mensen. Met de openheid van de mensen wordt bijvoorbeeld bedoeld of 
mensen er voor uitkomen dat zij goederen bij Bis Bis kopen. Het is heel goed voor te 
stellen dat mensen hier niet zomaar mee naar buiten treden. 
Ondanks dit laatste worden er geen problemen met de haalbaarheid verwacht. 

Tot slot de onderzoekspolitieke vraag. Deze vraag heeft te maken met de doeleinden van 
het onderzoek. Bijvoorbeeld oneigenlijke doeleinden waalVoor het onderzoek kan dienen, 
zoals het aantonen van eigen gelijk. Ook wat betreft dit aspect waren er geen problemen 
bij het onderzoek voorzien. 

Samengevat: Er zijn geen redenen voor het niet uitvoeren van het onderzoek. 
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Hoofdstuk 2: Uitwerking probleemstelling 

In dit hoofdstuk zal het rowe probleem, zoals dat beschreven is in hoofdstuk 1, verder 
uitgewerkt worden. Op het eerste gezicht rijst hier misschien de vraag waarom zoveel 
aandacht aan dit aspect? Dit alles om de voIgende reden: Het uitwerken van de pro
bleemstelling is het fundament van het onderzoek. Fouten of mis-interpretaties die hier 
gemaakt of aangenomen worden, kunnen het gehele onderzoek nutteloos maken. 

Allereerst wordt uiteengezet wat de doelstelling van het onderzoek is. Bij doelstellingen 
moet gedacbt worden aan het "waarom" van het onderzoek. 
Ons inziens is de doelstelling van het onderzoek: "Advies uitbrengen over de mogelijkbe
den om de vraag en het aanbod van Bis Bis kwalitatief en kwantitatief te vergroten. 

Vervolgens komt de vraagstelling van het onderzoek aan de orde. Hierbij moet gedacht 
worden aan het "watl! van bet onderzoek. Zoals in hoofdstuk 1 reeds vermeld, gaat het 
onderzoek over bet kwalitatief en het kwantitatief vergroten van zowel de input als de 
output. Ten eerste wordt gekeken naar het kwantitatieve aspect van de input en de 
output. Daarna wordt de kwaliteit besproken. 

Hoewel de input en de output op veel gebieden twee totaal verschillende goederenstro
men zijn, zijn er ook overeenkomsten tussen beide. Ben van de overeenkomsten is dat 
goederen die als input aangemerkt worden, ook ooit als output worden aangemerkt. (hier 
zit immers alleen een onbekende peri ode wat betreft tijd tussen). Ben andere overeen
komst is het feit dat voor het vergroten van zowel de input als de output, een driedeling 
gemaakt kan worden. Men kan: 

A. Het buidige gebied handhaven, maar dan "intensiever". Hiermee wordt be
doeld, in de huidige regio meer (naams )-bekendheid en/of bewustwording te 
realiseren. 

B. Ben groter gebied benaderen (Momenteel richt Bis Bis zich aIleen gemeen
tes Beesel en SwaIm en ). 

C. Ben combinatie van beide. 

Ad A Het huidige gebied handhaven. maar dan "intensiever" 

Deze aanpak is aIleen mogeUjk indien in het huidige gebied, nog niet iedereen bekend is 
met de naam Bis Bis (en nog vee) belangrijker: de doelstellingen, het assortiment en de 
activiteiten van Bis Bis), en/of als nog niet iedereen voldoende milieubewust is. 
Om te weten te komen of er in de huidige regio nog mogelijkbeden zijn om meer mensen 
met de naam (en de doelstellingen en de activiteiten van) Bis Bis moet eerst onderzocht 
worden in hoeverre deze bekendheid reeds bestaat. 

De manier waarop mensen benaderd kunnen worden, is ook een van de aspecten die 
onderzocht zijn/is. Er zijn zeer vele manieren om mensen te bereiken. Hoewel een aantal 
manieren zullen afvallen wegens financiele beperkingen, blijven er nog vele over: folders 
rondsturen, adverteren in lokale of regionale krantjes, mond tot mond reclame, open dag, 
enz enz. Het is echter zeer belangrijk am te weten welke manier( en) van benaderen 
gekozen moet( en) worden. De ene manier is immers effectiever en efficienter dan de 
andere manier. Met effectiever wordt bedoeld de mate waarin het doeI wordt bereikt. en 
met efficienter wordt bedoeld met zo min mogelijk offers.[6J 
Ben manier om hier achter te komen is het evalueren van de reeds genomen acties. 
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Analoog aan bovenstaande, moet er voor dat men gaat proberen de inwoners milieu 
bewust(er) te maken, eerst worden nagegaan in hoeverre de inwoners van gemeente 
Beesel al milieu bewust zijn. 
Indien men wil onderzoeken of de inwoners voldoende milieu bewust zijn, stuit men 
echter op een probleem. De term tlvoldoende milieu bewusttl is moeilijk te vertalen in 
concrete gegevens. Bovengenoemde term kan echter ook van een andere kant bekeken 
worden namelijk: fils de mens ooit voldoende milieu bewusC. 
Bij dit aspect kan ook de openheid van de mensen in het gedrang komen. Mensen zullen 
niet snel geneigd zijn om toe te geven dat zij niet altijd even milieubewust zijn. 
Dit kan met name het geval zijn bij de vraag :Wat doet u met uw gebruikte, nog te 
gebruiken goederen. De antwoorden op deze vraag kunnen in bepaalde gevallen niet naar 
eer en geweten ingevuld zijn. 

Ad B. Ben groter gebied benaderen. 

Ben van de belangrijkste vragen die een rol spelen wanneer Bis Bis een groter gebied wit 
gaan benaderen, zijn: "Welk gebied moeten we dan gaan bestrijken" en "Hoe kan deze 
nieuwe doelgroep het beste benaderd worden. Wat is de meest effeetieve en effieiente 
manier van mensen bereiken." Dit laatste aspect is reeds gedeeltelijk bij Ad A. aan de 
orde gekomen. Ben groter gebied benaderen betekent aedes ondernemen om meer 
mensen bekend te maken met Bis Bis. 

Bij het vergroten van de output, is in het voorgaande aIleen in termen van hoeveelheid 
gespr.oken. Behter, zoals reeds genoemd, wordt de output in geld uitgedrukt. De output is 
dan de omzet: De hoeveelheid verkoehte goederen vermenigvuldigt met de prijs. Het 
verhogen van de prijs kan dus ook leiden tot een omzet stijging. Hierbij dient echter 
rekening gehouden te worden met de prijselastieiteit. Onder prijselasticiteit wordt 
verstaan:" De mate van omzet stijging als gevolg van de prijsstijging in vergelijking met de 
mate van omzet stijging als gevolg van de prijsstijging." [3]. Een prijsverhoging zal normaal 
gesproken leiden tot een daling van de verkoop aantallen. De vraag is dan, welke factor 
verandert meer. Als de prijsstijging uitgedrukt in proeenten groter is dan de volume daling 
(ook uitgedrukt in proeenten), dan stijgt per sal do de omzet. 
Vandaar dat ook dit onderwerp terug komt bij de enquetes. 

Kwaliteit van de goederen van Bis Bis. 

Wat betreft de kwaliteit van de goederen van Bis Bis geldt het volgende: 
De goederen die aangeboden worden aan Bis Bis (aanbod), worden bij binnenkomst 
geeontroleerd. Dit houdt in dat de medewerkers van Bis Bis, als zij goederen bij aanbie
ders gaan ophalen, de goederen eontroleren. Dit eontroleren gebeurt voor een groot 
gedeelte op basis van ervaring. Goederen die niet geaeeepteerd worden, worden niet 
meegenomen. De kosten voor het afvoeren en vernietigen hoeven zodoende niet door Bis 
Bis betaaJd te worden. Bij twijfelgevallen worden de goederen meegenomen en aan een 
tweede controle onderworpen op de Boerderij. Eventueel worden goederen dan alsnog als 
afval afgevoerd. Goederen die (eventueel na repareren en/of reinigen) voor verkoop in 
aanmerking komen (output) worden op de Boerderij of op het kringloopmobiel) te koop 
aangeboden. Het pand op Broeklaan 120 (de boerderij) fungeert dus niet aHeen als 
reparatie- en verkoopruimte, maar ook als reparatie- en opslagruimte. 
Voordat Bis Bis overgaat tot het verhogen van de kwaliteit van de goederen, moet eerst 
onderzocht worden wat de mensen van de kwaliteit vinden. Is er behoefte aan hogere 
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kwaliteit? Zo ja. dan kan dit op twee manieren plaats vinden. Enerzijds door de kwaliteits
norm van de goederen die aangeboden worden door aanbieders te verhogen. Oit 
anderzijds door de kwaliteit van de goederen die aangeboden zijn, door reparatie e.d. te 
verhogen. 
Oeze laatste methode is niet altijd toe te passen. Verder geldt dat deze methode meestal 
kostbaar is wat betreft het aspect tijd. 
Het verhogen van de kwaliteitsnorm van de inkomende goederen zal, bij gelijk blijvend 
aanbod (leveranciers), leiden tot een verlaging van de hoeveelheid goederen. 
We zien bier een soort samenhang optreden tussen het verhogen van de kwaliteitsnorm 
en de kwantitatieve aspecten. Het verhogen van de kwaliteit zal moeten samengaan met 
het vergroten van de hoeveelheid. 

