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Samenvatting 

In opdracht van het bestuur van "De Vlijmscherper" , een huis-aan-huis-blad in de 
gemeente Vlijmen, is een onderzoek gehouden naar het kwaliteitsoordeel van lezers en 
adverteerders over de krant, en naar de bereidheid van de lezers om een bijdrage te 
betalen voor De VJijmscherper. 

Er is een tweetal enquetes opgesteld, een voor de lezers en ren voor de adverteerders. Er 
zijn 1000 lezers-enquetes verspreid, waarvan er 650 zijn teruggekomen en verwerkt. Van 
de 150 adverteerders-enquetes zijn er 83 teruggekomen en verwerkt. 

Uit beide enquetes kwam naar voren dat men over de kwaliteit van De Vlijmscherper 
tevreden is. Van de lezers was 31 procent bereid om een bijdrage te betalen voor De 
Vlijmscherper. 

Uit de resultaten van beide enquetes zijn een aantal verbanden onderzocht, en op grond da 
arYan zijn enkele aanbevelingen gedaan. De bezorging in Hedikhuizen moet verbeterd 
worden, het kleurgebruik moet uitgebreid worden en men moet meer zorg besteden aan 
de politieke neutraliteit. 



Voorwoord 

Dit onderzoek is gehouden in opdracht van De Bedrijfkundewinkel. De Bedrijfkun
dewinkel is een door studenten gerund adviesbureau met als doel op niet commerciele 
basis onderzoek te verrichten voor diegenen, die niet over de capaciteiten beschikken om 
het onderzoek zelf uit te voeren of niet over de financiele middelen beschikken om een 
commercieel adviesbureau in te schakelen. 
Wij bedanken allen die hun hulp aanboden bij het maken van het onderzoeksplan en het 
opstellen van de definitieve vragenlijsten. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Bedrijfskundewinkel: 

Bedrijfskundewinkel 
Technische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513 
Paviljoen U lIU2 
5600 MB Eindhoven 
tel. 040-473415 
fax. 040-471275 
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1. Inleiding 

Deze enquete is opgesteld in het kader van het enquetepracticum, dat door de vakgroep 
Techniek en Arbeid voor tweedejaars Bedrijfskunde studenten wordt verzorgd. Afwijkend 
van andere jaren werden mogelijkheden gezocht dit practicum in de praktijk te toetsen. 
Hiervoor is contact opgenomen met de Bedrijfskundewinkel en zo is een opdracht 
verkregen uit de praktijk. 

Deze opdracht was afkomstig van het huis-aan-huis-blad "De Vlijmscherper" uit Vlijmen. 
Het bestuur van deze plaatselijke krant had te kennen gegeven dat het meer informatie 
wilde over het kwaliteitsoordeel van de lezers en van de adverteerders. Bovendien was het 
nieuwsgierig naar de bereidheid van de lezers om een bijdrage te gaan betalen voor het 
ontvangen van het blad. 

Tijdens dit practicum is voor De Vlijmscherper door een aantal groepjes van studenten 
een enquete opgesteld. In dit verslag wordt te kennen gegeven hoe de enquete, die 
uiteindelijk in Vlijmen aan de lezers en adverteerders is voorgelegd, tot stand is gekomen 
(probleemdefiniering en onderzoeksopzet), wat daarop de responsie was (resultaten), en 
wat de conclusies en aanbevelingen zijn die uit deze responsie volgden. 
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2. Probleemdefmiering & onderzoeksmethode 

De stichting De Vlijrnscherper ziet zichzelf geconfronteerd met een tweetal problemen: 

Het eerste probleem is het feit dat de redactie een concreet kwaliteitsoordeel van 
de lezers over De Vlijmscherper mist. Aangezien de redactie ernaar streeft om De 
Vlijmscherper zo mogelijk te verbeteren, willen zij graag dat in een enquete aan 
de lezers om hun oordeel wordt gevraagd. 

Het tweede probleem komt voort uit het feit dat de stichting een lichte daling in de 
advertentie-inkomsten waarneemt. Het bestuur van de stichting De Vlijmscherper 
wil weten wat hiervan de oorzaken zijn, maar mist concrete informatie. Het wil 
daarom dat in een enquete aan de adverteerders om hun mening over de aantrekke
lijkheid van De Vlijmscherper wordt gevraagd. 

Bovendien overweegt het bestuur om de afuankelijkheid van de adverteerders te vermin
deren door aan de lezers een financiele bijdrage te vragen in een bepaalde vorm. Het 
bestuur wil graag dat in een enquete aan de lezers de eventuele bereidheid hiertoe wordt 
gepeild. 

Met deze twee verschillende opdrachten is onze groep aan het werk gegaan. Er is 
besloten om een tweetal enquetes op te stellen. De eerste enquete werd gericht aan de 
lezers. In deze enquete werd de lezers gevraagd naar hun kwaliteitsoordeel en hun 
bereidheid tot een financitHe bijdrage. Het is bij een enquete aan zo'n grote groep mensen 
onmogelijk aIle lezers te vragen om hun suggesties tot verbetering, omdat de diversiteit 
hierin erg groot is. Daarom is hiervan afgezien. De centrale onderzoeksvragen in deze 
enquete waren: 

Wat vinden de lezers van de kwaliteit van de Vlijmscherper en hoe kan deze 
volgens hen verbeterd worden? 

Is de lezer bereid te betalen voor de Vlijmscherper door middel van een vrijwillige 
bijdrage of abonnementsgeld? 

