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Voorwoord 

Dit onderzoek is uitgevoerd voor mevrouw Ingen-Housz in opdracht van de Bedrijfs

kundewinkel. De Bedrijfskundewinkel is een door studenten gerund adviesbureau aan 

de faculteit Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het 

heeft als doel op niet commerciele basis onderzoek te verrichten voor bedrijven en 

instellingen die niet over de capaciteiten beschikken om een professioneel advies

bureau in te schakelen. 

Ik ben een derdejaars bedrijfskunde student en heb met veel plezier gewerkt aan de 

opdracht. Het contact met de opdrachtgeefster was erg plezierig en ik hoop dan ook 

dat ik ooit nog eens echt in de tearoom/pianobar kan vertoeven. 

Marianne Jansen 

Mei 1993 
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Samenvatting 

De opdrachtgeefster wil een tearoom en/of pianobar in het centrum van's 

Hertogenbosch gaan opstarten. Het is de bedoeling dat de chiquere mensen van's 

Hertogenbosch in de zaak komen. Om te onderzoeken of er vraag naar een tearoom 

en/of pianobar is, heb ik een enquete opgesteld die 21 vragen bevatte. Vit deze 

enquete moesten de volgende vragen beantwoord worden: 

" Is er behoefte aan een tearoom/pianobar? 

" Hoe vaak zou iemand naar een tearoom/pianobar gaan? 

" Wat zal er gemiddeld uitgegeven worden in een tearoom/pianobar? 

Naast deze gegevens wil de opdrachtgeefster aanvullende informatie over de wensen 

en gewoonten van mensen. Dus de eet en drinkgewoonten, de uitgaansgewoonten en 

de favoriete soort muziek. 

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit het onderzoek is dat er 

zeker behoefte is aan een tearoom en een pianobar in het centrum van's 

Hertogenbosch. Naar een tearoom en naar de pianobar zou de doelgroep ongeveer 1 

keer per maand gaan. In de tearoom zou gemiddeld f 11,- per persoon per keer 

gespendeerd worden, in de pianobar gemiddeld f 23,-. 

Wat betreft de overige informatie kan het volgende geconcludeerd worden: de meeste 

mensen drinken koffie of thee en broodjes met kaas of iets dergelijks, bij de keuze 

van een etablissement letten ze vooral op de geze11igheid en de bediening, die 

vriendelijk moet zijn. De meeste mensen gaan uit op donderdag, vrijdag en zaterdag 

van 20.00 tot 22.00 uur. Na het bezoeken van een restaurant, bioscoop oJ.d. gaan de 

meeste mensen naar een cafe of naar huis. 
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Tearoom/pianobar 

Hoofdstok 1: InIeiding 

De opdrachtgeefster heeft gemerkt dat er in Noord-Brabant geen pianobar is en 

slechts enkele tearooms, terwijl ze het idee heeft dat er weI behoefte aan is. Dit 

bracht haar op het idee om er zelf een te gaan opstarten met haar moeder. Overdag 

willen ze dan een exc1usieve tearoom runnen en's avonds dus een pianobar. 

Het interieur van de tearoom/pianobar moet exc1usief, verzorgd en stijlvol worden, 

maar weI gezellig: banken met kussens, veel planten en niet te groot (ongeveer 90 

m2
) en ongeveer 60 mensen moeten er maximaal kunnen zitten. 

Overdag kunnen mensen lunchen en exc1usieve thee soorten en speciale koffie's 

drinken. Na theetijd wordt er een subtiele overgang gemaakt naar borreltijd en 

avondcafe. Het is niet de bedoeling dat er gedineerd wordt. Heel de avond wordt er 

live-opgetreden door een pianist die eventueel kan zingen. De soort muziek die er 

gespeeld zal worden zal voornamelijk Jazz zijn. 

Het is de bedoeling dat er vooral mensen uit de bovenste laag van de middengroep 

van de bevolking binnenkomen in de leeftijdscategorie van 30-50 jaar. 

Om te bepalen of hier vraag naar is hebben ze de Bedrijfskundewinkel van de 

Technische Universiteit ingeschakeld. Het onderzoek bestond uit een enquete die 21 

vragen bevatte om de markt voor een tearoom en/of pianobar te bepalen. Deze 

vragenlijsten zijn voorgelegd aan personen uit de bovenste laag van de bevolking, die 

in's Hertogenbosch of omgeving wonen en/of werken. De probleemdefiniering, de 

onderzoeksopzet, de resultaten van dit onderzoek, een globale ornzetprognose en de 

conc1usies en aanbevelingen zijn in dit verslag weergegeven. 
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TearoomjPianobar 

Hoofdstok 2: De Probleemdefiniering 

In dit hoofdstuk wordt meer informatie gegeven over de exclusieve tearoom en de 

pianobar wat betreft het assortiment en de sfeer. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 

de onderzoeksdoelen beschreven zoals die vastgesteld zijn door de opdrachtgeefster. 

In paragraaf 2.3 worden uit deze onderzoeksdoelen de gegevens (= data-needs) 

bepaald die nodig zijn om deze onderzoeksdoelen te kunnen verwezenlijken. Deze 

gegevens worden in de vragenlijst vertaald tot vragen. 

2.1 Aanvullende informatie over de tearoom/pianobar 

In de inleiding van dit verslag is al beschreven hoe de toekomstige tearoom en/of 

pianobar emit moet komen te zien. In deze paragraaf zal nog wat aanvullende 

informatie betreffende de tearoom en de pianobar gegeven worden. 

De exclusieve tearoom 

Het is de bedoeling dat de tearoom om ongeveer 10.00 uur open gaat tot ongeveer 

18.00 uur. Als het een combinatie wordt (dus 's avonds een pianobar) dan zal de zaak 

om ongeveer twaalf uur '8 nachts sluiten. Deze openingstijd kan later worden, want 

dat hangt af van hoe laat de pianobar 's nachts dichtgaat. 

De dames willen allerlei exclusieve thee's en speciale koffie's gaan serveren, met 

allerlei speciale broodjes, hapjes en gebakjes. Uiteraard zijn er ook de normale 

dranken, zoals frisdrank en alcoholische dranken aanwezig. De prijzen van de 

dranken zijn gemiddelde prijzen. De prijzen van de soorten koffie varieren van f 2,50 

tot f 8,50 (cafe complet). De cafe comptet bevat het volgende: kannetje koffie met 

koffieboontjes, koekjes, pepermuntjes, bonbons, kaneelbeschuitjes geserveerd met 

kandijsuiker en after eight. De theesoorten varieren van f 2,25 tot f 8,50 (high tea). 
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TearoomjPianobar 

De high tea bevat een potje thee met petit fourtjes, kaneelbeschuitjes, bonbons, en 

kleine sandwiches met jam en honing. De Iunchgerechten varieren van f 3,SO 

(broodje kaas) tot f 9,SO (broodje zalm). De prijzen van de gebakjes varieren van f 
2,- (plakje cake) tot f 4,SO (zelfgemaakt gebak). 

De mensen die overdag binnenkomen kunnen als voIgt beschreven worden: 

winkelend publiek of passanten die even willen rusten en thee komen drinken in de 

tearoom, dit kunnen vaste klanten zijn of toevallige voorbijgangers. Door de sfeer die 

de opdrachtgeefster probeert te creeren in de tearoom hoopt ze dat de wat chiquere 

mensen binnen zullen komen. 

De pianobar 

Tijdens en na het borreIuur zal een pianist muziek spelen. In principe zal hij jazz

muziek uit de jaren '30 tot 'SO spelen, maar als blijkt dat er aan andere soorten 

muziek, zoals Blues of Rock & Roll behoefte is kan dit veranderd worden. 

De mensen die 's avonds binnenkomen kunnen a]s voIgt beschreven worden: 

* Mensen die via rec1ame weten dat er een optreden is. 

* Mensen die voor of na een voorstelling in een schouwburg of een bezoekje aan een 

bioscoop of restaurant, nog wat wil1en drinken in een gezellige pianobar. 

* Vaste klanten die regelmatig komen. 

Ook hier probeert de opdrachtgeefster door de sfeer die ze creeert in de pianobar, 

mensen in de leeftijd van 30-50 jaar en uit de hogere klasse van de bevolking binnen 

te krijgen. 
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TearoomjPianobar . 

2.2 De onderzoeksdoelen 

Vit het gesprek met de opdrachtgeefster is de volgende probleemstelling 

gedestilleerd: 

"Onderzoeken of er overdag behoefte is aan een tearoom en/of ~ avonds aan een 

pianobar voor de hogere klassen van de bevolking, in het centrum van's Hertogenbosch 

en een omzetprognose schatten voor de tearoom en/of pianobar'~ 

De onderzoeksdoelen die hieruit afgeleid kunnen worden zijn de volgende: 

1. Onderzoek of er behoefte is aan een exclusieve tearoom. 

Doelgroep: Het winkelend pubUek "), passanten *), zakenmensen *) . 