Voordat een goede, onderbouwde beslissing genomen kan worden, wat betreft de acties 
die Bis Bis in de toekomst moet (of kan) gaan nemen. moet er nog veel onduidelijkheid 
weggenomen worden. Wat,vinden de mensen bijvoorbeeld van de prijzen van Bis Bis, hoe 
is het met de naambekendheid, is iedereen op de hoogte van het assortiment dat Bis Bis 
ophaalt en verkoopt, welk percentage is bekend met het doel van Bis Bis, welke manier 
van benaderen is het meest effectief. 
Oit is een slechts een onvolledige lijst van vragen waar een antwoord op gezocht moet 
worden. 

AI deze aspecten in beschouwing nemend, zijn we tot de volgende probleemstelling 
gekomen: 

Probeer de gedachte van de inwoners over bet kringloopcentrum 
Bis Bis in !mart te brengen. 
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Hoofdstok 3: Ondenoeksplan 

Het belangrijkste onderwerp in het onderzoeksplan, is het type van onderzoek. Van der 
Zwaan [1] onderscheidt een zestal typen. Het gaat echter te ver voor dit onderzoek, om 
bier verder op in te gaan. Er wordt bier volstaan met het noemen van het gekozen 
onderzoekstype, namelijk vergelijkend onderzoek. 

Gewoonlijk is dit type onderzoek niet experimenteel en niet lJedoeld om te toetsen. Er 
wordt aan een groot aantal eenheden gemeten. Men verzamelt veel kwantitatieve 
gegevens en het gaat in het algemeen om verkennend en verklarend onderzoek. Hoewel 
er bij dit type van onderzoek, vaak gebruik wordt gemaakt van statistische programma's, is 
bij dit onderzoek hiervan afgezien om de volgende reden: 
Ooordat de Bedrijfskundewinkel onderzoek op niet commerciele basis uitvoert, zijn er 
maar beperkte middelen beschikbaar per onderzoek. Oit komt vooraI tot uiting in de 
aantallen enquetes die verstuurd c.q. afgenomen kunnen worden. Het voomaamste gevolg 
hiervan is, dat bij een lage respons. de betrouwbaarheid van de conclusies soms lager is 
dan gewenst. Het aangeven van verbanden is dan ook een riskante zaak. In hoofdstuk 6 
wordt hier verder op ingegaan. 

Tijdens dit onderzoek zijn een aantal gegevens van de volgende twee groepen bekeken 
en/of vergeleken 

1 Mensen die gebruik maken van de diensten van Bis Bis. (de huidige 
klanten) 

2 Mensen die (nog) geen gebruik maken van de diensten van Bis Bis. ( de 
potentiele klanten) 

Oit is gedaan met behulp van enquetes. 

Aan de hand van deze gegevens wordt een gedeeltelijke S.W.O.T. analyse uitgevoerd. Oit 
houdt in dat we de sterke (strengths) en de zwakke (weaknesses) punten van het 
kringloopcentrum op een rijtje gaan zetten. De kansen (opportunities) en bedreigingen 
(threats) worden hier niet behandeld. Hieruit kunnen we enkele conclusies trekken over 
hoe de klanten benaderd moeten worden. 

We hebben voor een vergelijkend onderzoek gekozen, omdat met behulp van deze 
techniek een dwarsdoorsnede van de potentiele- en huidige klanten kan worden gemaakt. 
Oit houdt concreet in dat wordt gekeken hoe de potentiele- en huidige klan ten op dit 
moment over Bis Bis denken. 
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Hoofdstuk 4: Verzameling gegevens 

De volgende fase in het onderzoek is de verzameling van gegevens. Daarvoor zal 
informatie van de inwoners van de gemeente Beesel, onontbeerlijk zijn. 
Hoe groot is de (naams)bekendheid van Bis Bis onder de inwoners, hoe zijn de inwoners 
bekend geworden met Bis Bis, of acties van Bis Bis, welke acties kunnen de inwoners zich 
nog herinneren, wat doen de inwoners met hun nog bruikbare goederen die ze niet meer 
nodig hebben en wat vindt men van de prijs en kwaliteit van de aangeboden goederen 
Bovenstaande is een opsomming van de informatie die we graag willen hebben. 
Deze informatie is echter niet zomaar voorhanden. 

Voor het verzamelen van de gegevens over de potentiele- en huidige klanten hebben we 
gebruik gemaakt van een telefonische en een schriftelijke enquete. [4]. Aan de hand van 
gesprekken met onder andere medewerkers van Bis Bis zijn de vragen opgesteld. De 
letterlijke weergave van de introductie brief en de schriftelijke enquete is opgenomen in 
bijlage 1, resp. bijlage 2. Het begeleidend verhaal van de telefonische enquete en de 
telefonische enquete kunt U terugvinden in bijlage 5 resp. bijlage 6. 

Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om twee schrifteUjke enquetes af te nemen, is 
hier, na de hoge "non-respons" van de eerste enquete van af gezien. De tweede enquete is 
toen veranderd in een telefonische enquete. Dit omwille van de volgende reden: 
Van de eerste enquete, de enquete die aan mensen persoonlijk is uitgereikt door 
medewerkers van Bis Bis, kwam een beduidend lager respons percentage dan verwacht. 
Gemiddeld komt tijdens een soortgelijk onderzoek van de Bedrijfskundewinkel 40% 
retour. Echter gezien de belangstelling van deze doelgroep en de persoonlijke overhandi
ging was van te voren geschat op circa 75 %. TerwijI voor de tweede enquete een respons 
van 30 % werd geschat. (dit omdat een aantal respondenten die minder geinteresseerd 
zijn, niet zullen antwoorden, en omdat er misschien (ondanks de anonimiteit) een 
"drempel" is). Het uiteindelijke percentage voor de eerste enquete bleek 45% te zijn. Aan 
de hand van deze cijfers is besloten om over te gaan op een telefonische enquete. Het 
nadeel van een telefonische enquete is dat deze minder vertrouwelijk overkomt. Er wordt 
gezegd dat de enquete anoniem is, maar het blijft een zaak van vertrouwen. Een ander 
nadeel is dat het afnemen van een telefonische enquete meer tijd vergt, zowel de afname 
als de verwerking. V oordeel is dat men direct inzicht heeft in de respons. 

Er is ais voIgt te werk gegaan: 
Door een aselecte steekproef uit het telefoonboek van Beesel en Reuver te nemen kan 
een representatieve steekproef worden gehouden onder de inwoners van Beesel en 
Reuver. Dit was mogelijk omdat tegenwoordig (bijna) iedereen een telefoonaansluiting 
heeft. De telefonische enquete is als voigt uitgevoerd: eerst zijn aselect 100 telefoonnum
mers van particulieren uit het telefoonboek van Reuver gehaald. Indien een persoon niet 
wilt meedoen aan de enquete, wordt een nieuw telefoonnummer genomen. Wanneer 
iemand niet thuis is wordt er op een andere dag en/of een ander tijdstip nog eens gebeld. 
Als na 4 pogingen nog met wordt opgenomen, wordt een ander telefoonnummer geno
men. 
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Hoofdstok 5: Verwerking gegevens 

Er is een schriftelijke enquete afgenomen onder de huidige ldanten van het kringloop
centrum. De mensen die nog niet bekend zijn met het kringloopcentrum zijn ondervraagd 
door middel van een telefonische enquete. 

5.1 Schriftelijke enquete 

Er zijn 120 enquetes onder de huidige ldanten van Bis Bis verspreid. De medewerkers van 
Bis Bis hebben deze enquetes bij het kringloopmobiel, in de boerderij en bij het ophalen 
van goederen onder de ldanten uitgedeeld. 
54 personen hebben deze vragenlijst teruggestuurd. Dit betekent een respons van 45 %. 
Aangezien bij sommige vragen een lage res pons is en sommige vragenlijsten onvolledig zijn 
ingevuld, zijn er geen statistische berekeningen op de resultaten verricht. Daarom zijn bij 
de meeste antwoorden aangegeven hoeveel personen dat antwoord gegeven hebben. 