De tweede enquete werd gericht aan de adverteerders. In deze enquete werd aan de 
adverteerders hun mening gevraagd over De Vlijmscherper als advertentiekanaal naar de 
lezers, met als doel een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag: 

Hoe moet de Vlijmscherper haar advertentiebeleid veranderen opdat het voor de 
adverteerders (weer) aantrekkelijker wordt om in De Vlijmscherper te adverteren? 
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3. Het onderzoeksmodel 

Bij het opstellen van de twee enquetes behoren ook twee onderzoeksmodellen. Berst zal 
het onderzoeksmodel van de lezers-enquete met de daarbij behorende verbanden worden 
getoond. Daarna zal hetzelfde worden gedaan voor de adverteerders-enquete. 

3.1 Onderzoeksmodellezers-enquete . 

Begrippen Aspecten 

Lezer eigenschappen 

leesgedrag 

interesses 

verenigingsleven 

K waliteits- artikelen 
oordeel 
Vlijmsch. 

lay-out 

distributie 

leesbaarheid 

algemeen 

Lezers- bijdrage 
bijdrage 

Variabelen 

geslacht 
leeftijd 
opleiding 
woonplaats 
frequentie 
duur 
rubrieken 
sport 
politiek 
cultuur 
ander plaatselijk nieuws 
advertenties 
lid politieke partij 
lid sportvereniging 
lid culturele ver. 
rubrieken 
volledigheid voldoende 
voldoende variatie 
actuele berichtgeving 
objectieve berichtgeving 
politiek neutrale ber.gev. 
begrijpelijk 
verhouding advert. :tekst 
vaste plaats artikelen 
kleurgebruik 
verh. tekst/foto's 
lettertype leesbaar 
tijdigheid 
betrouwbaarheid 
moeilijk taalgebruik 
artikelen te lang 
voorkeur VS, concurrent. 
rapportcijfer 

bereidheid 
max. grootte per jaar 
vorm bijdrage 
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Meetwaarden 

{man, vrouw} 
[0, ... J 
[~O, ... ,~O] 
{Vlijmen, ... ,Bokhoven} 
[altijd, ... ,nooit] 
[# minuten] 
[altijd, ... nooit] 
[niet, ... ,zeer] 
[niet, ... ,zeer] 
[ niet, ... ,zeer] 
[niet, ... ,zeer] 
[# gelezen advert.] 
{ja,nee} 
{ja,nee} 
{ja,nee} 
[slecht, ... ,goed] 
[eens, ... ,oneens] 
[ eens, ... ,oneens ] 
[eens, ... ,oneens] 
[eens, ... ,oneens] 
[ eens, ... , oneens ] 
[eens, ... ,oneens] 
[veel, ... , weinig adv.] 
{ja,nee} 
[te weinig, ... ,te veel] 
[veel, ... ,weinig foto's] 
{ja,nee} 
{dag van bezorging} 
[# onbezorgd] 
[eens, ... ,oneens] 
[eens, ... ,oneens] 
[ rangorde bladen] 
< 1, ... ,10> 

{ja,nee} 
[f 0,- ... ] 
{vrijwillig,abonnem. } 



3.2 Verbanden tussen aspecten lezers-enquete 

eigenschappen: 

leesgedrag: 

interesses: 

verenigingsleven: 

artikelen: 

algemeen: 

lezersbijdrage: 

De eigenschappen van de mensen, zoals geslacht, leeftijd, opleiding 
en woonplaats staan in verband met het kwaliteitsoordeel over aIle 
aspecten van de krant. Een ouder persoon zal bijvoorbeeld eerder 
moeite hebben met de leesbaarheid van het lettertype dan een jonge
reo 

Ook het leesgedrag zal samenhangen met het kwaliteitsoordeel. Ie
mand die de krant niet goed vindt, zal er waarschijnlijk ook minder 
in lezen. 

Een interesse voor bijvoorbeeld sport zou kunnen leiden tot een 
betere waardering van de sportrubriek. 

Wanneer men lid is van een vereniging of een partij, zal men kriti
scher kijken naar de verslagen over die vereniging of over die 
partij. 

De waardering voor de inhoud van de artikelen hangt zoals hierbo
ven is beschreven van een groot aantal persoonskenmerken van de 
lezers af. Bovendien zou een slechte lay-out of een slechte leesbaar
heid de waardering voor de artikelen kunnen beinvloeden. 

De concurrentiepositie van de Vlijmscherper en de algemene waar
dering voor de krant hangen in hoofdzaak af van alle begrippen en 
aspecten bij het kwaliteitsoordeel over de krant. Interessant is het 
om te zien of de concurrentiepositie afhangt van de woonplaats. 