2. Onderzoek of er behoefte is aan een pianobar met voomamelijk jazz-muziek. 

Doelgroep: mensen *) die's avonds uit willen en van tevoren of net na een 

voorstelling nog ergens wat willen gaan drinken. 

3. Bepalen wat de omzetprognose wordt voor de tearoom en de pianobar. 

*) Het is de bedoeling dat er vooral mensen binnen komen in de leeftijd van 30 tot 50 

jaar die tot de hogere klasse van de bevolking horen, dus de wat chiquere mensen. 

2.3 De data-needs 

Om aan de onderzoeksdoelen te kunnen voldoen, moe ten de volgende data-needs uit 

de vragen komen: 

- leeftijd 

- behoefte aan tearoom en/of pianobar 

- frequentie van tearoom en/of pianobar bezoek 

- uit te geven bedrag in een tearoom en/of pianobar 
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Tearoom/pianobar 

Naast deze gegevens die dus nodig zijn om de onderzoeksdoelen te kunnen uitvoeren, 

wil de opdrachtgeefster ook meer informatie over: 

- wat wordt er gegeten/ gedronken, 

- wat wordt er belangrijk gevonden in een drank- en/of eetgelegenheid, 

- de interesse voor een borreluurtje, 

- waar men naar toe gaat na het uitgaan, 

- op welke tijden wordt er 's avonds uitgegaan, 

- waar na een bezoekje van een theater, bioscoop of restaurant naar toe gegaan 

wordt 

- en wat de favoriete muziek is. 

Het resultaat van al deze vragen is de vragenJijst die is weergegeven in bijlage 2. 
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Tearoom/Pianobar 

Hoofdstok 3: De ondenoeksopzet 

Er komen in principe voor elk onderzoeksdoel drie onderzoeksmethoden in aanmer

king, te weten het gesloten interview, de telefonische enquete en de schriftelijke 

enquete. Bij elke methode wordt besproken hoe die in praktijk gebracht kan worden 

en wat de eventuele voor- en nadelen zijn voor het onderzoek. Vervolgens wordt de 

uitvoering van elke onderzoeksmethode besproken met de eventuele voor- en 

nadelen. 

3.1 Het gesloten interview 

Hierbij worden op straat mensen aangesproken en aan hen gevraagd of ze 

geinterviewd willen worden. Aangezien de bovenste klasse van de bevolking de 

doelgroep is kan er in de buurt van exc1usieve winkels gestaan worden bij het 

onderzoek naar de behoefte aan een tearoom. Bij het onderzoek naar de pianobar 

kan er aan de uitgang van de schouwburg gestaan worden. 

Het voordeel is dat er gedetailleerder op vragen ingaan kan worden. 

Het nadeel van deze methode is dat het erg arbeidsintensief en subjectief is. Dit komt 

doordat op het uiterlijk van de mensen afgegaan wordt of ze tot de hoogste klasse 

van de bevolking horen. Als iemand er "rijk" uit ziet hoeft dat natuurlijk niet zo te 

zijn. 

N.B. Als er vanaf nu gesproken wordt over "rijke" mensen, dan worden hiermee 

bedoeld mensen uit de bovenste laag van de middengroep van de bevolking. 

UityoerinG: 

Het bovenstaande heb ik uitgevoerd. Ik benaderde mensen die chique gekleed en in 

de leeftijd van 30-50 jaar waren en waarvan ik dacht dat die naar zo'n tearoom 
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TearoomjPianobar 

zouden kunnen gaan. 

De vragen die gemaakt zijn voor de schriftelijke enquete (zie bijlage 2, vraag 1 tIm 

10» waren zo gedetailleerd dat er weinig extra vragen bedacht konden worden die in 

een gesloten interview gevraagd konden worden. Daarom zijn dezelfde vragen (vraag 

1 tIm 10), als in de vragenlijst bedoeld voor de schriftelijke enquete, gebruikt voor 

het gesloten interview. 

Het viel op dat de mensen weinig tijd hadden om veel vragen te beantwoorden. Het 

eerste wat ze ook vroegen was vaak "duurt het lang?". Dus daarom moesten de vragen 

snel gesteld worden en is eigenlijk de opzet van het gesloten interview, namelijk het 

gedetailleerder op de vragen ingaan, niet echt gelukt. 

Bij het lopen door de stad bleek dat het erg arbeidsintensief was omdat in twee uur 

tijd maar 15 mensen geinterviewd waren. Dit kwam door meerdere redenen: 

1. Het was niet zo druk in de stad. 

2. Er kon niet op iedereen afgestapt worden maar aIleen op de mensen die tot de 

doelgroep (chique gekleed en 30-50 jaar) hoorden. 

3. Ongeveer de helft van de mensen die aangesproken werden wilden geen vragen 

beantwoorden omdat ze geen tijd hadden. 

Hieruit trok ik mijn conclusies en veranderde de manier van aanpak: 

1. Ik ben op koopavond naar de stad gegaan, zodat er meer mensen zijn. 

2. De vragenlijsten over de tearoom en pianobar 1) (zie bijlage 2) met de 

introductiebrief (zie bijlage 1) en een portvrije envelop in een envelop gedaan en de 

gevulde enveloppen mee genomen naar 's Hertogenbosch. Vervolgens mensen op 

straat aangesproken (chique gekleed en 30-50 jaar) en gevraagd of ze de vragenlijst 

thuis wilden invullen. Tevens is erbij verteld waar het over ging en dat er een 

portvrije antwoord-envelop in zat. 

Voordeel van deze methode: aan het uiterlijk kon gezien worden of ze tot de 

doelgroep (30-50 jaar, chique gekleed) hoorden, en in korte tijd konden veel meer 
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Tearoom/Pianobar 

mensen bereikt worden (dus minder arbeidsintensief). 

Nadeel van deze methode: of ze werkelijk tot de bovenste ldasse van de bevolking 

horeo, is maar de vraag. Maar in wezen is het niet van belang is of ze werkelijk "rijk" 

zijn. Het gaat om de levensstijI en die zie je aan het uiterlijk van de mensen. 

De resultaten waren veel positiever, de mensen wilden bijna allemaal (ongeveer 90% 

van de mensen die aangesproken werden) de enquete in ontvangst nemeo, thuis invul

len en opsturen naar de Bedrijfskundewinkel. De respons was ook erg groot, ongeveer 

80% stuurde zijn enquete inderdaad terug. 

Omdat deze methode zo goed werkte ben ik ook 's avonds naar 's Hertogenbosch 

gegaan en heb bij de schouwburg (het Casino) deze enveloppen uitgedeeld. Dus het 

interviewen van mensen die uit het Casino kwamen is achterwege gelaten om 

dezeIfde redenen ais voor de tearoom. 

1) Omdat er dezelfde mensen (chique geldeed, 30-50 jaar) mijns inziens naar een 

exclusieve tearoom en pianobar zouden gaan zijn de vragenlijsten samengevoegd. 

Anders zouden er twee keer zoveel verschillende mensen benaderd moeten worden. 

3.2 De telefonische enquete 

Deze methode houdt in dat er mensen uit de doelgroep opgebeld worden en er dan 

een paar vragen aan hen voorgelegd worden. 

Het voordeel is dat de respons groter is dan van een schriftelijke enquete. Het is ook 

minder arbeidsintensief dan een gesloten interview. 

Het nadeel is dat het moeilijk is om aan de telefoonnummers van de doelgroep te 

komen. Ook een nadeel is dat het interview niet te lang mag duren. 
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TearoomjPianobar 

Uitvoerina 

Het achterhalen van de telefoonnummers was dus inderdaad onmogelijk omdat in het 

telefoonboek geen onderscheid is gemaakt tussen beroepen die mensen uitvoeren. 

Ook de gemeente en de schouwburg konden mij niet verder helpen. De schouwburg 

(het Casino) wilde geen adressen en/of telefoonnummers geven van mensen die een 

abonnement hebben, vanwege de privacy van de mensen. 

Conclusie: de telefonische enquete heb ik niet kunnen uitvoeren. 

3.3 De schriftelijke enquete 

Deze methode houdt in dat de vragenlijsten aan mensen opgestuurd worden of aan 

mensen gegeven, zodat ze het kunnen invullen. Voor het opsturen van de 

vragenlijsten moeten er adressen achterhaald worden. Dit kan door bijvoorbeeld een 

club met "rijke" mensen te benaderen, bijvoorbeeld een golfclub of rotary club, of uit 

een telefoonboek adressen te halen waar het beroep bij staat wat de persoon heeft. 

Aan de volgende beroepen denk ik dan: dokter, advocaat, directeur, notaris, burge

meester, zakenman, etc .. 

Het voordeel is dat het niet erg arbeidsintensief is als je een adressenbestand hebt. 

Het nadeel van deze methode is de lage response 

Uitvoerina: 

Net zoals het bij de telefonische enquete moeilijk was om aan telefoonnummers te 

komen was het onmogelijk om aan een adressenbestand van rijkere mensen te komen 

("privacy van de mensen beschermen"), zelfs in een telefoonboek staat tegenwoordig 

niet meer wat het beroep is wat iemand heeft. 