Hieronder worden de resultaten besproken (de meeste antwoorden zijn in afnemende 
frequentie weergegeven). Bij sommige vragen is de cumulatie van aIle antwoorden ongelijk 
aan 100% mogelijk; dit komt omdat er meerdere antwoorden gegeven konden worden. 
Deze vragen zijn gekenmerkt met een *. 
In bijlage 3 staan aIle resultaten van aUe respondenten, en in bijlage 4 staat de frequentie 
verdeling per vraag. 

Algemene vragen (vraag 1 tim. 4 en 21) 

Vraag 1: In welke plaats woont U ? 

Reuver 30% 
Offenbeek 26% 
elders 20% 
Swalmen 9% 
Beesel 7% 
Belfeld 7% 

Vraag 2: Waar heeft U de enquete gekregen ? 

in de boerderij 
bij het ophalen van goederen 
bij het kringloopmobiel 
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Vraag 3: Hoe heeft U de eerste keer van BIS BIS gehoord? 

van vrienden/bekenden/familie 48% 
via het kringloopmobiel 22% 
via het gazetje 20% 
via de Trompetter 4% 
via de kringloopkrant 4% 
weet niet meer 2% 

Mond tot mond reclame, het gazetje en de kringloopmobiel, zijn de meest genoemde 
reclamemedia. 

* Vraag 4 : Met welke van de volgende activiteiien van BIS BIS bent U bekend ? 

verkoop van gebruikte goederen 
ophalen van gebruikte goederen 
kringloopkrant 
Groene Tas 
Milieutip 
schoolvoorlichting 
blanco 

89% 
80% 
39% 
26% 
24% 
7% 
3 personen 

De meeste klanten zijn op de hoogte van de 'kringloopactiviteiten'. Een kwart van de 
klanten is op hoogte van de 'milieu-activiteiten' (Groene Tas en Milieutip). 

Vraag 21: Wat vindt U van de activiteiten van BIS BIS? (denk onder andere aan 
activiteiten Groene Tas, Milieutip, kringloopkrant). 

zeer goed 65% (35 personen) 
aardig 28% (15 personen) 
stecht 0% 
nooit gezien 2% (1 persoon) 

6% (3 personen) hebben niets ingevuld. De klanten zijn enthousiast over de activiteiten 
van Bis Bis. 

Vragen over het aanbieden van gebruikte goederen (vraag 5 tim 8) 

V raag 5: Heeft U weleens goederen bij BIS BIS aangeboden ? 

ja 57% (31 personen) 
nee 43% (23 personen) 

15 personen hebben de enquete bij het ophalen van de goederen gekregen. Dit betekend 
dat 16 'andere klanten' ook weI eens goederen hebben aangeboden bij Bis Bis. 
De aanbieders hebben gemiddeld 1,7 keer iets aangeboden. 
AJs antwoord op de vraag 'waarom heeft U Uw goederen bij Bis Bis aangeboden' (vraag 
8 ), antwoordde van de 31 respondenten 18 keer (58%) 'nit milieu-overwegingen" 8 keer 
(26%) 'makkelijke Manier om van de goederen af te komen' en 7 keer (23%) 'anders, 
namelijk .... .' 'om andere mens en er nog plezier aan laten beleven'. 
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De resRondenten die nog nooit goederen bij Bis Bis hebben aangeboden antwoordde op 
vraag 6* ('Waarom heeft U nog nooit goederen aangeboden ?') op de volgende manier: 

12 keer (52%) ik geef het aan vriendenlbekendenlfamilie 
9 keer (39%) ik geef het aan verenigingen voor rommelmarkten 
5 keer (22%) ik bewaar ailes 
2 keer (9%) ik gooi het weg omdat ..... (het stuk is) 
3 keer (13%) anders 

Bijna aile mensen sparen (on )bewust het milieu door hun afgedankte goederen niet weg 
te gooien. 

Vragen met betrekkiDg tot de boerderij (vraag 9 tim 14) 

Vraag 9: Bent U weI eens op de boerderij geweest ? 

ja 76% (41 personen) 
nee 24% (13 personen) 

Van de klanten die op de boerderij zijn geweest heeft 63% (26 personen) iets gekocht. 
29% (12 personen) heeft niets gekocht en 7% (3 pelsonen) heeft niets ingevuld. 
Er werden de volgende goederen gekocht (vraag 12 ): 

meubels 18 keer 
speelgoed 12 keer 
huishoudelijke artikelen 10 keer 
kleding 8 keer 
curiosa 2 keer 

Vraag 13: Wat vindt U van de kwaliteit van de aangeboden goederen ? 
36 van de 41 klanten die op de boerderij zijn geweest antwoordde ais voIgt: 

goed 61 % (22 personen) 
redelijk 39% (14 personen) 
slecht 0% 

Alle klan ten van de boerderij vinden de kwaliteit van de aangeboden goederen redelijk tot 
goed. Niemand vindt de kwaliteit slecht! 

Vraag 14: Wat vindt U van de prijzen van de aangeboden goederen ? 
37 van de 41 klanten die op de boerderij zijn geweest antwoordde als voIgt: 

duur 0% 
redelijk 46% (17 personen) 
goedkoop 54% (20 personen) 

De prijs van de aangeboden goederen is zeker met te hoog. 
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Vragen met betrekking tot het kringloopmobiel (vraag 15 tim 20) 

Vraag 15: Bent U weI eens in het kringloopmobiel geweest ? 
ja 50% (27 personen) 
nee 50% (27 personen) 

Vraag 16: Yond U dat U voidoende duidelijk is gemaakt welke goederen er op de 
boerderij te koop zijn ? 

ja 59% (16 personen) 
nee 33% (9 personen) 

2 personen zijn in het kringioopmobiel geweest, maar hebben bij deze vraag niets 
ingevuld. 

74% (20 personen) van de klanten van het kringloopmobiel hebben gemiddeld 2,4 
artikelen gekocht.15% heeft nog nooit iets gekocht en 11 % (3 personen) heeft niet 
kenbaar gemaakt dat hij/zij iets gekocht heeft. 

Vraag 18: Wat vindt U van de kwaliteit van de daar aangeboden goederen ? 
25 van de 27 klanten die bij het kringloopmobiel zijn geweest antwoordde als voIgt: 

goed 60% (14 personen) 
redelijk 40% (11 personen) 
slecht 0% 

Vraag 19: Wat vindt U van de prijzen van de daar aangeboden goederen ? 
25 van de 27 klan ten die bij het kringloopmobiel zijn geweest antwoordde als voIgt: 

duur 0% 
redelijk 24% (6 personen) 
goedkoop 76% (19 personen) 
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S.2 Telefonische enquete 

Voor een weergave van de gestelde vragen wordt verwezen naar Bijlage 6. De antwoor
den van de respondenten staan vermeld in Bijlage 8. Deze zjjn gecodeerd zoals in bijlage 
7 staat vermeld. 

De telefonische enquete is als voIgt opgebouwd: Als eerste een korte introductie voor het 
hoe en wat van het onderzoek. (zie bijlage 5) 
Als de mensen geen verdere vragen hadden, is begonnen met de eerste vraag. Dit was 
een zogenaamde filtervraag. De mensen die nog nooit van Bis Bis gehoord hebben, zijn 
geen verdere vragen gesteld. 
Vervolgens zijn enkele algemene vragen over Bis Bis gevraagd: Via welk media de 
mensen voor het eerst van Bis Bis gehoord hebben, waar denkt u aan bij de woorden De 
Stichting kringloopcentrum Bis Bis, en wat is het doel van Bis Bis. Deze tweede vraag, 
waar denkt u aan, diende ook als filtervraag. Een aantal mensen dacht bekend te zijn met 
de activiteiten van Bis Bis, maar bleek de plank volledig mis te slaan. 
Na de algemene vragen zijn er vragen over het kringloopmobiel gesteld. Vraag 2 is een 
selectie vraag, mensen die nog nooit op het mobiel geWeest zijn, gaan verder naar vraag 3. 
De overige wordt gevraagd of ze at eens op de boerderij geweest zij. Zo ja, dan wordt 
gevraagd of het ruimere assortiment voldoende benadrukt is. Indien de mensen nog nooit 
op de boerderij geweest zijn, wordt gevraagd hoe de mensen het assortiment van de 
boerderij inschatten ten opzichte van het assortiment van de kringloopmobie1. 
De derde categorie vragen bestaat gaat over de boerderij. Er wordt gevraagd of de 
mensen enig idee hebben, waar de medewerkers van Bis Bis zich mee bezig houden. Mits 
de respondenten niet ''weet niet" antwoorden, is verder gegaan met de vraag over het 
assortiment. 
Tot slot zijn er nog enkele algemene vragen gesteld. 