De aspecten die bij dit begrip zijn genoemd, hangen in af van de 
eigenschappen (inkomen), het leesgedrag en het gehele kwaliteits
oordeel. 
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3.3 Onderzoeksmodel adverteerders-enquete 

Begrippen Aspecten Variabelen Meetwaarden 

Adverteerd. bedrijf sector {ambacht, ... , industrie} 
omvang [# werknemers] 
vestigingsplaats {Vlijmen, ... Waalwijk} 
afzetgebied {Vlijmen, ... , Bokhoven } 

advert. budget hoogte [0 ... ] 
advertenties in Vlijms. < # advert./jaar > 
adv. in andere bladen < # advert./jaar > 
grootte <# mm2 > 

Kwaliteit acquisitie benadering [goed, ... ,stecht] 
adv. beleid bereikbaarheid [goed, ... ,slecht] 

adm. atbandeling contractlfactuur [goed, ... ,slecht] 
tijdigheid [goed, ... ,slecht] 
behandeling fouten [goed, ... ,stecht] 

adv. mogelijkheden commercieel [goed, ... ,slecht] 
'tunneltjes' [goed, ... ,slecht] 
advert. pagina's [goed, ... ,slecht] 
kleur mogelijkheden [voldoende, onvold.] 

kwa!. adv. positionering [goed, ... ,slecht] 
advert. Lo.m. wensen. [altijd, ... ,nooit] 
verhouding advert. :tekst [te hoog, ... , te laag] 

tarief hoogte t.o.v. bezorggebied [hoog, ... ,taag] 
prijs: kwal. verh. [hoog, ... ,laag] 
prijs:kwal. verh. 
t.o. v. concurrent. [beter, ... ,slechter] 

aig. oordeel rapportcijfer < 1, ... ,10> 
verbeter. mogelijk acquisitie {ja,nee} 

administratieve 
atbandeling {ja,nee} 
kwaliteit advertenties {ja,nee} 
prijsstelling {ja,nee} 
advertentiemogelijkheden {ja,nee} 
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3.4 Verbanden tussen aspecten adverteerders-enquete 

Toelichting: Bij een mogelijke verband tussen 2 aspecten is dat aangestipt. Er is dus een 
mogelijke verband tussen # werknemers en bedrijfssector, maar geen 
mogelijke verband tussen vestigingsgemeente en bedrijfssector bijvoorbeeld. 
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# advert. VlijmScherper • • • • • 0 
# advert. andere bladen • • • • • • ~ 
gem. 9 rooUe advert. • • • • • ~ 
advert. mogelijkheden • - • ~ 
benadering acquisiteurs • • ~ 
behandeling fouten • • ~ 
factuur I contract • • ~ 
tijd ig heid (fact./contr.) • - ~ 
positionering advertentie • • ~ 
advert. i.o.m. wens • • -~ hoogte t.o.v. bezorggebied • • - -r%: 
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4. Vragenlijsten en frequentietabellen 

De vragenlijsten en frequentietabeUen van zowel de lezers-enquete als de adverteerders
enquete zijn opgenomen in de bijlage. 

4.1 De invulinstructie 

In de enquete treft u tel kens een vraag aan met daarbij behorende antwoordmogelijkhe
den. Achter zo'n anwoordmogelijkheid staat een cijfer. We verzoeken u bij het beant
woorden van de vragen tel kens het cijfer te omcirkelen achter het antwoord dat op u van 
toepassing is of dat uw voorkeur heeft. 

Wanneer u bijvoorbeeld 32 jaar oud bent, beantwoordt u de onderstaande vraag als voIgt. 

Wat is uw Ieeftijd? 0- 20 jaar 
21 - 30 jaar 
31 - 50 jaar 
51 - 65 jaar 
ouder dan 65 jaar 

1 
2 
3 
4 
5 

Sommige vragen vereisen een enigszins andere beantwoording. De instructie daarvoor 
wordt bij de vragen zelf gegeven. Ook moet u soms vragen alleen dan invullen, indien u 
een bepaald antwoord hebt gegeven op de voorgaande vraag. Lees daarom de vragen en 
de bijbehorende instructie nauwkeurig. Veel succes met het invullen van de enquete! 

4.2 Steekproefomvang 

In principe is het mogeJijk iedere lezer van De Vlijmscherper een enquete toe te sturen. 
Dit zou betekenen dat er 6000 enquetes moeten worden verspreid. Uit de ingeleverde 
exemplaren zou dan een gestratificeerde steekproef getrokken kunnen worden. Uit kosten
overwegingen is dit echter niet haalbaar. 

Een steekproefomvang van ongeveer 400 stuks levert voor het rapportcijfer een betrouw
baarheid van 95% op (bij een onnauwkeurigheid van 5%). Op grond hiervan geldt dat 
deze steekproefomvang ook voldoende groot is om aIle andere vragen met voidoende 
nauwkeurigheid te kunnen analyseren. 

We hebben, in overleg met de redactie, besloten om in totaal 1000 enquete-formulieren te 
verspreiden. De redactie zal de formulieren zo bij de verschillende adressen verspreiden, 
dat de groep respondenten een reele afspiegeling vormt van de werkelijke lezerspopulatie. 
Aile teruggekomen formulieren worden verwerkt. 

Aangezien het aantal adverteerders niet zo groot is stuurt men ze allen een enquete
formulier toe. Ook hier worden aIle teruggezonden formulieren verwerkt. 
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s. Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies lezers-enquete 

De Vlijmscherper wordt in aIle dorpen ongeveer evenvaak ter hand genomen. De leesfre
quentie ligt erg hoog: in ieder dorp leest 95 % van de ondervraagden De Vlijmscherper 
vaak of altijd. Er is geen verschil tussen de leesfrequentie van mannen en vrouwen. 

Mensen die te kennen geven dat ze de krant vaak of altijd lezen, besteden ook meer tijd 
aan het lezen in die krant. Er is dus duidelijk sprake van een binding van een grote groep 
mensen aan het blad. De mensen die De Vlijmscherper minder vaak inkijken, besteden 
aan het lezen per keer ook aanmerkelijk minder tijd. 