De laatste mogelijkbeid was om de enquetes zelf rond te brengen. De enquetes heb 

ik in brievenbussen van grote huizen in's Hertogenbosch en Vught gedaan. 

Voordeel: ze zijn weI "rijk", anders wonen ze niet in zo'n groot huis. 
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TearoomjPianobar 

Nadeel van deze methode: zijn de mensen die in grote huizen wonen weI 30-50 jaar, 

en zijn ze weI chi que geldeed? 

Als eerste zijn de enveloppen in brievenbussen van huizen gedaan (ongeveer 2/3 van 

de enveloppen) en vervolgens zijn enveloppen op straat uitgedeeld. Acbteraf bleek 

bet uitdelen op straat een veel hogere respons te hebben. 

In totaal zijn er 305 gevulde enveloppen verspreid. HielVan zijn 123 enqu~tes 

teruggekomen. Dit is een respons van 40%, deze respons wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de hoge respons van de uitgedeelde enqu~tes. 
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TearoomjPianobar 

Hoofdstuk 4: De resoltaten van het ondenoek 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de vragenlijst bekeken en worden de 

belangrijkste resultaten en opvallendste zaken beschreven en waar mogelijk verklaard. 

In bijlage 3 treft u een volledig overzicht aan van de scoringspercentages bij de 

antwoordcategorien van de enquete. 

Eerst komen de resultaten over de tearoom aan bod en vervolgens de resultaten over 

de pianobar. 

4.1 ResuItaten over de tearoom 

In deze paragraaf worden de resultaten van de vragen over de tearoom besproken. 

Hierbij worden dus de vragen 1 t/m 10 (zie bijlage 3) in beschouwing genomen. 

Omdat de doelgroep 30-50 jaar is worden alleen de resultaten van die 

leeftijdscategorie genoemd. Gemiddeld 58% van de doelgroep gaat 1 tot 3 keer per 

maand wat drinken in het centrum van's Hertogenbosch. Dan drinkt het merendeel 

(63%) koffie of thee en ongeveer 28% drinkt alcoholische dranken. Bten in de stad 

doet de doelgroep minder (45% doet dat 1 tot 3 keer per maand). De meeste mensen 

(45%) eten dan een broodje/croissantje met iets erop. Wat opvalt is dat naarmate de 

mensen ouder zijn, ze meer gebak eten en minder friet of kroketten. 

Over de vraag waar de doelgroep op let bij de keuze van een bepaalde drank- of 

eetgelegenheid zijn de meningen verdeeld. De meeste mensen (34%) vinden het erg 

belangrijk dat het gezellig ingericht is, op een tweede plaats komt de bediening die 

vriendelijk moet zijn en op een derde plaats de ligging. 

Op de vraag of de doelgroep de beschreven tearoom zou bezoeken is het antwoord 

erg positief; 61% zei namelijk volmondig "Ja", 33% zei "misschien" en slechts 6% zou 

zo'n tearoom met bezoeken. De andere leeftijdscategorieen reageerden overigens in 
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ongeveer dezelfde grootte van percentages. Omgerekend gaat de doeigroep ongeveer 

1 keer per maand naar een tearoom (zie bijlage Sa). En besteden ze gemiddeld 11,

per keer (zie bijiage Sa). Deze getaIlen zijn overigens weI berekend voor aIle 

leeftijden. Op de vraag of ze tijdens borreltijd aanwezig zouden zijn antwoordde 27% 

"nee", 66% "soms" en slechts 7% "jail. 

Tot zover de resultaten over de tearoom, waaruit dus blijkt dat er zeker behoefte is 

aan een tearoom, want ruim 60% zou zo'n tearoom zeker bezoeken. 

4.2 Resultaten over de piano bar 

Dan volgen in deze paragraaf de resultaten over de pianobar. Hierbij worden de 

vragen 11 tIm 21 in beschouwing genomen en de percentages die berekend zijn voor 

de doelgroep van 30-50 jaar. 

Op de vraag hoe vaak ze 's avonds uitgaan, antwoordden de meeste mensen (36%) 

ongeveer 1 tot 3 keer per kwartaal. Ze gaan het meest op vrijdag uit (in 32% van de 

gevaIlen), zaterdagavond (27%) komt op de tweede plaats en donderdag (23%) op de 

derde plaats. Als ze uitgaan, gaan de meeste mensen naar een restaurant (34%), dan 

komen de schouwburg en het theater (25%) en vervolgens het cafe (24%). 

Wat opvaIt is dat de leeftijd een rechtevenredigde verhouding heeft met de antwoor

den. Hoe ouder, hoe meer ze naar een schouwburg en een restaurant gaan en hoe 

minder ze naar een cafe en bioscoop gaan. De meeste mensen uit de doelgroep 

(38%) gaan uit van 20.00 uur tot 22.00 uur. Maar het tijdstip van 22.00 tot 24.00 uur 

is ook nog erg geliefd (33%). Na het bezoeken van een bioscoop, theatervoorstelling, 

restaurant o.i.d. gaat 40% naar een cafe, 31 % zou naar een pianobar gaan als die er 

zou zijn en 29% gaat naar huis. 
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De meeste mensen uit de doelgroep (32%) houden van klassieke muziek, jazz staat 

op de tweede plaats met 26% en blues op de derde met 19%. Hier is ook weer een 

trend te bespeuren, namelijk dat hoe ouder ze zijn hoe meer ze van klassiek en jazz 

houden, en minder van blues en popmuziek. Op de vraag of ze naar de beschreven 

pianobar zouden gaan, als ze in de vroege avond ergens anders naar toe zijn geweest, 

zegt 26% daar echt behoefte aan te hebben en 67% zegt er misschien weI naar toe te 

gaan. Slechts 7% zegt "nee, dat lijkt me nib". De leeftijdscategorie ouder dan 50 jaar 

is iets minder positief, daar zegt 20% "nee, dat lijkt me nib". Op de vraag of ze hier 

de hele avond willen bested en zegt 31% volmondig 'Ja", 53% wil er aileen even wat 

drinken en 16% wil het zeker niet. 

De doelgroep gaat ongeveer 1 keer per maand naar de pianobar (zie bijlage 5b) en 

besteedt dan gemiddeld een bedrag van f 23,45 per persoon. Als de pianobar buiten 

het centrum zou staan zouden er een stuk minder mensen naar de pianobar komen. 

Gemiddeld nog maar 1 keer per half jaar (O,35xO,5+0,10x2+0,02x7,5=0,5 keer per 

kwartaal). 

Tot zover de resultaten over de pianobar. Die ook een erg positieve indicatie geven 

voor een pianobar in het centrum van's Hertogenbosch. 
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Hoofdstuk 5: De glob ale omzetprognose 

In dit hoofdstuk worden de ornzetprognose voor de tearoom en de pianobar apart 

berekend. De totale ornzet kan berekend worden door het samenvoegen van de 

cijfers. Om de ornzetprognose te berekenen worden een aantal aannames gedaan, 

daarom moet er ~ hoge waarde gesteld worden aan de uitkomsten. Het is vooral 

bedoeld als een grove schatting van de ornzet. 

5.1 De omzetprognose voor de Tearoom 

Aangezien er in de tearoom ook mensen van onder de 30 jaar en boven de 50 jaar 

binnen komen heb ik voor de berekening van de ornzet voor de tearoom de 

antwoorden in beschouwing genomen van de leeftijden 20-30 jaar, 30-50 jaar en ouder 

dan 50 jaar. 

Voor de ornzetberekening voor de tearoom heb ik de volgende gegevens nodig: 

1. Het aantal mensen dat tot de doelgroep behoort (winkelend publiek, ouder dan 20 

jaar). In de leeftijd van 20 tot 60 jaar zijn er in's Hertogenbosch 56.653 en in Vught 

13.491 mensen (opgevraagd bij de gemeente). Stel dat 20% tot de doelgroep behoort, 

dan zijn dit ongeveer 14.000 mensen. 

2. Hoe vaak gaat de doelgroep naar een tearoom. In bijlage 5a wordt dit berekend, 

dit is gemiddeld 1 keer per maand. (1/4 keer per week) 

3. Het gemiddelde bedrag wat de doelgroep uitgeeft in een tearoom. Dit bedrag 

wordt ook berekend in bijlage 5a, dit is gemiddeld f 11,-. 

De geschatte ornzet per week is dan: 14.000 x 1/4 x 11,- = f 38.500,-. 

Kritiek op deze berekening van de omzetprognose: 

* Hier wordt aangenomen dat er 3500 ( = 14.000 x 1/4) mensen per week een plaats 
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kunnen vinden in de tearoom. Er is gedurende de week voor 5040 mensen plaats, dit 

voIgt uit de berekening in de volgende alinea. Het is niet realistiscb om aan te nemen 

dat iedereen altijd een zitplaats beeft omdat er piekuren en piekdagen zijn. 