In totaal zijn er 100 telefonische enquetes afgenomen. 25 Inwoners van de gemeente 
Beesel en 75 inwoners van de gemeente Reuver. 

Vraag "Heeft u al eens van de gemecnle lI"meenl. ge_nte gemeente tOlaaI lotaal 

Beesel Beesel Rellver ReUYl:!r samen semen 
naam Bis Bis gehoord?" aanlal percenta- """tal peroenta- aantal percenta-

Vraag 1 (antw. cat B) lie ge II" 

aantal respondenten geenqueteerd. 25 75 100 

aantal respondenten die nog nooit 5 20% 16 21% 21 21% 
van Bis Bis gehoord hebben. 

Aantal respondenten bekend met 20 80% 59 79% 79 79% 
de naam Bis Bis. 

Op heteerste gezicht blijkt hier een naambekendheid van 79 % uit. Echter niet iedereen 
heeft een correct beeld van Bis Bis. Bij vraag ID wordt dit verder besproken. 

De respondenten die nog nooit van Bis Bis gehoord hebben, zijn bij de verdere verwer
king van de enquete buiten beschouwing gelaten. 
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Met behulp van vraag 1A is onderzocht via welk medium de respondenten de eerste maal 
van Bis Bis gehoord hebben. Hierbij is rekening gehouden met aIle mensen die al eens 
van Bis Bis gehoord hebben. 

Vraag "Via welk medium heeft u gemeenle gemeenle gemeecnle gemeente totaal totaal 
Seesel Seesel Reuwr Reuver samen samen 

de eerste keer van Bis Bis ge- aantal percenta- aantal perc:enla- _at pen:enla-

hoord." ge ge ge 

Vraag 1A (antw. cat C) 

1 = kennissen en/of familie 2 10% 6 10% 8 10% 

2 = Het Gazetje 11 55% 24 41% 35 44% 

3 = de trompetter 0 0% 0 0% 0 0% 

4 = het kringloopmobiel 4 20% 22 37% 26 33% 

5 = milieutip 0 0% 0 0% 0 0% 

6 = limburger 0 0% 0 0% 0 0% 

7 = kabelkrant 2 10% 0 0% 2 3% 

8 = kringloopkrant 0 0% 0 0% 0 0% 

9 = weet niet 1 5% 4 7% 5 6% 

o = overige/anders 0 0% 3 5% 3 4% 

Zoals verwacht is er in de gemeente Reuver een hoger percentage respondenten die het 
eerst van Bis Bis gehoord hebben via het kringloopmobiel. Het Gazetje en het kringloop
mobiel nemen samen 77 % voor hun rekening. 
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Bij vraag IB is gevraagd waar men aan dacht bij de woorden Bis Bis. Oftewel met welke 
activiteiten houden de medewerkers van Bis Bis zich bezig. 

Tijdens het afnemen van de enquetes bleek dat het onderscheidt tussen categorie 1 
"hergebruik" en categorie 2 "opknappen en/of sorteren en verkopen" vaak moeilijk was te 
maken. Mensen noemden vaak beide categorieen, of noemden in eigen woorden beide 
categorieen. Hoewel in Bijlage 7 onderscheid is gemaakt tussen categorie 1 en categorie 2, 
is dit onderscheid vaak dubieus gemaakt. Vandaar dat besloten is om bij de verwerking 
deze twee categorieen samen te voegen. 

Vraag "Aan welke activiteiten gemeente gemeenle gemeeenle gemeente totaal totaal 
Beesel Beesel Reuver Reuver samen samen 

denkt u bij de woorden Bis Bis?" aaotaI perceDlll- aanta! percenta- aantal peramta-

Vraag IB (antw. cat. D) ge ge ge 

1 = Hergebruik 15 75% 46 78% 61 77% 
2 = opknappen en/of sorteren en 
verkopen 

3 = andere milieuacties 0 0% 2 7% 2 5% 

4 = mensen helpen 0 0% 1 3% 1 3% 

5 = fout 2 10% 7 12% 9 23% 

6 = 2e hands kleding verkopen 2 10% 0 0% 2 5% 

9 = weet niet 1 5% 2 7% 3 8% 

0= overige 0 0% 1 3% 1 3% 

Bij deze vraag is een categorie "fout" als antwoord categorie opgenomen. Hieronder vallen 
die antwoorden die totaal geen betrekking hebben op activiteiten van Bis Bis. Hierbij 
moet worden gedacht aan bijvoorbeeld: "Verzamelen van chemisch afvaI" of Itwerkgelegen
heid bieden aan al1ochtonen jongeren". 
De respondenten die onder deze groep vallen, denken dat zij weten waar Bis Bis zich mee 
bezig houdt. In werkelijkheid hebben zij een verkeerd beeld van Bis Bis. 
Deze groep mensen kan voor negatieve reclame zorgen. Indien zij doorvertellen (mond 
tot mond reclame) heeft dit een negatieve invloed op de bekendheid van Bis Bis. 

Verder is er een groep die geen idee hebben van de activiteiten waar (de vrijwilligers van) 
Bis Bis zich mee bezighoudt(en). 
Als deze twee groepen van respondenten wordt afgetrokken van de groep van respon
denten die al eens van Bis Bis gehoord hebben, blijven er 67 mensen over, die een 
(enigszins) correct beeld hebben van de activiteiten van Bis Bis. 
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De categorie "fout" en de categorie tweet niet meer" zijn in onderstaande tabel nader 
belicht. 
Aangegeven staat via welk medium deze mensen van Bis Bis gehoord hebben. Ondanks 
dit contact met Bis Bis, weten zij Diet (meer) met welke activiteiten Bis Bis geidentificeerd 
kan worden. 

Vraag "Via welk medium ?II geen ""rl<eenl 
beekI van beeld van 

Vraag 1a (antw. cat. C) Bis Dis Bis Bis 

1 Familie en/of kennissen 1 1 

2 Het Gazetje 0 4 

4 Het kringloopmobiel 2 2 

7 De kabelkrant 0 0 

9 weet niet 0 2 

o overige 0 0 

In onderstaande tabel staat weergegeven wie van de respondenten al eens in het 
kringloopmobiel respectievelijk in de boerderij geweest is. Hierbij is aileen rekening 
gehouden met die 67 mensen, die en van Bis Bis gehoord hebben, en een (enigszins) 
correct beeld van Bis Bis hebben. 

Vraag "Bent U aI eens in het gcmeente gemeente gem_DIe gemeente totaal IoIaal 
BeeRI Beesel Reuver Reuver samen samen 

kringloopmobiel / boerderij ge- aaDlal peramla- santa! peramta- aantaI percenta-

weest?" F Ie F 

Vraag 2,2A en 3 (antw. cat. F,G 
en K) 

Niet in het kringloopmobiel, noch 11 65% 33 66% 44 66% 
in de boerderij geweest: 

AIleen in het kringloopmobiel 3 18% 11 22% 14 21% 
geweest: 

AIleen in de boerderij geweest: 1 6% 2 4% 3 4% 

Zowel in het kringloopmobiel als 2 12% 4 8% 6 9% 
in de boerderij geweest: 
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Het doel van Bis Bis. De Stiebting Bis Bis, beeft als doel:"middels bet gaan inzamelen 
en verkopen van tweedebands buisraad- textiel en andere goederen streven de 
enorme verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan en mensen van bet nut 
biervan bewust te maken." 

Dit doel is vertaald in twee antwoordeategorieen: enerzijds "bet Milieu" onder deze 
eategorie vaIlen aIle antwoorden die betrekking bebben op bet tegen gaan van 
verspilling. Anderzijds de eategorie "andere milieu acties" hieronder vaIlen alle 
antwoorden die betrekking bebben op bet bewust maken van de mensen van deze 
verspilling. 
Aangezien die respondenten die "bet bewust maken via andere milieu aeties" noem
den, ook bet verminderen van de afvalberg noemde, is deze categorie verandert in 
"milieu en andere milieu aeties" 

Veel respondenten noemde tijdens de enquete tibet goede doel"; doorvragen leverde 
op dat bier meestal "andere mensen belpen" mee bedoeld werd. Weliswaar is dit een 
goed doel, eebter niet het doel van Bis Bis. Deze antwoorden zijn ondergebraebt in 
eategorie 2 "anderen belpen". 
Een andere (kleine) groep respondenten noemde doelstellingen die anders van aard 
waren, namelijk winstoogmerk, werkversebaffing aan werklozen en/of alloebtonen 
jongeren. Deze antwoorden zijn samengevat in de eategorie "fout". Hoewel de 
categorie "anderen belpen" ook niet de juiste doelstelling verwoord, levert deze 
eategorie geen negatieve bijwerking op. Dit in tegenstelling tot de eategorie "fout" 