De Vlijmscherper wordt even vaak gelezen door jong en oud. Er zijn slechts kleine 
verschillen in de leesfrequentie van de verschillende leeftijdscategorieen. De leesduur 
echter hangt duidelijk weI van de leeftijd af. Naarmate men ouder wordt, leest men steeds 
langer in De Vlijmscherper. Dit komt tot uiting in aile leeftijdscategorieen, d.w.z. dat 
iemand van 30 jaar de krant langer leest dan iemand van 20, maar ook dat iemand van 65 
de krant langer leest dan iemand van 50 jaar. 

De Vlijmscherper wordt niet beschouwd als een vervangingsmiddel van een regionale of 
landelijke krant. Mensen die een landelijk dagblad ontvangen lezen niet meer of minder in 
De Vlijmscherper dan mensen met een regionaal dagblad. Mensen die geen enkel dagblad 
hebben, lezen het minste in De Vlijmscherper. 

De waardering van de lezers voor De Vlijmscherper is goed. Ais eindrapportcijfer scoort 
De Vlijmscherper in deze enquete een 7,6. De meningen lopen hierover weinig uiteen. In 
ieder dorp scoort de Vlijmscherper ongeveer hetzelfde. In Vlijmen, Haarsteeg, Vliedberg 
en Nieuwkuijk scoort De Vlijmscherper tussen de 7,4 en 7,8. In Herpt (7,3), Hedikhuizen 
(6,6) en Bokhoven (7,0) ligt dit iets lager. Hierbij dient de kanttekening gemaakt te 
worden dat de steekproefgrootte van deze laatstgenoemde dorpen beduidend achterblijft 
bij de eerder genoemde dorpen. 

Ook de leeftijd is nauwelijks van invloed op de waardering. De mensen die jonger zijn 
dan 20 geven een 7, de mensen ouder dan 65 geven gemiddeld een 7,9. De mensen met 
leeftijden tussen de 20 en 65 gaven gemiddeld ongeveer een 7,6. De Vlijmscherper wordt 
ook niet anders gewaardeerd door hoog- en laagopgeleiden. De gegeven rapportcijfers 
vertonen ook 'per opleidingsniveau' nauwelijks spreiding. 

Deze hoge waardering komt ook tot uiting in de rangpositie die De Vlijmscherper van de 
lezers krijgt ten opzichte van de andere huis-aan-huis-bladen: 82 % van de mensen geeft 
De Vlijmscherper de eerste plaats. In Vlijmen, Haarsteeg, Vliedberg en Nieuwkuijk ligt 
dit percentage zelfs nog iets hoger. De Vlijmscherper springt er uit in positieve zin, op 
redelijk ruime afstand gevolgd door de Bossche Omroep. Het is niet helemaal eerlijk om 
de verschillende huis-aan-huis-bladen in een rangorde op te nemen volgens de gegevens 
van deze enquete, omdat de andere huis-aan-huis-bladen niet in ieder dorp waar werd 
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geenqueteerd, worden verspreid. Wanneer we aIleen kijken naar de mensen die de 
betreffende bladen weI ontvingen, dan luidt de volgorde: 

1 De Vlijmscherper 
2 Bossche Omroep 
3 Hunenkompas 
4 Stadsgewest 
5 De Boogschutter 

Hierbij dient aangetekend te worden dat de verschillen in waardering tussen de laatste drie 
bladen erg klein zijn. 

Een belangrijke conclusie is dat bijna iedereen vindt dat de artikelen en het taalgebruik 
goed te begrijpen zijn. 

Er is geen verband tussen het opleidingsniveau van de mensen en de leesfrequentie, maar 
het is weI zo dat er een verband bestaat tussen het opleidingsniveau en de interesse in 
bepaalde artikelen. Globaal zou men kunnen zeggen dat mensen met een laag opleidings
niveau iets meer interesse hebben voor de tunneltjes, de politieberichten, de kerkberichten 
en de advertenties dan mensen met een hoog opleidingsniveau. De laatsten op hun beurt 
lezen vaker de culturele artikelen en de politieke artikelen. In deze lijn past het feit dat de 
mensen met een hogere opleiding de politieke artikelen hoger waarderen. Een aantal 
rubrieken, zoals bijvoorbeeld de sportverslaggeving, de column, de historische bijdragen 
en de Kleinscherper worden ongeveer evenveel gelezen door hoger- en Iageropgeleiden. 

Tweederde van de lezers vindt de berichtgeving in De Vlijmscherper in het aigemeen 
objectief. Bij de politieke artikelen echter vindt 26 % van de mensen dat de redacteur 
politiek neutraal versiag doet, tegenover 30 % die vindt dat de redacteur zijn politieke 
voorkeur weI naar voren laat komen. Van de mensen die lid zijn van een politieke partij 
leest een grote meerderheid (88 %) de politieke artikelen. Van deze mensen vindt 56 % dat 
de politiek redacteur zijn politieke voorkeur in zijn artikelen door laat schemeren. 

Men is over de overzichtelijkheid van De Vlijmscherper tevreden. Uit de frequentietabel
len is op te maken dat een grote meerderheid van de mensen tevreden is over het 
lettertype, het kleurgebruik en de hoeveelheid tekst ten opzichte van de hoeveelheid 
foto's. Bovendien kent 85 % van de mensen van ten minste een rubriek de vaste plaats in 
de krant. Onder de 27 % van de lezers die vinden dat de krant wat meer kleur zou mogen 
bevatten, bevinden zich veel jongeren. Meer dan de helft van de jongeren vindt nt. dat de 
krant te weinig kleur bevat. 