Conclusie: 3500 mensen per week binnen krijgen zal waarscbijnlijk niet mogelijk zijn. 

* Het percentage van 20% is een schatting, bet kan net zo goed 10% of 50% zijn. Dit 

is erg moeilijk te bepalen. 

* Het aantal keren dat de doelgroep naar de tearoom gaat is ook erg onnauwkeurig 

berekend zoals al is verteld in bijIage Sa. 

Een andere berekening: 

SteI: De tearoom is open van 10.00 tot 17.00 uur. Iedereen zit er gemiddeld een half 

uur. Er kunnen maximaal 60 mensen tegelijk binnen, dus 120 per uur. Dus 120 x 7 = 

840 per dag. Dat zijn 6 x 840 = 5040 mensen per week. Dit is dus het maximum 

aantal mensen dat je per week binnen kunt krijgen. 

De ornzet die bierbij berekend kan worden is dan f 55.440,- per week. 

Als we realistisch zijn dan moet je uitgaan van minder mensen omdat om 10.00 uur 's 

ochtends er geen 60 mensen binnen zitten. Ik denk dat het realistiscb is om te 

schatten dat er gemiddeld per week 1000 mensen binnen komen (uit bronnen van 

overeenkomstige etablissementen). De omzet wordt dan: 1000 x f 11,- = 11.000,- per 

week. 
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5.2 De omzetprognose voor de Pianobar 

Voor de omzetberekening voor de pianobar heb ik de volgende gegevens nodig: 

1. Het aantal mensen dat tot de doelgroep beboort (30-50 jaar en bovenste klasse van 

de middengroep). 

2. Hoe vaak gaat de doelgroep naar een pianobar. In bijlage 5b wordt dit berekend, 

dit is gemiddeld 1 keer per 4 weken. 

3. Het gemiddelde bedrag wat de doelgroep uitgeeft in een pianobar. Dit bedrag 

wordt ook berekend in bijlage 5b, dit is gemiddeld f 23,45. 

Omdat het erg moeilijk te scbatten is boeveel mensen er zijn die tot de doelgroep 

behoren kan deze berekening niet uitgevoerd worden. Maar weI kan de vraagstelling 

worden omgedraaid en kan worden uitgerekend hoeveel mensen er nodig zijn die 

weleens naar de pianobar moeten komen. Dus wat de grootte van de klantenkring 

moet zijn. Als er per avond 180 mensen binnen komen (3 keer 60 mensen) en er 

komen per week ongeveer 800 mensen binnen (gebaseerd op de aanname dat het vier 

dagen vol zit en 3 dagen balf vol), beb je een klantenkring nodig van ongeveer 3200 

( = 800 * 4) mensen. 

Zoals uit bet bovenstaande blijkt is het moeilijk om de omzetprognose te scbatten 

omdat het niet bekend is boeveel mensen er per week naar de pianobar zouden gaan. 

Als er uitgegaan wordt van hetzelfde cijfer als hierboven, namelijk 800 mensen per 

week, dan wordt de omzetprognose 800 x 23,45 = f 18.760,- per week. 

Conclusie: De omzetberekeningen hebben weinig zin omdat bet allemaal grove 

scbattingen zijn. Het beeft uitsluitend zin als een indicatie wat er ongeveer als omzet 

verwacht kan worden. Aan deze cijfers moet dus weinig waarde gehecht worden. 

N .B. In bijlage 6 is een indicatie van de omzetkostenverhouding van een cafe 

weergegeven. Dit heb ik toegevoegd om een betrouwbaardere indicatie te geven wat 

er verwacht kan worden wat betreft de kosten in verbouding tot de omzet. 
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Hoofdstuk 6: Conclosies en Aanbevelingen 

In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek nog 

eens op een rij gezet en worden een aantal aanbevelingen voor de opdrachtgeefster 

betreffende het opzetten van een tearoom enJ of pianobar gegeven. Het onderzoek is 

beschouwd als twee aparte onderzoeken, omdat de tearoom en de pianobar eigenlijk 

twee op zichzelf staande gelegenbeden zijn. Voor de combinatie van tearoom en 

pianobar kunnen de conclusies van de aparte onderzoeken samengevoegd worden. 

6.1 Conclusies 

De tearoom 

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit de vragen over de tearoom 

is dat er duidelijk blijkt dat er behoefte is aan een tearoom. Uit vraag 7 (zie bijlage 

3) blijkt namelijk dat ongeveer 60% van aile geenqueteerde mensen de tearoom zou 

bezoeken. Hieruit kan geconc1udeerd worden dat er interesse is in de beschreven 

tearoom. De mensen zouden de tearoom dan gemiddeld een keer per maand 

bezoeken. En gemiddeld 11,- per keer uitgeven per persoon. 

De meeste mensen drinken koffie of thee en een broodjeJcroissant met be]eg. En qua 

inrichting vinden ze het erg belangrijk dat het gezellig ingericht is en dat er boven

dien een vriendelijke bediening is. 

De interesse in het borreluurtje van 17.00 uur tot 19.00 uur is minder. Ongeveer 30% 

zou nooit blijven om te borrelen. 

Er Imn dus geconcludeerd worden dat er behoefte is aan een tearoom. 
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De pianobar 

De belangrijkste conc1usie die uit de vragen betreffende de pianobar getrokken kan 

worden is dat er zeker belangstelling is voor een toekomstige pianobar in het centrum 

van's Hertogenbosch: 26% van de doelgroep zegt zeker behoefte aan een pianobar 

te hebben en 67% zou het misschien gaan bezoeken. Slechts 7% van de doelgroep 

zegt er geen belangstelling voor te hebben. 31 % van de mensen uit de doelgroep zou 

er de hele avond willen besteden. De doelgroep zou dan gemiddeld een keer per 

maand naar de pianobar gaan en ongeveer f 23,- uitgeven per persoon per keer. De 

meeste mensen uit de doelgroep houden van klassieke muziek (32%) dan jazz (26%) 

en vervolgens blues (19%). Als ze uitgaan is dit meestal op donderdag-, vrijdag- of 

zaterdagavond. Als de pianobar niet in het centrum zou staan zou 51% uit de 

doelgroep nooit naar de pianobar gaan. 

Er kan dus geconcludeerd worden dat er beboefte is aan een pianobar. 

6.2 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de bovengenoemde conc111sies komen nu enkele aanbevelingen 

en tips voor de opdrachtgeefster. 

* 
* 

* 

* 

Zorg dat de inrichting gezellig is en de bediening vriendelijk. 

Om chiquere mensen binnen te krijgen is het aan te bevelen om de prijzen van 

drank wat hoger te leggen dan ze op het moment zijn vastgesteld. 

Aangezien redelijk veel mensen (74% van de doelgroep) niet van jazz muziek 

houden, zou het verstandig zijn om meerdere muzieksoorten te spelen in de 

pianobar. 

Als er optredens zijn van muzikanten is het aan te bevelen om dit ruim van te 

voren bekend te maken in de krant en op posters. Zeker in het begin is de 

rec1ame erg belangrijk. 
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Omdat de meeste mensen voomamelijk op donderdag-, vrijdag- en 

zaterdagavond uitgaan, is het verstandig om de pianobar aIleen op die avonden 

open te doen. 

Zoals uit vraag 10 blijkt is er erg weinig belangstelling voor het borreluurtje, 

misschien is het verstandig om de zaak dan te sluiten en rond 20.00 uur weer te 

openen. Maar persoonlijk denk ik dat je dat altijd nog kunt doen, als het niet 

loopt kun je altijd nog sluiten. 

De locatie is erg belangrijk, besteed dus veel tijd aan het zoeken naar een 

geschikte locatie. Want veel mensen gaan niet naar een pianobar als het buiten 

het centrum van's Hertogenbosch lig. Ik denk dat een locatie tussen het Casino 

en de Markt de aangewezen plaats is. 

Het is aan te bevelen om de vaste kosten die gemaakt worden (zoals huur, 

inrichting en personeelskosten) te berekenen en de variabele kosten op een rijtje 

te zetten (zoals drank en eten). Als dit bekend is kan de omzet berekend worden 

die nodig is om deze kosten te dekken. Aangezien ook bekend is hoeveel de 

mensen zouden uitgeven kan er dus een grove schatting gemaakt worden hoeveel 

mensen er dus op een dag binnen moeten komen. 
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BUlage 1: De Introbrief 

20 januari 1993 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Ik ben een studente van de Technische Universiteit Eindhoven. In opdracht van de Bedrijfskundewinkel 
van deze universiteit ben ik bezig om te onderzoeken of er in 's Hertogenbosch interesse is voor een 
nieuw te vestigen tearoom of pianobar of een gecombineerde tearoom/pianobar. Speciaal voor dit 
onderzoek heb ik een enquete opgesteld om inzicht te krijgen in de vraag naar een tearoom en/of een 
pianobar. 