Vraag "Welk doel beeft Bis a_e aemeenlc gemcenle gemeente lotaa1 IoIaal 
Beesel Beesel Reuver Reuver - -Bis?" aantal percenta- aanlal pen:enla- aantal perceDla-

Vraag Ie (antw. cat. E) Jill Jill ae 

1 = Milieu 8 47 23 46 31 46 

2 = Anderen belpen 2 12 5 10 7 11 

3 = Milieu en andere milieu 1 6 1 2 2 3 
aeties 

4 = fout 2 12 2 4 4 6 

9 = weet niet 4 23 19 38 23 34 

o = overige 0 0 0 0 0 0 

Vit de tabel blijkt dat 49% een, of beide, juiste doelstellingen noemt. Een bijna even 
groot deel (38 %) heeft geen idee van de doelstellingen van Bis Bis. 
De niet onbelangrijke categorie "fout" omvat 6% 
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Bovenstaande informatie betreffende het doel van Bis Bis, kan ook uitgezet worden 
tegen het medium (eerste contact) in plaats van het geografische onderscheid 
Br ontstaat dan de volgende tabel: 

Doel uitgezet tegen medium m e d 1 U m 

I Vraag 1A en lC (antw.cat.C + E) 1 2 4 7 9 0 

1 = milieu 2 18 9 1 0 1 

2 = andere helpen / goede doel 1 2 2 0 1 1 

3 = andere milieu acties 0 2 0 0 0 0 

4 = fout 0 2 2 0 0 0 

9 = weet niet 3 7 10 0 2 1 

o = overige 0 0 0 0 0 0 

Assortiment: 
Br zijn twee vragen die betrekking hebben, op het assortiment. Dit is vraag 2B en 
vraag 3B. Bij vraag 2B is aan de mensen die tenminste een keer op het mobiel 
geweest zijn, maar nog nooit op de boerderij geweest zijn, gevraagd hoe zij het 
assortiment van de boerderij inschatten, ten op zichte van het assortiment van het 
kringloopmobiel. In totaa! waren dit slechts 14 mensen. 

Vraag "Wat denkt U dat ze op aantal pen:ellta-

de boerderij verkopen?" 
ge 

Vraag 2B (antw. cat.H) 

1 = Het zelfde als op het mobiel. 1 7% 

2 = Misschien meer dan op het 3 21% 
mobiel. 

3 = Meer dan op het mobiel. 8 57% 

9 = weet niet. 2 14% 

o = overige. 0 0% 
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Van de overige respondenten is aIleen naar die respondenten gekeken, die ook een beeld 
hadden van de activiteiten waar de medewerkers van Bis Bis zich mee bezig houden 
(vraag 3A). 
Aan hen is gevraagd een concrete beschrijving te geven van het assortiment. 

Vraag "Weet U wat ze daar ver- geMeente gemeente gemeenle gemeente totaal totaal 

Beese! Beese! RelM't Reuver samen ramen 
kopen?" aanIaI perceDla- aaotaI percenta- aaotaI pe-

Vraag 3B (antw. cat. M) ge ge ge 

1 = van alles, maar alleen klein 0 0% 1 2% 1 1% 

2 = van alles groot en klein 3 16% 8 17% 11 16% 

3 = meubels I 3 16% 15 31% 18 27% 

4 = tv/radio i 1 5% 3 6% 4 6% i 

5 = kleding 
i 

6 32% 12 25% 18 27% 

6 = witgoed 2 11% 3 6% 5 7% 

7 = speelgoed 1 5% 1 2% 2 3% 

8 = huishoud.app. 2 11% 2 4% 4 6% 

9 = weet niet 0 0% 1 2% 1 1% 

o = overige 1 5% 2 4% 3 4% 
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De vraag:" bent u er van op de boogte dat Bis Bis goederen op baalt" leverde de 
volgende resultaten op: (Er is aileen naar de 67 respondenten gekeken, die een beeld 
van de activiteiten van Bis Bis hadden) 

Vraag "Bent U op de hoogte van gemeeme gemeeDle gemeeente gemeente 1Otaa1 totaa1 

Beese! Beese! Reuver Reuver samen samen 

het opbaIen van goederen?" santa! percenla- aanta1 pen:>enla- aantal percenta-

Vraag 4A (antw. cat. N) 
ge ge ge 

1 = er van op de boogte van bet 16 94% 43 86% 59 88% 
ophaIen 

2 = niet op de boogte van het 1 6% 7 14% 8 12% 
ophaIen 

In het kader van het milieu bewustzijn van de inwoners, is gevraagd wat de respon
denten met hun gebruikte, nog te gebruiken goederen, doen. Reeds eerder is 
opgemerkt dat bij deze vraag het heel goed mogelijk is dat de mensen geen eerlijk 
antwoord geven. Bij deze vraag konden meerdere antwoorden per respondent 
gegeven worden. 
Hier zijn aile 79 respondenten die al eens van Bis Bis gehoord hebben, in beschou
wing genomen. 
Deze vraag is niet gesteld aan de mens en die aileen op het kringloopmobiel geweest 
zijn. Aan hen is vraag 2b gesteld. Indien de respondent geen idee had waar het 
kringloopcentrum zich mee bezighoudt, (vraag 3a nee) dan is deze vraag ook niet 
gesteld. 

Vraag "Wat doet U met gebruik- gemeeDlC gemeenle gemceentc gcmeente totaa1 totaa1 

Beese! Beese! Reuver Reuver 
_1'1 

samen 

te goederen die U niet meer aanta1 percenla- santa! percenla- aanta1 percenta-

nodig beeft?" 
ge ge ge 

Vraag 4B (antw. cat. 0) 

1 = familie kennissen 4 15% 5 7% 9 9% 

2 = andere goede doelen (Leger 10 38% 25 36% 35 37% 
des Heils, rommelmarkt e.d.) 

3 = alles bewaren 1 4% 5 7% 6 6% 

4 = situatie nog niet voorgedaan 0 0% 5 7% 5 5% 

5 = weggooien na slijtage 2 8% 4 6% 6 6% 

6 = Bis Bis 5 19% 19 28% 24 25% 

9 = weet niet 1 4% 0 0% 1 1% 

o = overige 3 12% 6 7% 9 9% 
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Vraag "Waarom maakt U wel/- gemeente gemeente gemeente gemeente totaaI toIlIaI 
Beesel Beesel Reuver Reuver samen -geen gebruik van de ophaalservi- unta1 perc:enta- aarual percenta- aantal percenta-

ce?" 
ge ge ge 

Vraag 4C (antw. cat. P) 

1 = anderen helpen 4 22% 19 37% 23 33% 

2 = milieu 1 6% 4 8% 5 7% 

3 = gemakzucht 2 11% 5 10% 7 10% 

4 = andere goede doelen 7 39% 11 21% 18 26% 

9 = weet niet 0 0% 0 0% 0 0% 

o = overige 4 22% 13 25% 17 24% 
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Hoofdstok 6: Conclosies 

In dit hoofdstuk zullen enkele conclusies worden gegeven. 

Bij de SWOT-analyse ldjken we naar de sterke en zwakke punten van Bis Bis. (de 
helft van de SWOT-analyse is bier uitgevoerd, de oportunaties (mogelijkbeden) en 
threats (bedreigingen) zijn in het kader van dit onderzoek niet onderzocht). 

Sterke punten: 
• de huidige klanten vinden de huidige prijs laag. 
• de huidige klanten vinden de kwaliteit van de goederen goed. 
• naambekendheid onder potentiele klanten is hoog. 
• het kringloopmobiel is goed communicatiemiddel om de mens en te bereiken. 
• de huidige klanten zijn enthousiast over de andere activiteiten van Bis Bis. 
(Groene Tas en milieutip) 
• het totaal programma 

Zwakke punten: 
• Ben deel van de ondervraagden heeft geen idee wat de doelstellingen en/of 
de activiteiten van Bis Bis zijn. 
• Een deel van de ondervraagden kent het assortiment van het kringloopcen
trum niet voldoende. 
• Ondanks de hoge naamsbekendheid vai het gazetje en het kringloopmobiel, 
hebben de meeste klanten voor het eerst via mond tot mond rec1ame van Bis 
Bis gehoord. Hier zijn drie mogelijke oorzaken aan te wijzen. 

- Er is sprake van een tldremper., mensen worden door familie en/of 
bekenden over deze drempel getild. 
- De reclame via het Gazetje en het kringloopmobiel zijn met effectief 
genoeg. De mensen hebben weI van Bis Bis gehoord, maar worden met 
aangezet om klant te worden. 
- Door het geringe aantal (schriftelijke) respondenten, kunnen de 
gegevens met geheel betrouwbaar zijn. 