Hogeropgeleide mensen zijn vaker van mening dat er te veel advertenties in De Vlijm
scherper staan dan lageropgeleide mensen. 

De bezorging van De Vlijmscherper geeft in ieder dorp ongeveer hetzelfde beeld. Gemid
deld zegt 6 % van de mensen dat het soms of vaak voorkomt dat De Vlijmscherper niet 
wordt bezorgd. Ben grote uitzondering hierop vormt Hedikhuizen, waar 42 % van de 
mensen De Vlijmscherper soms of vaak niet in de bus krijgt. 
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De dag van bezorging is woensdag. Dan krijgt 95 % van de mensen De Vlijmscherper in 
de brievenbus. Wederom is Hedikhuizen een uitzondering. Daar krijgt 25% van de 
mensen De Vlijmscherper pas op donderdag of vrijdag. 

5.2 Aanbevelingen naar aanleiding van lezers-enquete 

• Hoewel de steekproef van lezers in Hedikhuizen klein was ten opzichte van Vlijmen, 
Haarsteeg, Vliedberg en Nieuwkuijk, blijkt uit het lage rapportcijfer en de kritiek over de 
bezorging dat de bewoners van Hedikhuizen minder tevreden zijn over De Vlijmscherper. 
Men zou er zeker verstandig aan doen om wat meer aandacht te besteden aan de bezor
ging daar. 

• Wellicht zou De Vlijmscherper meer gebruik kunnen maken van kleur. De krant zou de 
jongeren dan misschien meer aanspreken. Weliswaar geeft 72 % van de mensen te kennen 
dat ze tevreden zijn met het kleurgebruik zoals dat nu is, maar praktisch niemand vindt 
dat De Vlijmscherper teveel kleur bevat. Dit geeft de redactie enige speelruimte om te 
experimenteren met kleurgebruik. 

kleurgebruik politieke voorkeur komt naar wren 

Afbeelding 2 

Afbeelding 1 

• Diegenen die de politieke artikelen in De Vlijmscherper lezen vinden in meerderheid dat. 
de redactie geen objectieve verslaggeving doet van het politieke nieuws. Een grotere 
politieke neutraliteit kan wellicht geen kwaad. 

• Over het algemeen is de waardering van de lezers voor De Vlijmscherper erg positief. De 
belangrijkste aanbeveling is dan ook: De Vlijmscherper, ga zo door! 

5.3 Conclusies adverteerders-enquete 

De sectoren die het meest in De Vlijmscherper adverteren zijn de dienstverlening en de 
detailhandel. Het zijn voornamelijk bedrijven met minder dan 5 werknemers die in De 
Vlijmscherper adverteren. Vooral bedrijven uit Vlijmen adverteren in De Vlijmscherper. 
De belangrijkste afzetgebieden zijn Vlijmen, Haarsteeg, Vliedberg en Nieuwkuijk. Er 
wordt veel geadverteerd voor naambekendheid. 
V ooral de detail handel en de dienstverlening vinden dat de prijsstelling verbeterd kan 
worden. 
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Acquisitie 
Gemaakte afspraken worden vaak of altijd nagekomen. Slechts 50 % van de adverteerders 
vindt de atbandeling van fouten en meningsverschillen goed, vooral de detailhandel is 
minder tevreden. 

V ooral in Vliedberg vindt men de benadering door de acquisiteur goed. In Vlijmen vindt 
61 % de benadering goed, 35 % redelijk en 2 % slecht. In Haarsteeg vindt 60% deze goed, 
30% redelijk en 10% slecht. In Vliedberg vindt 91 % de benadering goed en 9% redelijk. 
Minder dan de helft van de adverteerders met een advertentiebudget van meer dan 
f 10.000,- vindt de benadering door de acquisiteur goed. 

De (telefonische) bereikbaarheid van de acquisitie vindt in Vlijmen 61 % goed, 29% 
redelijk en 4 % slecht. In Haarsteeg is dit 50 % goed en 40 % redelijk. In Vliedberg vindt 
45% goed, 36% redelijk en 18% slecht. 

Rapportcijfers 
Het gemiddelde voor het advertentiebeleid is een 7,2. 

Rapportcijfers per sector: 
ambacht 7,7 
detailhandel 7,2 
groothandel 7,0 
dienstverlening 7,0 
horeca 7,3 
overige 7,0 

Rapportcijfers per soort advertentie: 
aanbiedingen 7,0 
produktinformatie 7,4 
naambekendheid 7,4 
aanb. + prod. + naam. 5,75 
aanb. + prod. 7,5 
aanb. + naam. 7,7 
prod. + naam. 6,7 

Opvallend hierbij is dat adverteerders, die en aanbiedingen en produktinformatie en 
naambekendheid hebben omcirkeld een lager rapportcijfer hebben gegeven dan anderen. 

Er is geen verband gevonden tussen het aantal geplaatste advertenties en het rapportcijfer. 

5.4 Aanbevelingen naar aanleiding van adverteerders-enquMe 

• Het is verstandig wat meer aandacht te besteden aan de atbandeling van fouten en 
meningsverschillen. 
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• Men rou kunnen proberen de adverteer
ders met grote advertentiebudgetten beter 
te benaderen. Misschien vereist dit wei 
een andere aanpak. 

• Het rou verstandig zijn om vooral in 
Vliedberg en Haarsteeg de telefonische 
bereikbaarheid van de acquisiteurs te ver
beteren. 