De tearoom en/of pianobar wordt stijlvol en exclusief ingericht in een sfeer van rond de jaren '30 tot '50. 
In de tearoom zullen er speciale thee's en speciale koffie's geschonken worden met allerlei bijzondere en 
exclusieve hapjes en broodjes. Als de tearoom en pianobar gecombineerd worden, dan zal er na theetijd 
een subtiele overgang gemaakt worden naar borreltijd en avondcafe. 's Avonds zal er jazz-muziek in de 
pianobar gespeeld worden. Dil zal verzorgd worden door een (huis )pianist en eventueel andere muzikan
ten/zangers. 

Ik zou u willen vragen of u deze enquete zou willen invullen, dit duurt stechts 10 minuten en Uw 
medewerking wordt zeer op prijs gesteld. 

Het beantwoorden van de vragen gebeurt door het cijfertje voor het antwoord duidelijk te omcirkelen. 
Het is de bedoeling dat u steeds slechts een cijfertje omcirkelt, tenzij erbij staat dat meerdere 
antwoorden mogelijk zijn. 

A1s u de enquete heeft ingevuld kunt u die per post retourneren in de bijgeleverde portvcije enveloppe. 

Veel succes met invullen en alvast vriendelijk bedankt! 

Hoogachtend, 

Marianne Jansen 
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Bijlage 2: De vragenlijst 

Een voorbeeld hoe u de vragen moet beantwoorden: 

Stel U komt vaker in 's Hertogenbosch, dan vult u de volgende vraag als voigt in: 

Vraag 0: Komt u weleens in 's Hertogenboscb? 
1 ja 
2 nee 

TearoomjPianobar 

Indien u zicb heeft vergist kunt u dit herstellen door een kruis te plaatsen door het foute nummer en 
alsnog het juiste nummer te omclrkelen. 

Vragenlijst 

1 Wat is uw leeftijd? 

1 jonger dan 20 jaar 
2 20-30 jaar 
3 3().. 50 jaar 
4 ouder dan 50 jaar 

2 Gaat u 's ochtends of's middags (tot ongeveer 18.00 uur) weleens wat drinken in het centrum van's 
Hertogenbosch (bijvoorbeeld tijdens of na het winkelen)? 

1 nooit (Ga naar vraag 4) 
2 minder dan 1 keer per maand 
3 ongeveer 1 keer per maand 
4 2 tot 3 keer per maand 
5 elke week 
6 meer dan 1 keer per week 

3 Wat drinkt u dan (u mag meerdere antwoorden omcirkelen) ? 

1 koffie, thee 
2 frisdrank, melk 
3 alcoholische dranken 
4 anders, nl... .. 

4 Gaat u weleens een hapje eten in 's Hertogenbosch, bijvoorbeeld tijdens of na het winkelen (Hierbij 
bedoel ik Diet dineren!)? 

1 nooit (Ga naar vraag 6) 
2 minder dan 1 keer per maand 
3 ongeveer 1 keer per maand 
4 2 tot 3 keer per maand 
5 elke week 
6 meer dan 1 keer per week 

5 Zo ja, wat eet u dan (u mag meerdere antwoorden omcirkelen)? 

1 gebak 
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2 broodje, croissant met kaas, ham etc. 
3 fiieqe,kroket etc. 
4 soep, tostj 
5 ijs 
6 anders, m ..... . 

6 Waar let u op bij de keuze van een bepaalde eet- of drankgelegenheid (meerdere antwoorden 
mogelijk)? 

1 goedkoop assortiment 
2 exclusief assortiment 
3 gezellig ingericht, gezellige sfeer 
4 serre aanwezig 
5 goode muziek aanwezig (vb. klassiek, jazz) 
6 vriendelijke bediening 
7 ligging 
8 anders, m ...... 

Stel er is een exclusieve tearoom in het centrum van's Hertogenbosch, die gezellig, knus is ingericht. Het 
heeft piano-jazzmuziek op de achtergrond. Er is een exclusieve en uitgebreide menukaart met speciale 
thee- en koffiesoorten en speciale bloodjes en hapjes. De prijzen van drank zijn gemiddelde prijzen 
(bijvoorbeeld een gewone koffie kost f 2,50). De prijzen van broodjes varieren van f 3,50 tot f 9,50. 

7 Zou u zo'n tearoom bezoeken? 

1 nee 
2 misschien 
3 ja 

8 Hoe vaak zou u er naartoe gaan als u naar het centrum van's Hertogenbosch gaat (om bijvoorbee1d te 
winke1en)? 

1 nooit 
2 minder dan 1 keer per maand 
3 ongeveer 1 keer per maand 
4 2 tot 3 keer per maand 
5 elke week 
6 meer dan 1 keer per week 

9 Hoeveel zou u ervoor over bebben om te besteden aan eten en/of drinken in deze tearoom (per 
persoon per keer)? 

1 minder dan f 5,-
2 ongeveer f 5,- tot f 10,-
3 ongeveer f 10,- tot f 15,-
4 ongeveer f 15,- tot f 20,
S meer dan f 20,-

10 Stet dat er na theetijd een subtiele overgang gemaakt wordt naar borreltijd en avondcafe. Zou u dan 
(dus van ongeveer 17.00 tot 19.00 uur) bier gaan borrelen, met speciale borrelbapjes (er is geen 
mogelijkheid tot dineren)? 

1 nee, nooit 
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2 soms 
3 ja, vrijwel elke keer als ik naar de tearoom ga 

De volgende vragen gaan over de tijdsbesteding van uw avond. 

11 Hoe vaak gaat u 's avonds Bit (bijv. naar cafe, restaurant, bioscoop)? 

1 nooit (ga naar vraag 16) 
2 minder dan 1 keer per kwartaal 
3 ongeveer 1 tot 3 keer per kwartaal 
4 ongeveer 2 tot 3 keer per maand 
5 minstens 1 keer per week 

12 Op welke avond(en) gaat u dan meestal (U mag meerdere dagen antwoorden)? 

1 maandagavond 
2 dinsdagavond 
3 woensdagavond 
4 donderdagavond 
5 vrijdagavond 
6 zaterdagavond 
7 zondagavond 

Tearoom/pianobar 

13 Naar welke gelegenbeden gaat u dan (u mag meerdere antwoorden aankruisen)? 

1 Bioscoop 
2 (Bruin) Cafe 
3 Restaurant 
4 Schouwburg, theatervoorsteUing 
5 anders, nL .. 

14 Op welke tijden gaat unit? (u kunt meerdere tijden aankruisen) 

1 Ongeveer van 18.00u tot 2O.00u 
2 Ongeveer van 2O.00u tot 22.00u 
3 Ongeveer van 22.00u tot 24.00u 
4 Later dan 24.00u 

15 AIs u van een bioscoop, tbeatervoorstelling, restaurant oj.d. komt, waar gaat u dan vervolgens 
naartoe? 

1 naar buis 
2 naar een (bruin)cafe 
3 naar een disco of nacbtclub 
5 naar een pianobar, als die er zou zijn 
6 anders, nL .. 

16 Van welke soort muziek boudt u? 

1 blues 
2 k1assiek 
3 jazz 
4 popmuziek 
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5 nederlandstalig 
6 anders.nt .... 

Stet er is een k1eine (voor ongeveer 60 personen), knus ingerichte. gezeDige pianobar in het centrum van 
's Hertogenbosch, waar j82'Z111uziek uit de jaren voor de oorlog gespeeld wordt door een pianist, en waar 
optredens van jazz-zangers en andere muzikanten zijn. Het interieur is exclusief ingericht in de stijl van 
de periode rond de oorlog. Er kan met gedineerd worden, wet is er een exclusieve kaart met aUerlei 
speciale drankjes en hapjes. 

17 Zou u bier naartoe gaan aIs U op de vroege avond in een restaurant, bioscoop, theatervoorstelling, of 
iets dergelijks geweest bent? 

1 ja, daar heb ik echt behoefte aan 
2 ja, misschien weI 
3 nee, dit Iijkt me nib 

18 Zou u bier heel de avond willen besteden, dus vanaf ongeveer 2O.000? 

1 ja 
2 nee, aUeen even wat drinken 
3 nee, zeker met 

19 Hoe vaak denkt u dat u naar deze pianobar zult gaan? 

1 nooit 
2 minder dan 1 keer per kwartaal 
3 ongeveer 1 tot 3 keer per kwartaal 
4 ongeveer 2 tot 3 keer per maand 
5 minstens 1 keer per week 

20 Hoeveel heeft u er dan voor over om bier te besteden per avond per persoon (aan drank en hapjes)? 

1 minder dan f 10.-
2 f 10,- tot f 25,-
3 f 25,- tot f SO,-
4 meer dan f SO,-

21 Als de pianobar met in het centrum zou staan maar iets erbuiten (wei in 's Hertogenbosch) hoe vaak 
zou u er dan uaartoe gaan? 