Medewerkers van Bis Bis zeiden dat het merendeel van de mensen die eenmaal bij 
Bis Bis geweest zijn, regelmatig terug komen. Dit zou eens te meer op een hoge 
drempel duiden. 

Een aantal mensen heeft al eens van Bis Bis gehoord, maar heeft een verkeerd beeld 
van Bis Bis. Een van deze mensen is al eens op het kringloopmobiel geweest, en 
heeft desondanks een verkeerd beeld van Bis Bis. Dit is iets dat in de toekomst 
zoveel mogelijk tegengegaan moet worden. Mensen met een verkeerd beeld versprei
den immers hun verkeerd beeld, waardoor nog meer mensen een verkeerd beeld 
krijgen. 

In het kader van de doelstelling van Bis Bis is het van belang de andere activiteiten 
te handhaven (Groene Tas, milieu tip, kringloopkrant en schoolvoorlichting). Deze 
activiteiten worden namelijk door de huidige klanten erg gewaardeerd. 
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Hoofdstuk 7: Aanbevelingen 

In navolging op de in hoofdstuk 6 genoemde conclusies, willen we in dit hoofdstuk 
een aantal aanbevelingen doen. We zullen dit doen in de vorm. van een stappenplan. 
We willen er op wijzen dat dit stappenplan geen "must" is, het dient meer als 
voorbeeldfunctie. (De richting van) het beleid van Bis Bis zal door haar zelf uitgestip
peld moeten worden. We hopen dat met dit stappenplan een zet in de goede richting 
gegeven kan worden. 

Per stap zijn de volgende vier fase te onderscheiden:[5) 

1 beschrijven van de te bereiken doelstellingen. 
2 bepalen van de (actie )middelen. 
3 uitvoeren van de acties. 
4 evalueren van de acties in relatie tot de doelstellingen. 

Na fase vier komt dan weer een beschrijving van de aangepaste doelstellingen (fase 
1) 
We zullen de verschillende fasen aan de hand van een voorbeeld uitwerken. 

Fase 1 Bereiken van de te bereiken doelstellingen. 

Als eerste wordt de doelstelling op papier gezet. 
Door het opschrijven van de doeistelling wordt bewerkstelligt dat er grondig over de 
doelstelling van de stap wordt nagedacht. Het is zeer aan te raden om de doelstellin
gen uitgebreid, en zo precies mogelijk te specificeren. Zo ontstaat er geen verschil 
van mening over bepaalde doelstelling. Ook is dit nodig om naderhand de stap te 
kunnen evalueren. 
Bijvoorbeeld: "Bis Bis wil dat er voor 1 januari 1995 een naambekendheid van 70 

% bestaat onder de inwoners van BeeseL Onder naambekendheid 
wordt verstaan: Weten wat het doel van Bis Bis is, en weten met 
welke aeties Bis Bis zieh bezig houdt. Onder de inwoner van Beesel 
wordt verstaan: Aile mensen woonachtig in de gemeente Beese!, en 
ouder dan 18 jaar." 

Fase 2 Bepalen van de (actie)middelen. 

Verder dient er per stap aangegeven te worden hoe de doelstelling bereikt wil 
worden. Dus via welk media, met welk budget. 
Bijvoorbeeld: "Door het uitvoeren van een direct mailing bij aile inwoners van de 

gemeente Beesel en door hatjjaarlijks houden van een open dag. De 
kosten die hieraan verbonden zijn, mogen maximaal FI175,- resp. 
Fl 75,- per keer bedragen" 

Fase 3 Uitvoeren van de acties. 

Uitvoeren van de hierboven genoemde acties. 
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Fase 4 Evalueren van de acties in relatie tot de doelstellingen. 

Tot slot is het zeer zinvol om elke stap te evalueren. Dit houdt in dat er gekeken 
wordt naar de resultaten van die stap. In dit voorbeeld zou dat kunnen inhouden dat 
er een (groot) aantal mensen (ouder dan 18 jaar) wordt opgebeld, en vragen worden 
gesteld met betrekking tot de naambekendheid. Indien er meerdere media gebruikt 
zijn, is het belangrijk om te weten welk medium het meeste heeft bijgedragen aan het 
(al dan niet) bereiken van de doelstelling. Indien doelstellingen niet bereikt worden 
binnen de gestelde termijn, moet er gezocht worden naar de reden van dit "falen". 
Het kan zijn dat de doelstelling te veel eisend is, maar het kan ook dat een bepaalde 
actie niet effectief genoeg bleek te zijn. Dit laatste komt terug bij het herformuleren 
van de doelstellingen tijdens de volgende fase (= fase 1, maar dan aangepast). 

Wat betreft de volgorde van de stappen willen we het volgende zeggen. Het zou te 
veel van het goede zijn, als met alle stappen te gelijk wordt begonnen. Beter is het 
om eerst met een, of enkele samenhangende stap(pen) te beginnen. Tijdens het in 
uitvoering zijn van een stap, kan er overgegaan worden naar een volgende stap. Na 
het "afronden" van een stap, moet deze echter niet als afgesloten beschouwd worden. 
De stap moet herrien worden, doelstellingen aangepast of scherper gesteld worden. 
Na bet bereiken van bet voorbeeld, zou de stap opnieuw geformuleerd kunnen 
worden, maar dan met betrekking op een groter gebied, of een boger percentage. 
Na verloop van tijd zijn er dan een aantal stappen in werking, er wordt gelijktijdig 
naar een aantal doelstelling gestreefd. 

Stap 1 

We denken dat in de eerste plaats het verkeerde beeld dat sommige mensen vari Bis 
Bis bebben, verbeterd moet worden. Hiermee worden met name de verkeerde 
activiteiten en de verkeerde doelstellingen die mensen aan Bis Bis toeschrijven 
bedoeld. 

Stap 2 

Verder kan de naambekendheid binnen de huidige regio vergroot worden. Dus het 
huidige gebied intensiever bewerken. 
Deze stap kan zeer goed gecombineerd worden met stap 1. 

Stap 3 

Indien stap 2 bevredigend is afgerond, kan overgegaan worden op het uitbreiden van 
het geografisch gebied. Hiermee sluiten wij ons aan bij de aanbeveling van de 
stichting bedrijfsvoorlichting kringloopbedrijvigheid [7], 

Stap 4 

Verhoog de kwaliteit. Deze stap kan niet voor stap 2 en 3 gedaan worden. 
Aangezien het verhogen van de kwaliteit door reparaties veel tijd vergt, en de 
beschikbare aantallen manuren beperkt zijn, zal de verhoging van de kwaliteit vooral 
door het verhogen van de kwaliteitsnorm tot uiting moeten komen. 
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Het is niet altijd noodzakelijk dat een bepaalde stap volledig is uitgevoerd voordat er 
aan een volgende stap begonnen kan worden. Een aantal stappen kan ook gezamen
lijk worden uitgevoerd. 

Wat de uiteindelijke ricbting van bet beleid (betreffende de genoemde aspecten) van 
de Sticbting kringloopcentrum Bis Bis wordt, zal Bis Bis zelf moeten beslissen. Ons 
doel is om voldoende informatie aan te leveren aan de hand waarvan bet bestuur van 
Bis Bis een goed onderbouwd beleid kan voeren. 
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BijJage 1 Introdoctiebrief schriftelijke enqoete 

Geachte Heer, Mevrouw, 

september 1992 

Voor U ligt een enqueteformulier dat U van het kringloopcentrum BIS BIS gekregen 
heeft. Wij zouden U, ais klant van BIS BIS, willen vragen om mee te werken aan het 
onderzoek voor het kringloopcentrum BIS BIS. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
twee Ieden van de Bedrijfskundewinkel van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Het kringloopcentrum BIS BIS wil graag enkele gegevens over haar klanten te weten 
komen. Hiermee wil BIS BIS beter op de wens en van haar klanten inspelen. 
Deze enquete wordt anoniem afgenomen, dus U hoeft Uw naam niet te vermelden. 
De gegevens worden verwerkt door de medewerkers van de Bedrijfskundewinkel. 
Voor bet terugzenden van de enquete kunt u de bijgesloten portvrije antwoordenve
loppe gebruiken. U hoeft dus geen postzegel te plakken. 

Voor vragen en/of toelichting over de enquete kunt U terecbt bij Larry Hagedoren of 
Harry Smeets. P / A De Bedrijfskundewinkel, paviljoen Ul telefoon 040 - 47 34 15. 

Wilt U deze enquete a.u.b. zo snel mogelijk terugsturen naar de Bedrijfskundewinkel 
door middel van de bijgevoegde portvrije antwoordenveloppe. 