• Ook kan men contact opnemen met de 

menlng afhandeling fouten. meningsverschillen 

adverteerders die aIle drie de soorten Afbeelding 3 
advertenties plaatsen om er achter te 
komen of er bij hen nog specifieke oorzaken zijn voor het relatief lage rapportcijfer. 
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BIJLAGEN 

Vragenlijst en frequentietabellen lezers-enquete 

vraag 1: Wat is uw geslacht? 
antw: man 37 % 

vrouw 63 % 

vraag 2: Wat is uw leeftijd? 
antw: 0-20 4 % 

21-30 10 % 
31-50 52 % 
51-65 23 % 

>65 10 % 

vraag 3: Wat is uw opleidingsniveau? 
antw: lagere school 11 % 

LBO 18% 
MAVO 20% 
HAVO 11% 
VWO 4% 
MBO 17% 
HBO 15% 
WO 2% 

vraag 4: Waar woont u? 
antw: Vlijmen 51 % 

Herpt 3% 
Hedikhuizen 2 % 
Bokhoven 2% 
Haarsteeg 13% 
Vliedberg 11 % 
Nieuwkuijk 16% 
elders 3% 

vraag 5: Bent u lid van een sportvereniging? 
antw: ja 43% 

nre 57% 

vraag 6: Bent u lid van een culturele vereniging? 
antw: ja 19% 

nee 80% 

vraag 7: Bent u lid van een politieke partij? 
antw: ja 7% 

nre 92% 
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vraag 8: Geef aan in welke mate u gemteresseerd bent in berichtgeving over ••• 
antw: niet weI zeer 

sport: 21% 50% 22% 
politiek: 18% 55% 19% 
cuItuur: 11% 58% 18% 
historie/geschiedenis: 20% 50% 20% 
ander nieuws: 2% 63% 30% 

vraag 9: Hoe vaak leest u De Vlijmscherper? 
antw: aItijd 81 % 

vaak 15% 
W~ 3% 
zeiden 1 % 
nooit 0% 

vraag 10: Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan het 
lezen in De Vlijmscherper? 

antw: < 5 min. 2 % 
5-15 min. 31 % 
15-30 min. 42 % 
30-60 min. 20 % 
> 60 min. 4% 

vraag 11: 
A. In welke mate leest u ••• 
sportverslaggeving: 
antw: aItijd 25 % 

vaak 30% 
zeiden 27% 
nooit 15% 

politieke verslaggeving: 
antw: aItijd 32 % 

vaak 35% 
zeiden 22% 
nooit 8% 

artikelen culturele evenementen: 
antw: altijd 26% 

vaak 45% 
zeiden 20% 
nooit 4% 

historische bijdragen: 
antw: aItijd 25 % 

vaak 33% 
zeiden 25% 
nooit 12% 
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k1einscherper: 
antw: altijd 26% 

vaak 24% 
zelden 25% 
nooit 18% 

advertenties: 
antw: altijd 39% 

vaak 33% 
zelden 18% 
nooit 6% 

tunneltjes: 
antw: altijd 42% 

vaak 28% 
zelden 17% 
nooit 8% 

commerciele bijlagen: 
antw: altijd 18% 

vaak 36% 
zelden 30% 
nooit 8% 

weekagenda: 
antw: altijd 37% 

vaak 31% 
zelden 20% 
nooit 7% 

tot uw dienst: 
antw: altijd 26% 

vaak 24% 
zelden 29% 
nooit 14% 

kerkdiensten: 
antw: altijd 21% 

vaak 15% 
zelden 26% 
nooit 35% 

politieberichten: 
antw: altijd 58% 

vaak 28% 
zelden 9% 
nooit 3% 

Vlijmen in het kort: 
antw: altijd 43% 

vaak 41% 
zelden 9% 
nooit 3% 
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sportiviteiten: 
antw: altijd 23 % 

vaak 25% 
zelden 27% 
nooit 20% 

column: 
antw: altijd 26% 

vaak 31% 
zelden 25% 
nooit 11 % 

B. Wat is uw oordeel over ••• 
sportverslaggeving: 
antw: slecht 1 % 

redelijk 30 % 
good D% 
geen mening 34 % 

politieke verslaggeving: 
antw: slecht 2 % 

redelijk 31 % 
good 41 % 
geen mening 21 % 

artikelen culturele evenementen: 
antw: slecht 3 % 

redelijk 28 % 
goed 47% 
geen mening 15 % 

historiscbe bijdragen: 
antw: slecht 1 % 

re~~ U% 
good «% 
geen mening 24 % 

kleinscberper: 
antw: slecht 1 % 

redelijk 17 % 
goed 44% 
geen mening 30 % 

advertenties: 
antw: slecht 1 % 

redelijk 22 % 
goed 54% 
geen mening 18 % 

tunneltjes: 
antw: slecht 1 % 

redelijk 21 % 
goed 51 % 
geen mening 20 % 
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commerciele bijlagen: 
antw: slecht 2% 

redelijk 25% 
goed 37% 
geen mening 29% 

weekagenda: 
antw: slecht 1% 

redelijk 20% 
goed 56% 
geen mening 18% 

tot uw dienst: 
antw: slecht 0% 

redelijk 16% 
goed 48% 
geen mening 29% 

kerkdiensten: 
antw: slecht 1% 

redelijk 7% 
goed 46% 
geen mening 41% 

politiebericbten: 
antw: slecht 3% 

redelijk 18% 
goed 69% 
geen mening 7% 

Vlijmen in bet kort: 
antw: slecht 1% 

redelijk 28% 
goed 57% 
geen mening 9% 

sportiviteiten: 
antw: slecht 2% 

redelijk 21% 
goed 36% 
geen mening 34% 

column: 
antw: slecht 3% 

redelijk 25% 
goed 38% 
geen mening 27% 

vraag 12: Hoeveel advertenties leest u? 
antw: aIle 18 % 

bijna aIle 43 % 
enkele 32% 
geen 5% 
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vraag 13: Welk soort advertenties leest u? 
antw: aanbiedingen 24 % 