1 nooit 
2 minder dan 1 keer per kwartaal 
3 ongeveer 1 tot 3 keer per kwartaal 
4 ongeveer 2 tot 3 keer per maand 
5 minstens 1 keer per week 

Als u opmerkingen heeft mag u die bieronder noteren, deze worden zeer op prijs gesteld. 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking, en ik hoop op sneDe terugzending van deze enquete! 
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Bijlage 3: De resultaten van het onderzoek 

In deze bijIage worden bij elke vraag het percentage van elk antwoord gegeven, met een onderscheid in 
de drie leeftijdscategorieen. De getallen tossen haakjes slaan op het totaal aantal antwoorden in die 
leeftijdscategorie. 

1 Wat is uw leeftijd? 

4 
17 
62 
44+ 

127 

1 jonger dan 20 jaar 
2 20-30 jaar 
3 JO.50 jaar 
4 ouder dan 50 jaar 

2 Gaat u 's ochtends of's middags (tot ongeveer 18.00 uur) weleens wat drinken in het centrum van's 
Hertogenbosch (bijvoorbeeld tijdens of na het winkelen)? 

<3Oj JO.5Oj >5Oj 
0% 8% 16% 1 nooit (Ga naar vraag 4) 
9% 19% 30% 2 minder dan 1 keer per maand 

24% 28% 21% 3 ongeveer 1 keer per maand 
29% 30% 12% 4 2 tot 3 keer per maand 
29% 13% 7% 5 elke week 
9% 2% 14% 6 meer dan 1 keer per week 

(21) (60) (43) 

3 Wat drinkt u dan (u mag meerdere antwoorden omcirkelen) ? 

< 30j JO.5Oj > 50j 
41% 63% 65% 
30% 9% 10% 
27% 28% 23% 
2% 0% 2% 

(44) (79) (52) 

1 koffie, thee 
2 frisdrank, melk 
3 alcoholische dranken 
4 anders, n1... .. (*) 

(*) chocolade melk, alcoholvrij bier 

4 Gaat u weleens een hapje eten in 's Hertogenbosch, bijvoorbeeld tijdens of na het winkelen (Hierbij 
bedoel ik met dinerenl)? 

<3Oj JO.5Oj >5Oj 
0% 18% 25% 1 nooit (Ga naar vraag 6) 

24% 29% 34% 2 minder dan 1 keer per maand 
19% 30% 18% 3 ongeveer 1 keer per maand 
33% 15% 14% 4 2 tot 3 keer per maand 
19% 8% 7% 5 elke week 
5% 0% 2% 6 meer dan 1 keer per week 

(21) (61) (44) 

pagina vi 



Tearoom/Pianobar 

5 Zo ja, wat eet u dan (u mag meerdere antwoorden omcirkelen)? 

<3Oj 
9% 

54% 
13% 
9% 
9% 
6% 

(32) 

3O-SOj 
19% 
45% 
9% 

19% 
5% 
3% 

(89) 

>SOj 
31% 
35% 
4% 

17% 
9% 
4% 

(52) 

1 gebak 
2 broodje, croissant met kaas, ham etc. 
3 frietje, kroket etc. 
4 soep, losti 
5 ijs 
6 anders, n1... ..• 

(*) vis, saJade, dagmenu, kaasplankje 

6 Waar let u op bij de keuze van een bepaalde eet- of drankgelegenheid (meerdere antwoorden 
mogelijk)? 

<3Oj 3O-SOj >SOj 
2% 2% 2% 1 goedkoop assortiment 
4% 9% 5% 2 exclusief assortiment 

40% 34% 35% 3 gezellig ingericht, gezellige sfeer 
2% 5% 4% 4 serre aanwezig 
9% 7% 11% 5 goede muziek aanwezig (vb. klassiek, jazz) 

26% 22% 26% 6 vriendelijke bediening 
17% 13% 12% 7 ligging 
0% 8% 5% 8 anders, nl... .. (*) 

(53) (153) (102) 

(*) kwaliteit, buiten kunnen zitten, geen harde muziek, het assortiment, schoon, lekker, verhouding 
prijsjkwaliteit, niet-burgelijke inrichting 

Stel er is een exclusieve tearoom in het centrum van's Hertogenbosch, die gezellig, knus is ingericht. Het 
heeft piano-jazzmuziek op de achtergrond. Er is een exclusieve en uitgebreide menukaart met speciale 
thee- en koffiesoorten en speciale broodjes en hapjes. De prijzen van drank zijn gemiddelde prijzen 
(bijvoorbeeld een gewone koffie kost f 2,50). De prijzen van broodjes varieren van f 3,50 tot f 9,50. 

7 Zou u zo'n tearoom bezoeken? 

<3Oj 
0% 

33% 
67% 
(21) 

3O-SOj 
6% 

33% 
61% 
(61) 

>SOj 
9% 

30% 
61% 
(44) 

1 nee 
2 misschien 
3 ja 
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8 Hoe van zou u er naartoe gaan a1s u naar het centrum van's Hertogenbosch gaat (om bijvoorbeeld te 
winkelen)? 

<3Oj 3O-SOj >SOj 
0% 8% 7% 1 nooit 

28% 23% 28% 2 heel af en toe 
48% 40% 30% 3 soms 
24% 29% 33% 4 geregeld 
0% 0% 2% 5 altijd 

(21) (60) (43) 

9 Hoeveel zou u ervoor over hebben om te besteden aan eten en/of drinken in deze tearoom (per 
persoon per keer)? ' 

<3Oj 3O-SOj >SOj 
5% 2% 5% 1 minder dan J 5,-

52% 47% 43% 2 ongeveer J 5,- tot J 10,-
33% 32% 36% 3 ongeveer J 10,- tot J 15,-
10% 14% 9% 4 ongeveer J 15,- tot J 20,-
0% 5% 7% 5 meer dan J 20,-

(21) (57) (42) 

10 Stel dat er na theetijd een subtiele overgang gemaakt wordt naar borreltijd en avondcafe. Zou u dan 
(dus van ongeveer 17.00 tot 19.00 uur) bier gaan borrelen, met speciale borreJhapjes (er is geen 
mogelijkheid tot dineren)? 

<3Oj 3O-SOj >5Oj 
33% 27% 48% 1 nee, nooit 
62% 66% 50% 2 soms 
5% 7% 2% 3 ja, vrijwel elke keer a1s ik naar de tearoom ga 

(21) (62) (44) 

De volgende vragen gaan over de tijdsbesteding van uw avond. 

11 Hoe van gaat u 's avonds uit (bijv. naar cafe, restaurant, bioscoop)? 

<3Oj 
0% 
0% 

15% 
40% 
45% 
(20) 

3O-SOj 
0% 

10% 
36% 
32% 
22% 
(63) 

>SOj 
11% 
30% 
32% 
16% 
11% 
(44) 

1 nooit (ga naar vraag 16) 
2 minder dan 1 keer per kwartaal 
3 ongeveer 1 tot 3 keer per kwartaal 
4 ongeveer 2 tot 3 keer per maand 
5 minstens 1 keer per week 
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12 Op welke avond(en) gaat u dan meestal (U mag meerdere dagen antwoorden)? 

<3Oj 3O-SOj >SOj 
0% 4% 6% 1 maandagavond 
4% 2% 7% 2 dinsdagavond 
2% 4% 8% 3 woensdagavond 

21% 23% 18% 4 donderdagavond 
31% 32% 24% 5 vrijdagavond 
33% 27% 27% 6 zaterdagavond 
9% 8% 10% 7 zondagavond 

(52) (142) (71) 

13 Naar welke gelegenheden gaat u dan (u mag meerdere antwoorden aankruisen)? 

<3Oj 
27% 
29% 
27% 
9% 
8% 

(52) 

3O-SOj 
15% 
24% 
34% 
25% 
2% 

(160) 

>SOj 
11% 
17% 
43% 
28% 
1% 

(65) 

(*) eetcafe, disco, concert 

1 Bioscoop 
2 (Bruin) Cafe 
3 Restaurant 
4 Schouwburg, theatervoorstelling 
5 anders, nl... .. (·) 

14 Op welke tijden gaat u uit? (u kunt meerdere tijden aankruisen) 

<3Oj 
19% 
24% 
35% 
22% 
(46) 

3O-5Oj 
15% 
38% 
33% 
14% 
(124) 

>SOj 
20% 
61% 
17% 
2% 

(59) 

1 Ongeveer van 18.00u tot 2O.00u 
2 Ongeveer van 2O.00u tot 22.00u 
3 Ongeveer van 22.00u tot 24.00u 
4 Later dan 24.00u 

15 AIs u van een bioscoop, theatervoorstelling, restaurant oj.d. komt, waar gaat u dan vervolgens 
naartoe? 

<3Oj 3O-SOj >SOj 
25% 29% 60% 1 naar huis 
41% 40% 21% 2 naar een (bruio)cafe 
9% 0% 0% 3 naar een disco of nachtclub 

25% 31% 19% 4 naar een pianobar, als die er zou zijn 
0% 0% 0% 5 anders, nt .... 