Wij danken U bij voorbaat voor Uw medewerking, 

Larry Hagedoren 
Harry Smeets 
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Bijlage 2 Schriftelijke enquete 

V ragenlijst 

Voorbeeldvraag: 

s.v.p. het antwoord van U keuze omcirkellen 
en een woord invullen indien dit nodig is. 

Indien U op 1 juli jarig bent, beantwoordt U de vraag als voIgt: 

Bent U op 1 juli jarig ? 
1. ja 
2. nee. 

We zullen met enk.ele algemene wagen beginnen. 

1. In welke plaats woont U ? 

1. Beesel 
2. Belfeid 
3. Offenbeek 
4. Reuver 
S. Swaimen 
6. elders, namelijk .......................... . 

2. Waar heeft U de enqu~te gekregen ? 

1. in de boerderij 
2. bij het opbalen van goederen 
3. bij het kringloopmobiel. 

3. Hoe heeft U de eerste keer van BIS BIS geboord? 

1. van vrienden/bekenden/familie 
2. via bet gazetje 
3. via de Trompetter 
4. via het kringloopmobiel 
S. via de milieutip 
6. via De Umburger 
7. via de kabelkrant 
8. via de kringloopkrant 
9. anders, namelijk ................................. .. 
10. weet niet meer. 
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4. Met welke van de volgende activiteiten van BIS BIS bent U bekend? (meer
dere antwoorden zijn mogelijk) 

1. ophalen van gebruikte goederen 
2. verkoop van gebruikte goederen 
3. Milieutip 
4. Groene Tas 
5. kringloopkrant 
6. scboolvoorlichting. 

Enkele vragen over het aanbieden van goederen aan BIS BIS. 

5. Heeft U weleens goederen bij BIS BIS aangeboden ? 

1. 
2. 

ja, 
nee, 

ga verder met vraag 7 

6. Waarom heeft U nog nooit goederen aangeboden ? 

1. ik bewaar alles 
2. ik geef bet aan vrienden/bekenden/familie 
3. ik geef bet aan verenigingen voor rommelmarkten 
4. ik gooi het weg omdat. ......................... . 
5. anders. 

ga nu verder met vraag 9. 

7. Hoe vaak beeft U goederen aangeboden ? 

1. 1 keer 
2. 2 keer 
3. 3 keer 
4. 4 keer of meer. 

8. Waarom heeft U Uw goederen bij BIS BIS aangeboden ? 

1. uit rnilieu-overwegingen 
2. makkeUjke manier om van goederen of te komen 
3. anders, namelijk .................................. .. 
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Enkele vragen over het kopen van goederen bij BIS BIS. 

9. Bent U weI eens op de boerderij geweest ? 

1. 
2. 

ja 
nee, ga verder met vraag 15. 

10. Hoe vaak bent U gemiddeld in de boerderij geweest ? 
(de boerderij is sinds eind september 1991 open) 

1. 1 keer per jaar 
2. , 1 keer per balf jaar 
3. 1 keer per maand 
4. 1 keer per week. 

11. Heeft U weleens goederen in de boerderlj (of vroeger in bet magazijn) 
gekocbt? 

1. 
2. 

ja 
nee, ga verder met vraag 13. 

12. Welke goederen beeft U gekocbt ? (meerdere antwoorden mogelijk) 

1. meubels 
2. kleding 
3. speelgoed 
3. huisboudelijke artikelen 
4. curiosa 
5. andere goederen, namelijk. ........................... . 

13. Wat vindt U van de kwaliteit van de aangeboden goederen ? 

1. goed 
2. redelijk 
3. slecbt. 

14. Wat vindt U van de prijzen van de aangeboden goederen ? 

1. duur 
2. redelijk 
3. goedkoop. 

Onaerzoek voor Stichting Kringloopcentrum Bis Bis 31 



15. Bent U weI eens in bet kringioopmobiel geweest? (het kringloopmobiel staat 
elke vrijdagmiddag op de markt van Reuver) 

1. 
2. 

ja 
nee, ga verder met vraag 21. 

16. Yond U dat U voldoende duidelijk is gemaakt welke goederen er op de 
boerderij te koop zijn ? 

1. ja 
2. nee. 

17. Heeft U weleens goederen in bet kringloopmobiel gekocbt ? 

1. Ja 
2. nee. 

18. Wat vindt U van de kwaliteit van de daar aangeboden goederen ? 

1. goed 
2. redelijk 
3. slechl. 

19. Wat vindt U van de prijzen van de daar aangeboden goederen ? 

1. duur 
2. redelijk 
3. goedkoop. 

20. Hoeveel goederen beeft U bij het laatste bezoek in het kringloopmobiel 
gekocbt? 

1. 0 stuks 
2. 1 stuk 
3. 2 stuks 
4. 3 stuks 
5. 4 stuks of meer. 
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Enkele vragen over BIS BIS. 

21. Wat vindt U van de activiteiten van BIS BIS ? (denk onder andere aan 
activiteiten Groene Tas, Milieutip, kringloopkrant). 

1. zeer goed 
2. aardig 
3. slecht 
4. nooit gezien. 

Hieronder kunt nog enkele op- of aanmerkingen over BIS BIS kwijt : 

Hartelijk dank voor U medewerking. 

Larry Hagedoren, Harry Smeets. 
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BijJage 4 FrequentietabeJ schrifteJijke enquete 

Frequentietabel schriftelijke enquete 

Vraag antwoord Vraag antwoord Vraag antwoord 

1 1 4 8* 1 18 19 1 0 
2 4 2 8 2 6 
3 14 3 7 3 19 
4 16 
5 5 9 1 41 20 1 5 
6 11 2 13 2 4 

3 9 
2 1 32 10 1 16 4 0 

2 15 2 9 5 6 
3 7 3 5 

4 4 21 1 35 
3 1 26 2 15 

2 11 11 1 26 3 0 
3 2 2 12 4 1 
4 12 
5 0 12* 1 18 
6 0 2 8 
7 0 3 12 
8 2 4 10 
9 0 5 2 
10 1 

4* 
13 1 22 

1 43 2 14 
2 48 3 0 
3 13 
4 14 14 1 0 
5 21 2 17 
6 4 3 20 

5 1 31 15 1 27 
2 23 2 27 

6* 1 5 16 1 16 
2 12 2 9 
3 9 
4 2 17 1 20 
5 3 2 4 

7 1 17 18 1 14 
2 7 2 11 
3 3 3 0 
4 3 
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Bijlage 5 Begeleidend verhaal telefonische enqnete 

Goede morgen I goede middag u spreekt met Larry Hagedoren / Harry Smeets. 
Ik ben student aan de Technische Universiteit Eindhoven, en ik voer momenteel een 
marktonderzoek voor de Stichting Kringloopcentrum Bis Bis uit. 
Ik heb u telefoonnummer willekeurig uit het telefoonboek genomen, en ik zou willen 
vragen of ik u enkele vragen mag stellen. 
Het duurt ongeveer 5 minuten, en we velWerken deze gegevens volledig anoniem. 
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Bijlage 6 Telefonische enquete 

1. Heeft U weI eens van de stichting BIS BIS gehoord? 

a. Hoe heeft u de eerste keer van BIS BIS gehoord? 

b. Waar denkt U dan aan? (Kunt U mij enkele activiteiten van BIS 
BIS noemen?) 

c. Weet U waarom ze dit doen? 

Vragen over het Kringloopcentrum 

2. Bent U weI eens bij het kringloopmobiel geweest? (de wagen die elke vrijdagmid
dag op de markt van Reuver staat) (zo nee, ga naar vraag 3. 

a. Bent U weI eens op de Boerderij geweest? (Broeklaan 120) 
(zo ja, ga naar 2D) 

b. Wat denkt U dat ze op de Boerderij verkopen? (antw.: hetzelfde , 
en wat nog meer?) 

c. Bent U daarom nog nooit naar de boerderij geweest? 
(ga naar vraag 4) 

d. Is er duidelijk gemaakt dat op de boerderij een ruimer assortiment 
aanwezig heeft? (ga naar 3a). 

3. Bent U weI eens op de Boerderij geweest? (Broeklaan 120) 

a. Weet U waarmee de medewerkers van BIS BIS zich daar bezig 
houden? (zo nee, ga naar vraag 4. 

b. Weet U wat ze daar verkopen? (Kunt U mij enkele artikelen opnoe
men?) 

4. Bis Bis haalt gebruikte, maar nog te gebruiken goederen op. 

a. Bent U hiervan op de hoogte? 

b. Wat doet u met gebruikte goederen die u niet meer nodig heeft? 

c. Waarom maakt U hier weIlgeen gebruik van? 
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Bijlage 7 Codering telefonische enquete 

Antwoord A: (0) Nummer van respondent 

Antwoord B: (1) Heeft u al eens van Bis Bis gehoord? 