produkt-informatie 13 % 
aileen bedrijfsnaam 4 % 
aIle soorten advert. 13 % 
aanbied. & prod.info 34 % 
aanbied. & bedr.naam 3% 

vraag 14: In boeverre bent u bet eens met ••• 
In de politieke artikelen komt de politieke voorkeur van de redacteur naar voren: 
antw: helemaal mee eens 8 % 

grotendeels mee eens 22 % 
grotendeels mee oneens 16% 
helemaal mee oneens 10% 
geen mening 39 % 

De variatie in de onderwerpen in De Vlijmscberper is voldoende groot: 
antw: helemaal mee eens 27 % 

grotendeels mee eens 54 % 
grotendeels mee oneens 10% 
helemaal mee oneens 2 % 
geen mening 3 % 

De boeveelheid nieuws in De Vlijmscberper is te klein: 
antw: helemaal mee eens 14% 

grotendeels mee eens 29 % 
grotendeels mee oneens 28 % 
helemaal mee oneens 18 % 
geen mening 7 % 

De artikelen in De Vlijmscberper zijn goed te begrijpen: 
antw: helemaal mee eens 57 % 

grotendeels mee eens 34 % 
grotendeels mee oneens 2 % 
helemaal mee oneens 2 % 
geen mening 2 % 

Bet nieuws in De Vlijmscberper is vaak oud nieuws en dus niet meer actueel: 
antw: helemaal mee eens 3 % 

grotendeels mee eens 15 % 
grotendeels mee oneens 35 % 
helemaal mee oneens 36 % 
geen mening 8 % 

Bet taalgebruik in De Vlijmscberper is soms moeilijk te begrijpen: 
antw: helemaal mee eens 2 % 

grotendeels mee eens 6% 
grotendeels mee oneens 26 % 
helemaal mee oneens 58 % 
geen mening 6 % 
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In het algemeen is de berichtgeving in De Vlijmscherper objectief: 
antw: helemaal mee eens 21 % 

grotendeels mee eens 46 % 
grotendeels mee oneens 12 % 
helemaal mee oneens 5 % 
geen mening 12 % 

De artikelen in De Vlijmscherper zijn vaak te lang: 
antw: helemaal mee eens 2 % 

grotendeels mee eens 10 % 
grotendeels mee oneens 34 % 
helemaal mee oneens 40 % 
geen mening 10% 

Columns zorgen ervoor dat ik mijn mening kan vormen: 
antw: helemaal mee eens 12 % 

grotendeels mee eens 20 % 
grotendeels mee oneens 14% 
helemaal mee oneens 16% 
geen mening 34 % 

vraag 15: Vindt u het lettertype van De Vlijmscherper duidelijk leesbaar? 
antw: ja 94% 

nee 5% 

vraag 16: Wat vindt u van het kleurgebruik in De Vlijmscherper? 
antw: te veel kleur 0 % 

voldoende 72 % 
te weinig kleur 27 % 

vraag 17: Wat vindt u van de verhouding tussen de hoeveelheid tekst en de 
hoeveelheid foto's? 

antw: te veel foto' s 1 % 
good 86% 
te weinig foto's 12 % 

vraag 18: Wat vindt u van de verhouding tussen de hoeveelheid advertenties en de 
hoeveelheid tekst? 

antw: te veel advertenties 21 % 
good 74% 
te weinig advertenties 3 % 

vraag 19: Kent u van bepaalde rubrieken de vaste plek in de krant? 
antw: ja 85% 

nee 14% 
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vraag 20: Hoe vaak komt bet voor dat de Vlijmscberper niet bij u in de bus wordt 
bezorgd? 

antw: nooit 
zelden 
soms 
vaak 

77% 
17% 
4% 
2% 

vraag 21: Op welke dag van de week ontvangt u doorgaans De V1ijmscherper in uw 
brievenbus? 

antw: woensdag 95 % 
donderdag 3 % 
vrijdag 0% 

vraag 22: Hoe lang kunt u De Vlijmscberper in de vakantieperiode missen? 
antw: 1 week 19 % 

2 weken 32% 
3 weken 22% 
4 weken 23% 

vraag 23: Geef de volgorde van uw voorkeur aan voor de vijf buis-aan-huis-bladen: 
rangorde: De Vlijmscherper 1 

Bossche Omroep 2 
Hunenkompas 3 
Stadsgewest 4 
De Boogschutter 5 

vraag 24: Welke dagbladen leest u? 
antw: landelijk 16 % 

regionaal 61 % 
geen 5% 
landelijk & regionaal 16 % 

vraag 25: Bent u bereid om een bepaald bedrag te betalen om De Vlijmscberper te 
ontvangen? 

antw: ja 
nee 

31% 
66% 

vraag 26: Welke jaarlijkse bijdrage vindt u acceptabel? (als vraag 25 ja) 
antw: < 10 7% 

