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Woord vooraf 

Dit rapport is geschreven in opdracht van de Bedrijfskundewinkel Technische Universiteit 
Eindhoven. De Bedrijfskundewinkel verricht op niet-commerciele basis bedrijfskundig 
onderzoek voor o.a. startende ondernemers. Zij opereert rus intermediair tussen bedrijfs
kundestudenten die onderzoek willen verrichten en startende ondernemers die niet over 
de middelen beschikken om onderzoek te laten verrichten door een commercieel 
organisatie-adviesbureau. 

Het onderzoek dat in dit rapport beschreven staat is uitgevoerd voor Ivonne Swaans door 
Peter Willems en Pascal Vandermeulen. Mevrouw Swaans wil in samenwerking met 
anderen een particulier kinderdagverblijf opzetten in Eindhoven. Omdat er over de 
geldelijke bijdrage die werkgevers aan kinderopvang voor hun werknemers willen uitgeven 
onduidelijkheid bestond is aan de Bedrijfskundewinkel gevraagd een onderzoek hiernaar 
te verrichten. In dit rapport is vermeld hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd en de 
daaruit voortgekomen conclusies. 

Wij wensen mevrouw Swaans veel succes met het opzetten van het kinderdagverblijf en 
hopen hierbij een nuttige bijdrage geleverd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Willems en Pascal Vandermeulen. 



o. Samenvatting 

Dit verslag is het resultaat van een onderzoek, dat wij verricht hebben in opdracht van de 
Bedrijfskundewinkel voor mevrouw Swaans. 
In dit onderzoek zijn we nagegaan: 
- Interesse van het bedrijfsleven om een bijdrage te leveren aan de kinderopvang van hun 

werknemers. 
- Voorkeur voor bepaalde vorm van kinderdagverblijf. 
- Aanwezigheid van interne vorm van kinderopvang bij bedrijven. 
Hiertoe hebben we een schriftelijke enquete opgesteld, die we naar aIle bedrijven met 
meer dan 50 werknemers in Eindhoven en aanliggende gemeenten verstuurd hebben. 
Uit de enquete bleek dat men gemiddeld bereid was tot een bijdrage van 2400 gulden. De 
belangstelling voor particuliere kinderopvang was zeer laag. Tevens bleek dat geen enkel 
bedrijf gebruik maakte van interne kinderopvang. 



1. Probleemschets 

Ivonne Swaans heeft in april 1991 contact opgenomen met de Bedrijfskundewinkel omdat 
zij samen met anderen de in ten tie had om een particulier kinderdagverblijf op te zetten in 
de regio Eindhoven. De levensvatbaarheid van dit nieuwe kinderdagverblijf rust op een 
drietal pijlers te weten: 
a) de bestaande discrepantie tussen vraag en aanbod bij gesubsidieerde kinderdagverblij
ven in Eindhoven. 
b) de hoge bijdrage die wordt gevraagd door particuliere kinderdagverblijven aan ouders. 
c) een toenemend aantal vrouwen wil na het krijgen van kinderen blijven deelnemen aan 
het arbeidsproces. 

Ad a. 
am in aanmerking te komen voor een kindplaats in een gesubsidieerd kinderdagverblijf in 
de regio Eindhoven moet rekening gehouden worden met een wachttijd van meer dan een 
jaar. De bijdrage die aan de ouders hiervoor wordt gevraagd varieert afuankelijk van het 
inkomen tussen de FI 100.- en Fl 750.- per maand per volledige kindplaats. Onder een 
kindplaats wordt verstaan dat er een plaats is gereserveerd van maandag tot en met 
vrijdag tijdens kantooruren. 
Ad b. 
Naast gesubsidieerde kinderdagverblijven is er de mogelijkheid om kinderen onder te 
brengen in een particulier kinderdagverblijf waarvan er momenteel 5 in Eindhoven zijn. 
Bij deze vorm van kinderdagopvang wordt een bijdrage van de ouders gevraagd van Fl 
1000.- per maand. 
Ad c. 
Door het groeiend aantal vrouwen dat betrokken is in het arbeidsproces wordt verwacht 
dat de vraag naar kindplaatsen in de toekomst zal toenemen. Mede hierdoor is er bij de 
gemeente een overkoepelende stichting Centrale Organisatie Kinderopvang Eindhoven in 
het leven geroepen. Het bestuur van de Centrale Organisatie is verantwoordelijk voor een 
op uitbreiding van de kinderopvangvoorzieningen, continuileit en kwaliteit gericht beleid. 

Ivonne Swaans wi! zich van de bestaande particuliere kinderdagverblijven onderscheiden 
door aan de werkgevers een bijdrage te vragen voor de kinderopvang van hun werkne
mers. Door de bijdrage van de bedrijven gaat de ouderlijke bijdrage omlaag en wordt het 
goedkoper voor werkende ouders om hun kind in een kinderdagverblijf te plaatsen. 
Omdat er over de bereidheid van de bedrijven om een bijdrage te leveren onduidelijkheid 
bestaat is na een eerste gesprek met Ivonne Swaans besloten dat het onderzoek zich voor
namelijk op deze bedrijfsbijdrage zal toespitsen. 
Na een tweede gesprek met Ivonne hebben we besloten de volgende drie vragen te 
onderzoeken en pogen te beantwoorden: 
1.) Bestaat er interesse bij bedrijven in de regio Eindhoven om een bijdrage te leveren 
aan de kinderopvang van hun werknemers, en zo ja hoe groot is deze bijdrage? 
2.) Als een bedrijf kan kiezen tussen een particulier kinderdagverblijf of een gemeentelijk 
kinderdagverblijf, wat wordt dan de keuze en waarom? 
3.) Bestaat er bij bedrijven al een interne vorm van kinderopvang en hoe ziet deze er dan 
uit? 