Antwoord C: (1a) via welk media? 

ja = I 
nee = 2 

kennissen = 1 
gazetje = 2 
trompetter = 3 
mobiel = 4 
milieutip = 5 
limburger = 6 
kabelkrant = 7 
kringloopkrant = 8 
weet niet meer = 9 
overige = 0 

Antwoord D: (1b) Waar denkt u aan? 

Antwoord E: (Ic) Welk doel? 

hergebruik = 1 
(=ophalen,opknappen en verkopen) 
ophalen, opknappen of verkopen = 2 
andere milieu acties = 3 
andere mensen helpen = 4 
fout = 5 
weet niet = 9 
overige = 0 

milieu = 1 
goede doel=anderen helpen = 2 
andere milieu activiteiten = 3 
geld = 4 
weet niet = 9 
overige = 0 

Antwoord F: (2) Bent u bij het kringloopmobiel geweest? 
ja = I 
nee = 2 

Antwoord G: (2a) Bent U op de boerderij geweest? 
ja = I 
nee = 2 
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Antwoord H: (2b) wat verkopen ze daar? 
hetzelfde = 1 
misschien meer = 2 
meer = 3 
weet niet = 9 
overige = 0 

Antwoord I: (2c) daarom nooit daar geweest? indien h=nee+2 
ja = 1 
nee = 2 

Antwoord J: (2d) duidelijk gemaakt roimer assortiment? 
ja = 1 
nee = 2 

Antwoord K: (3) op de boerderij geweest? 
ja = 1 
nee = 2 

Antwoord L: (3a) wat doen ze daar? 
(spullen opknappen 
sorteren 
ophalen 
verkopen 
anders 

Antwoord M: (3b) wat verkopen ze daar 
van alles, maar aileen klein = 1 
van alles groot en klein = 2 
meubels = 3 
tvlradio = 4 
kleding = 5 
witgoed = 6 
speelgoed = 7 
huishoud.app = 8 
weet niet = 9 
overige = 0 

Antwoord N: (4) ze halen goederen op? wist u dat 
ja = 1 
nee = 2 

Antwoord 0: (4b) Wat doet u er mee? 
familie kennissen = 1 
andere goede doelen ( l.d.h. of rommelmarkt) = 2 
alles bewaren = 3 
situatie nog niet voorgedaan = 4 
overige = 0 
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Antwoord P: (4c) Waarom wel/niet 
anderen helpen = 1 
milieu = 2 
makkelijk = 3 
andere goede doelen = 4 
overige = 5 
overige 
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Bijlage 8 Resultaten telefonische enqu~te 

nummer B C D E F G H I J K L M N 0 P 

Ol 1 2 1 1 2 2 9 1 3 1 

02 1 2 1.2 9 2 2 9 1 2.S 2 

03 2 

04 1 4 1 1.2 1 2 2 1 (\ 4 

OS 1 7 1 1 1 1 1 1 2.3A. 1 6 3 
SA 

06 1 2 6 9 1 :2 2 1 2 4 

07 1 1 1 1 1 2 3 1 0 0 

08 1 2 2 1 2 2 9 1 2.S 4 

09 1 2 1 1 2 1 1 5.6.8 1 1.0 1.0 

10 2 

11 2 

12 1 2 1 1.3 2 2 9 1 1.2 4 

13 1 2 1 4 2 2 9 1 1 0 

14 2 

15 1 4 1 4 1 1 1 1 2.3.5 1 6 1 

16 2 

11 1 4 6 1 2 2 1 S 2 9 0 

18 1 4 9 9 2 2 9 2 0 0 

19 1 1 1 9 2 2 9 1 2 4 

20 1 4 1 9 2 2 9 1 2 4 

21 1 2 1 1 2 2 1.2 2.S 1 1.2 1 

22 1 9 S I 1 2 2 1 2 4 

23 

24 1 2 2 4 2 :2 9 1 6 3 

as 1 2 2 1 2 2 1 3.5.7. 1 2.6 4 
8.0 

26 1 2 S 2 2 2 9 2 2 4 
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n\lDUl1er B C D B F G H 1 J K L M N 0 P 

'Z1 2. 

28 

7!Y 2. 

30 1 9 2. 9 2. 2. 2. 2.3 1 2. 4 

31 2. 

32 2. 

33 1 1 2. 1 1 2. :3 1 6 12 

34 

3S 

36 2. 

37 1 2. 4 4 :I 1 :I 3.5.6 1 2.6 1 

38 1 :I 2. 1 2. 2. 9 1 2.6 :3 

39 

40 

41 1 0 :I 1 2 2. 1 2.35 1 6 :3 

42 1 2. 1 1 1 2. :3 1 6 :3 

43 1 2. 1 9 2. l 9 1 2.6 4 

44 2 

4S 1 I 1 9 2. 2 9 1 2.6 1 

46. 1 " 1 9 :I 2 9 1 4 0 

47 

48 1 0 1 9 2 2. 9 1 :I 1 

49 

50 1 :I S 1 :I 2. 9 1 0 1 

51 1 4 2.3 1 2 2. 1 25.6 2. 2 4 

53 2. 
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tlummer B C D B F G H I 1 K. L M N 0 P 

54 1 :I 1 1 1 :I 1 :I 1 1.2 4 

55 2 

[56 1 1 1 9 1 1 1 1 3.5.0 1 3 0 

51 1 2 1 1 2 2 1 t.s.8 1 2 4 

58 

!iJ 1 4 I 1 2 2 9 1 2 1 

60 

61 1 4 S 9 2 2 9 1 2 4 

62 1 2 1 1 1 2 2 1 6 2 

63 1 4 0 9 1 1 1 9 1 6 3 

60t 1 4 1 1.2 2 :I 1 2.3.5. 2 2 1 
8 

6S 1 2 5 1 2 2 9 :I 2 4 

66 1 0 1 2 2 2 9 1 3 0 

61 1 2 1 1 1 1 2 1 3S 1 6 1 

68 1 2 1 9 1 1 1 1 2.3 1 6 1 

69 1 4 1 9 2 2 1 3.0 1 2.6 1 

70 2 

11 2 

72 1 4 1 1 2 2 9 1 II () 

73 

74 1 4 1 1 2 2 9 1 6 1 

7S 1 4 1 1 1 2 9 1 2 1 

76 1 1 1 4 1 2 9 1 6 0 

77 1 4 I 9 2 2 9 1 0 0 

78 1 9 S 4 2 2 1 3.5.6. 1 2 4 
0 

79 2 
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nutlllllOl' B C 0 B F G H I J K L M N 0 P 

80 1 1 9 9 2. Z \I Z 0 0 

81 1 Z Z 1.2.3 2 2. 1 2.35. 1 6 1 

8Z 1 4 2. \I 2 2- \I 1 2. 1 

83 t 2 1 1 2 :I. 1 3.4.5. 2 :3 0 
6 

84 1 4 1 1 2. 2 9 1 1 1 . 
8S 1 4 1 \I 2 :I. 1 3 :I. :3 0 

86 

IrI 1 4 9 9 2. 2. 9 2 0 0 

88 1 4 5 9 2. 2. 9 2. 0 0 

II!I 1 4 1 2. 2. 2. 9 1 5 1 

90 1 2 :3 1 2 2. 1 35 2 :3 0 

93 1 2 1 1 2. 1 1 lA.s 1 5 1 

94 

!lS 1 " I 1 1 2 3 1 5 1 

96 1 4 1 9 2 2. 0 9 1 2. " 
97 1 2. 1 9 2 2. 9 1 2. " 
98 1 9 1 2. 2. 2. 9 1 4 0 

99 1 2. 5 " 2. 2 9 1 2. 4 

100 1 9 1 9 2 2 9 1 " 0 

101 

102 

103 1 1 5 I 1 2. 3 1 2.6 1 

104 

lOS 2 

100 1 2 1 1 2. 2 9 1 5 2. 

107 1 2 1 I 2. 2 1 2.3A. 1 6 2. 
5.7 

Dl.ItII1DCr B C 0 B F G H I J K L M N 0 P 

108 1 2. 1 1 1 2. 3 1 2. " 
109 1 " Z 9 2. 2. 9 2. 6 3 

1I0 1 2. 1 2 2 2 I 2.3 1 .. 0 

III 1 2. 2. I 2 2. 9 1 1 1 

112 1 4 1 9 1 2 3 1 2.4.6 4 

1I3 2 

114 1 2 1 9 ! 2. 3 1 1.2 lA 

116 1 " 1 " 1 2 3 1 1 0 

111 1 2. 1 9 2. 2. 2 2. 2 " 
118 2 

119 2. 

120 2 
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