10-20 16% 
20-30 6% 
30-40 1 % 
40-50 2% 
> 50 0% 
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vraag 27: Aan welke vonn van fmanciele bijdrage geeft u de voorkeur? 
antw: abonnement 15 % 

vrijwillige bijdrage 13 % 
geen voorkeur 6 % 

vraag 28: Geef een rapportcijfer voor De Vlijmscherper. 
antw: gemiddeld 7,6 

aantallen 

1 0 

2 0 

3 3 

4 8 

5 7 

6 38 

7 212 

8 290 

9 58 

10 12 
ta e 1 
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Vragenlijst en frequentietabellen adverteerders-enquete 

vraag 1: Tot welke sector behoort uw bedrijr? 
antw: ambacht 16% 

detail handel 41 % 
dienstverlening 30 % 
industrie 0 % 
horeca 8% 
overige 2% 

vraag 2: Hoeveel werknemers heeft u in dienst? 
antw: minder dan 5 70 % 

5 tim 9 14% 
10 tim 49 12% 
50 tim 99 0% 
100 of meer 0% 

vraag 3: In welke plaats is uw bedrijf gevestigd? 
antw: Vlijmen 65 % 

Haarsteeg 12 % 
Vliedberg 13 % 
Nieuwkuijk 5 % 
He~t 0% 
Hedikhuizen 0 % 
Bokhoven 0% 
Drunen 1 % 
Vught 0% 
Waalwijk 0% 
's-Hertogenbosch 5 % 
elders 2% 

vraag 4: Welke van de onderstaande gemeenten rekent u tot uw afzetgebied? 
antw: ja nee 

Vlijmen 92 % 8 % 
Haarsteeg 92 % 7 % 
Vliedberg 90 % 8 % 
Nieuwkuijk 86% 13% 
He~t 59% 40% 
Hedikhuizen 60 % 37 % 
Bokhoven 51 % 47% 

vraag 5: Welk bedrag besteed u per jaar in totaal aan advertenties? 
antw: < 1000 13% 

1000-2500 29% 
2500-5000 20% 
5000-10000 23 % 
> 10000 11 % 
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vraag 6 is Diet opgenomen, omdat het Diet mogelijk is om bier een frequentietahel 
van te maken. 

vraag 7: Welk soort advertenties plaatste u voomamelijk? 
antw: aanbiedingen 18 % 

produktinformatie 8 % 
naambekendheid 40 % 

Vraag 8: Hoe vindt u de henadering door de acquisiteurs? 
antw: goed 64 % 

redelijk 33 % 
stecht 2% 

vraag 9: Hoe vindt u de bereikbaarheid van de acquisitie? 
antw: goed 59% 

redelijk 30 % 
slecht 5% 

vraag 10: Hoe vindt u de opstelling van contracten, factoren e.d.? 
antw: goed 64 % 

redelijk 35 % 
stecht 0% 

vraag 11: Wat vindt u van de snelheid van de administratieve atbandeJing? 
antw: goed 72 % 

redelijk 22 % 
slecht 2% 

vraag 12: Hoe vindt u de atbandeling van fouten, problemen en meningsverschillen? 
antw: goed 51 % 

redelijk 35 % 
stecht 8% 

vraag 13: Hoe good komen de advertentiemogelijkheden overeen met uw wensen voor 
wat hetreft ••••• 

••• commerciele bijlage 
antw: goed 47% 

redelijk 31 % 
slecht 4% 
geen mening 8 % 

••• tunneltjes 
antw: goed 37 % 

redelijk 19% 
slecht 0% 
geen mening 22 % 
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••• advertentiepagina's 
antw: goed 

redelijk 
slecht 
geen mening 

49% 
33% 
6% 
4% 

vraag 14: Hoe vindt u de opmaak van uw advertentie? 
antw: goed 67% 

redelijk 27 % 
slecht 4% 

vraag 15: Is de advertentie in overeenstemming met de 
gemaakte afspraken? 

antw: altijd 58 % 
vaak 33% 
soms 7% 
nooit 0% 

vraag 16: Hoe vindt u de verhouding tussen de hoeveelheid 
redactionele tekst en de advertenties? 

antw: te veel tekst 6 % 
~ed ~% 
te weinig tekst 6% 

vraag 17: Wat vindt u van de prijs t.o.v. de kwaliteit? 
antw: hoog 43 % 

redelijk 55 % 
laag 0% 

vraag 18: Hoe is de prijs/kwaliteitverhouding t.o. v. andere 
huis-aan-huis-bladen? 

antw: beter 17% 
gelijk 57% 
slechter 7% 

vraag 19: Hoe vindt u de commerciele artikelen? 
antw: goed 52 % 

redelijk 42 % 
slecht 2% 
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vraag 20: Geef een rapportcijfer. 
antw: gemiddeld 7,2 

I frequentieverdeling I aantallen 

1 0 

2 0 

3 1 

4 2 

5 3 

6 6 

6,5 2 

7 37 

7,5 2 

8 23 

8,5 1 

9 5 

10 1 
tabe12 

vraag 21: Kunt u de mogelijkbeid tot adverteren in de 
vakantieperiode missen? 

antw: 1 week 5 % 
2 weken 24% 
3 weken 34% 
4 weken 28% 

vraag 22: Welke onderdelen van bet advertentiebeleid beboeven 
volgens u verbetering? 

antw: 
acquisitie 
administratieve atbandeling 
kwaliteit advertenties 
prijsstelling 
advertentiemogelijkheden 

Ja 
13% 
4% 
16% 
45% 
11% 
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Nee 
42% 
46% 
39% 
24% 
41% 
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