(32) (84) (48) 

pagina ix 



16 Van welke soort muziek houdt u? 

<3Oj 
21% 
12% 
24% 
31% 
6% 
6% 

(51) 

3O-SOj 
19% 
32% 
26% 
14% 
4% 
5% 

(130) 

>SOj 
12% 
49% 
30% 
3% 
5% 
1% 

(76) 

1 blues 
2 klassiek 
3 jazz 
4 popmuziek 
5 nederlandstalig 
6 anders,nl .... (*) 

(*) sfeermuziek, hardrock, soul, dixieland, spaanstalig, italiaans, romantisch 

TearoomjPianobar 

Stel er is een kleine (voor ongeveer 60 personen), knus ingerichte, gezellige pianobar in het centrum van 
's Hertogenbosch, waar jazzmuziek uit de jaren voor de oorlog gespeeld wordt door een pianist, en waar 
optredens van jazz-zangers en andere muzikanten zijn. Het interieur is exclusief ingericht in de stijI van 
de periode rond de oorlog. Er kan niet gedineerd worden, weI is er een exclusieve kaart met aIlerlei 
speciale drankjes en hapjes. 

17 Zou u hier naartoe gaan als u op de vroege avond in een restaurant, bioscoop, theatervoorstelling, of 
iets dergelijks geweest bent? 

<3Oj 3O-SOj >SOj 
14% 26% 9% 1 ja, daar heb ik echt behoefte aan 
81% 67% 71% 2 ja, misschien weI 
5% 7% 20% 3 nee, rut lijkt me niks 

(21) (61) (44) 

18 Zou u hier ~ de avond willen besteden, dus vanaf ongeveer 2O.00u? 

<3Oj 
35% 
60% 
5% 

(20) 

3O-SOj 
31% 
53% 
16% 
(62) 

>SOj 
19% 
57% 
24% 
(42) 

1 Ja 
2 nee, aIleen even wat drinken 
3 nee, zeker niet 

19 Hoe vaak denkt u dat u naar deze pianobar zult gaan? 

<3Oj 
5% 

14% 
52% 
24% 
5% 

(21) 

3O-SOj 
7% 

26% 
49% 
11% 
7% 

(61) 

>SOj 
19% 
30% 
30% 
21% 
0% 

(43) 

1 nooit 
2 Minder dan 1 keer per kwartaal 
3 ongeveer 1 tot 3 keer per kwartaal 
4 ongeveer 2 tot 3 keer per maand 
5 minstens 1 keer per week 

paginax 



TearoomjPianobar 

20 Hoeveel heeft u er dan voor over om bier te besteden per avond per persoon (aan drank en hapjes)? 

<3Oj 3O-5Oj >5Oj 
14% 13% 6% 1 minder dan f 10,-
57% 54% 74% 2 f 10,- tot f 25,-
24% 30% 20% 3 f 25,- tot f 50,-
5% 3% 0% 4 meer dan f 50,-

(21) (61) (35) 

21 Als de pianobar niet in het centrum zou staan maar iets erbuiten (wel in 's Hertogenbosch) hoe vaak 
zou u er dan naartoe gaan? 

<3Oj 3O-5Oj >5Oj 
67% 51% 65% 1 nooit 
14% 35% 23% 2 minder dan 1 keer per kwartaal 
9% 10% 9% 3 ongeveer 1 tot 3 keer per kwartaal 
5% 2% 3% 4 ongeveer 2 tot 3 keer per maand 
5% 2% 0% 5 minstens 1 keer per week 

(21) (60) (43) 
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Bijlage 4: Reacties van men sen 

De mensen die een vragenlijst gekregen hebben, hadden ook de gelegenheid om opmerkingen te 
plaatsen. In deze bijlage zijn aile opmerkingen die mensen erbij geschreven hebben vermeld: 

Een uitstekend idee! Let op, niet te horde muziek, er moet gepraat kunnen worden. Denk je ook aan een 
leestafel. Succes. (30-5Oj) 

Er is teveel horeca in het centrum. Andere functies, vooral het wonen en de actieve recreatie tireisen 
doardoor in de knel te Iwmen. (30-5Oj) 

L v.m drukke wericzaamheden nog niet veel tijd om uit Ie goon. Ga slechts "gericht" uit. Ik zou het ook wei 
Ieuk vinden aIs er een pimwbar is of een liederencafe 's midda&f en 's avonds. (> SOj) 

Voor mensen die niet van iawaaierige, drukke kroegen en discotheken houden, lijkt zo'n tearoom of 
pianobar mij een prima altematief.(20-3Oj) 

Wat zou het leuk zijn aIs er eens een gewoon cafe, zonder die horde muziek, ronder barkrukken, waar ook 
het doglicht gewoon mag binnenkomen, lekker genieten aan een tafel, kaarten, kletsen enz. Waar de waard 
zo u wilt waardin nog aandacht heeft voor zijn gasten. Helaas ik ben er te oud voor maar aIs kleindochter 
van een kastelein? Wie weet in een volsend leven, ha ha. Succes met je weik. (> 5Oj) 

Muziek is prachtig, daarvoor naar een concert. In een tearoom/pianobar uitsluitend muziek op de 
achtergronti. (> 5Oj) 

ZoaIs je ziet hebben wij geen behoefie aan een tearoom. Wij hebben al erg lang de wens dot er in 's 
Hertogenbosch weer eens een goed vegetarisch/macrobiotisch restaurant zou komen. (30-5Oj) 

Een leuke zaak voor wat jongere mensen. (> 5Oj) 

Er is reeds een tearoom in's Hertogenbosch! (20-3Oj) 

Eetge/egenheden zijn er genoeg in's Hertogenbosch, maar een gezellige tearoom is nooit weg. Denk wei dot 
er animo voor is en vooral ook als de pianomuziek niet alleen maar jazz is. Wens u veel sueees. (>5Oj) 

Het is aan te bevelen om dit cafe in de omgeving Parade, Korte Putstraat te vestigen.(20-JOj) 

Jammer dot er dan niet eenvoudig gegeten zou kunnen worden, bijvoorbeeld voor 'n theatervoorstelling. (30-
SOj) 

Veel meces met deze enquite, ik heb er met plezier aan meegewerkt. Het wordt inderdaad tijd voor iets 
meuws in 's Hertogenbosch. Groetjes (20-3Oj) 

's Hertogenbosch is een leuke stad om te stappen, flus ik denk wei dot er plaats is voor een tearoom en/of 
pianobar, vooral met het oog gericht op de vele studenten die nog al eens iets nuttigen bij de al bestaande 
kroegjes. Dus de prijzen met te hoog maken! Veel succes nog met je verdere sludie! (20-3Oj) 

Tent moet wei een beetje niveau hebben en uitstralen. Geen matjes/dekjes. (20-JOj) 

Duidelijke vragenlijsL Leuk initiatief. Sukses. (>5Oj) 

Er moet natuurlijk wei bekendheid gegeven worden aan de bar. Afhankelijk van sjeeT, amesten, vaste 
bezoekers Iwm ik er nooit of wei. (30-5Oj) 
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Leuk initiatief om inzicht Ie laijgen in het behoefte patroon van de consument. Voor mij betekent een bezoek 
aon w'n gelegenheid vee~ maar de bereikblJllTheid op loopafstand in het centnlm is essentieel. Want je auto 
is een ramp in de binnenstad. Jk go dIls altijd met de trein naar het cent1Um. Veel succes gewenst. (3()"5Oj) 

Veel succes/! Vele kijken uit naar iets anders, vooral voor de wat ouderen 3()..50 jaar. Ook Ie denken aon 
een dansgelegenheid. (3()..5Oj) 

Het is nkl trlDkkelijk om van Ie VOTen iets Ie zeggen over mijn gang naar een pianobar. Het /ijkt me heel 
leuk en vooraI exclusief en zal zeker in 's Henogenbosch wei passen. Succes. (3()"5Oj) 

Wij hebben behoeften aon 'n gelegenheid voor mensen van ooze leeftijd. (3()"5Oj) 

In's Henogenbosch mis ik een gelegenheid (cafe) waar je naar /ive-muziek lean luisteren. Daarom lijkt me 
een pianobar met jazz-singers erg leuk. Niet zozeer voor een vrijdog of zaterdagavond, maar meer voor door 
de week i.v.m. de dnJkte op weekend(uitgaans)dagen. Leuk idee. (2()"3Oj) 

Wat vraag 21 betreft als het buiten het centnlm ligt maar er is goede parkeerge/egenheid in de bllll11, dan ZQU 

ik er meer naar toe goon. Woon in Vught en moet dus toch terugrijden. Vandaarll (>5Oj) 

Het wu fijn zijn als de pianobar makkelijk toegankelijk is en dot het door zijn exclusivileil geen opgeprikte 
toesland wordt in de vonn van een chique tent, waar je alleen in uitgaanstenu kunt komen. Er zijn veel 
mensen van mijn leeftijd en ouder die behoefte hebben aon een ge/egenheid die gezellig is en waar je kunt 
praten (zonder horde disco). (3()"5Oj) 
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Bijlage 5a: Berekening van de omzetprognose van de tearoom 

Let op!!: De resultaten die hieruit voortkomen zijn erg grove schattingen, dus er moet Diet te veel 
waarde aan gehecht worden. 'U, Iijken een grotere nauwkeurigheid te hebben dan het in werkelijkheid 
heeft 

Tearoom: 
De doelgroep van de tearoom is het winkelend publiek, passanten en zakenlui. V oor de berekening hoe 
vaak iemand naar een tearoom gaat wordt er geen onderscheid gemaakt in de leeftijd. 
Om dit getal zinnig te berekenen moeten vraag 8 (horizontaal) en vraag 2 (verticaa1) gecombineerd 
worden, dit is dan ook gedaan, en de volgende getallen komen hier uit: 

nooit, heel af en toe, soms, geregeld, altijd (vraag 8) 
(vraag 2) (0%) (5%) (10%) (25%) (100%) 
nooit (0) 4 6 1 1 0 
minder dan 1 keer per mnd (0,5) 4 13 6 3 0 
ongeveer 1 keer per maand (1) 0 5 20 6 0 
2 tot 3 keer per maand (2,5) 0 5 12 12 0 
elke week (4) 0 3 6 8 0 
meer dan 1 keer per week (6) !l Jl .1 ..6 Jl 

8 32 47 36 0 

N.B. De percentages onder de woorden "nooit", "heel af en toe", "soms", "geregeld" en "altijd" zijn 
schattingen van hoe vaak ze dan naar de tearoom gaan. Het percentage 5% onder "heel af en toe" moet 
je dus zo interpreteren: in 5% van de keren dat ze gaan winkelen gaat die persoon dan naar de tearoom. 
De getallen tussen haakjes achter "nooit", "minder dan 1 keer per maand" etc., stelt het aantal keren per 
4 weken VOOt. 

Berekening van het gemiddeld aantal keren dat ze naar een tearoom gaan per 4 weken als ze "heel af en 
toe" gaan: 

0 x 0,05 0 
0,5 x O,OS 0,025 
1 x 0,05 = 0,05 
2,5 x 0,05 = 0,13 
4 x 0,05 = 0,2 
6 x 0,05 = 0,3 

° x 6 mensen 
0,025 x 13 
0,05 x 5 
0,13 x 5 
0,2 x 3 
!l.l ! !l.±.... 

1,8 = = > 1,8/32 = 0,06 keer per 4 weken 
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V oor "soms" is de berekening op dezelfde wijze: 
o x 0,10 x 1 = 0 
0,5 x 0,10 x 6 = 0,3 
1 x 0,10 x 20 =2 
2,5 x 0,10 x 12 = 3 
4 x 0,10 x 6 = 2,4 
6 x 0,10 x 2 = U±.. 

8,9 = = > 8,9/47= 0,19 keer per 4 weken 

V oor "geregeld" is de berekening ook op dezelfde wijze: 
o x 0,25 x 1 =0 
0,5 x 0,25 x 3 = 0,375 
1 x 0,25 x 6 =1,5 
2,5 x 0,25 x 12 = 7,5 
4 x 0,25 x 8 =3 
6 x 0,25 x 6 2..±. 

nooit: 
heel af en toe: 
soms: 
geregeld: 
altijd: 

o 
0,06 
0,19 
0,7 

26,4 = = > 26,4/36 = 0,7 keer per 4 weken 

~ 
0,95 keer per 4 weken 

Dos een persoon gaat gemiddeld ongeveer 1 keer per maand naar een tearoom. 
Net zoals aan het begin van deze bijlage 5a is gezegd, moet erop gewezen worden dat dit getal erg 
onnauwkeurig is. Want de percentages die genom en zijn bij "heel af en toe", "soms· en "geregeld" zijn 
subjectief. Als andere percentages genomen zouden worden zou er een ander getal uitgekomen zijn. 
Als dit getal realistisch bekeken wordt het best veel om 1 keer per maand naar dezelfde tearoom te 
gaan. 

Berekening van het gemiddelde bedrag dat ze zouden uitgeven in de tearoom (vraag 9). 

3% minder dan 1 5,-
47% ongeveer 1 5,- tot 1 10,-
33% ongeveer 110,- tot 115,-
12% ongeveer 115,- tot 1 20,-
5% meer dan 1 20,-

3 x 12,50 
47 x f 7,50 
33 x 112,50 
12 x 117,50 
2 I f 25,- + 

1107,5 = = > 1107,50 / 100 = 11,- per keer 

Dos het gemiddelde bedrag dat ze zouden uitgeven in een tearoom is 11,- per keer. 
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BijJage Sb: Berekening van de omzetprognose van de pianobar 

Dok bier moet vermeld worden dat aan de getallen die emit komen geen al te grote waarde gegeven 
moet worden. 

Voor de berekening van de omzetprognose moet eerst bepaald worden wat het gemiddeld aantal keren is 
dat iemand naar een pianobar gaat (uit vraag 19) en vervolgens wat het gemiddelde bedrag is wat er dan 
besteed wordt (uit vraag 20). 

Omdat de doe1groep voor de pianobar mensen uit de leeftijdscategorie van 3O-SO jaar zijn, zijn aileen de 
percentages van hen in beschouwing genomen voor de berekening. 

Berekening van het gemiddeld aantal malen per kwartaal dat iemand naar een pianobar zou gaan. 

7% nooit 
26% Minder dan 1 keer per kwartaal 
49% ongeveer 1 tot 3 keer per kwartaal 
11 % ongeveer 2 tot 3 keer per maand 
7% minstens 1 keer per week 

7x ° 
26 x 0,5 (aanname) per 13 weken 
49 x 2 keer per 13 weken 
11 x 7,5 keer per 13 weken (2,5 keer per 41/3 week) 
7 x 20 (aanname,) (1.5 keer per week) + 

333,5 = = > 333,5 / 100 = 3,34 keer per 13 weken (= ongeveer 1 keer per 4 weken) 

Dus iemand tussen de 30 en SO jaar en behorende tot de hogere klasse van de bevolking gaat gemiddeld 
1 keer per 4 weken naar een pianobar. 

Berekening van het gemiddelde bedrag wat er besteed wordt als ze naar een pianobar gaan. 

13% minder dan I 10,-
54% I 10,- tot I 25,-
30% I 25,- tot I SO,-
3% meer dan I SO,-

13 xl 5,-
54 xl 17,SO 
30 xl 37,50 
3 x f 70.- (aanname) + 

2345 = = > 2345/100 = 123,45 per keer 

Dus iemand tussen de 30 en SO jaar 800ft gemiddeld I 23,45 uit a1s bij/zij naar een pianobar gaat. 
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Bijlage 6: Verhouding OJnzet-kosten cafes/drankverstrekkende bedrijven 

De volgende gegevens zijn gehaald uit de folder "caf~s" van het Bedrijfschap Horeca (december 1992). 

Bedrijven met een jaaromzet van / 190.000 / 575.000 
(De cijfers in de kolommen zijn percentages van de omzet) 

Omzet totaaI 
Maaltijden/spijzen 
Dranken 
Ovenge horeca activiteiten 

Inkopen totaal 
Maaltijden/spijzen 
Dranken 
Overige horeca activiteiten 

Bruto Winst 

Personeelskosten totaal 
Loon en sociale lasten 
Overige personeelskosten 

Overige kosten totaal 
Huisvestingskosten 
Verkoopkosten 
Algemene kosten 

Bruto resultaat 
(v66r huur, afschrijvingen en interest) 

Huur gebouwen 
Afschrijviog 
Interest 

KengetaUen 
Maaltijden/drankenomzet per m2 

Loon per betaalde kracht 
Omzet per kracht 
Betaalde arbeidskrachten 
(mensjaren) 
Niet-betaalde arbeidskrachten 
(mensjaren) 
'1 in % van de desbetreffende omzetten 
'2 niet zijnde huur, afschrijvingen interest 
"3 resultaat v66r waardering niet betaalde krachten 
'4 uitsluitend bij bedrijven die gehuurd worden 

100 
12 
79 
9 

34-37 
42-44 
33-36 

37 

63-66 

0-0 
0-0 
0-0 

18-20 
6-7 
3-4 

9-11 

43-47 

6-9 
2-8 
2-6 

/ 2.850 

/118.000 

0,0 

1,6 

100 
28 
65 
7 

32-35 
4043 '1 

28-31 "1 

40 "I 

65-68 

25-28 
24-26 

1-2 

16-18 
5-6 "2 

2-3 
8-9 

22-24 "3 

6-9 '4 

2-8 ·s 
2-6 'S 

/ 3.600 
/33.200 
/107.300 

4,4 

1,0 '6 

os afhankelijk van hoogte vaste activa bij huur laag, bij eigendom hoog 
'6 meewerkende ondememer gezinsleden die niet op de loonlijst staan 
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