Met deze drie vragen zijn we aan de slag gegaan. 
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2. Probleemaanpak 

Aangezien we een oplme onderzoek verrichten onder bedrijven hebben we besloten 
gebruik te maken van een schriftelijke enquete. Deze heeft ais voordeel dat het minder 
tijd vergt om een opinie onderzoek te verrichten onder een groot aantal bedrijven dan het 
houden van individuele interviews. Een nadeel van het houden van enquetes is de 
onpersoonlijke benadering waardoor er vaak een lage res pons optreedt en de onderzoeks
conclusies minder betrouwbaar worden. Het opstellen van een goede inleidende brief 
verhoogt de respons en indien nodig kan er nog altijd een herinneringsbrief worden 
verzonden waarin gevraagd wordt de enquete aisnog te beantwoorden. 

2.1 Populatie omvang en definiering 

Omdat het onderzoek zich toespitst op bedrijven in de regio Eindhoven hebben we 
gebruik gemaakt van gegevens van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid
Oost-Brabant. We hebben besloten aileen de bedrijven te betrekken in ons onderzoek 
met meer dan 50 werknemers omdat wij verwachten dat de kleinere bedrijven niet zo 
frequent worden geconfronteerd met kinderopvang voor hun werknemers waardoor zij 
niet van belang zijn voor ons onderzoek. 
De regio Eindhoven hebben we gedefinieerd als Eindhoven en aanliggende gemeentes (zie 
figuur 2.1). 

EINDHOVEN 

Figuur 2.1 

Het aantal bedrijven met meer dan 50 werknemers uit Eindhoven en de aanliggende 
gemeentes blijkt 220 te zijn, gezien dit aantal hebben wij besloten de gehele populatie te 
enqueteren. N aast deze bedrijven hebben we 7 ziekenhuizen en verpleeghuizen aange-
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schreven in Eindhoven en omstreken omdat hier een groot aantal vrouwen werk:zaam zijn. 
De totale te enqueteren populatie bestaat dus uit 227 bedrijven. We verwachten een 
respons van 30 a 40 % omdat de ervaring leert dat dit gebruikelijk is bij dit soort 
onderzoeken. 

2.2 Opstellen van de enquete 

Omdat wij met de enquete de drie onderzoeksvragen willen beantwoorden hebben wij 
gebruik gemaakt van doorverwijzingen in de enquete. Doorverwijzingen gebruik je ais niet 
aIle vragen door alle respondenten beantwoord moeten worden. De opzet van de enquete 
is ais voIgt, in het eerste deel vragen wij een aantal gegevens over het bedrijf zodat wij 
later weten tot welke categorie het bedrijf behoort (vragen 1, 2, 3, 4). Vervolgens 
definieren we een aantal term en. over kinderopvang zodat er geen onduidelijkheid bestaat 
over deze termen bij de respondenten. Hierna stellen wij een vraag (5) die een schifting 
moet maken tussen de bedrijven die al van een interne vorm van kinderopvang gebruik 
maken en bedrijven die (nog) geen gebruik maken van kinderopvang voor hun werkne
mers. De bedrijven die al gebruik maken van kinderopvang worden gevraagd een aantal 
vragen te beantwoorden (vragen 6, 7,8, 9) terwiji aan de overgebleven bedrijven gevraagd 
wordt of zij in de toekomst gebruik willen maken van kinderopvang voor hun werknemers 
(10). Aan de geinteresseerde bedrijven vragen we dan hoe groot de bedrijfs-bijdrage zal 
zijn en of ze voorkeur hebben voor gemeentelijke of particuliere kinderdagverblijven 
(vragen 12, 13, 14, 15) .. 
Onderstaand diagram geeft de structuur weer van de enquete. 

sch iftingsdiagram 

I 1,2,3,4 I 

ja ~ nee 

1 

i0~ 
'6- 12 [!!] 

7 13 
8 14 
9 15 

'------
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Zoals al eerder vermeld hangt de respons van de enquete in grootte mate af van de 
kwaliteit van de inleidende brief, hierin moet duidelijk vermeld worden wat er met de 
resultaten gedaan wordt. Voor de inleidende brief die wij gebruikt hebben verwijzen we 
naar bijlage 1. De volledige enquete is terug te vinden in bijlage 2. 
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3. Verwerking en analyse van de resultaten 

Het aantal ingevulde enquetes die wij hebben ontvangen is 84. Dit komt neer op een 
respons van 37 %. Aangezien wij uitgingen van een respons van 30 a 40 % valt de respons 
binnen de door ons vastgestelde grenzen. Wij zullen hieronder de belangrijkste antwoor
den weergeven en de daaraan te verbinden conclusies. 

ONDERZOEKSVRAAG 1: 

Bestaat er interesse in de regio Eindhoven om een bijdrage te leveren aan de kinderop
vang van hun werknemers, en zo ja, hoe groot is deze bijdrage? 

Van de 84 bedrijven maken 13 reeds gebruik van kinderopvang en willen 28 bedrijven in 
de toekomst gebruik maken van kinderopvang. Van de respondenten is dus 48% 
gernteresseerd in kinderopvang. 

Omdat er sprake is van twee categorieen bedrijven (met kinderopvang, in de toekomst· 
kinderopvang) zullen we deze gesplitst uitwerken voor het beantwoorden van onderzoeks
vraag 1. 

CATEGORIE 1: KINDEROPV ANG REEDS AANWEZIG 

Omdat het aantal respondenten in deze categorie slechts 13 bedraagt moeten de uitkom
sten met de nodige voorzichtigheid geinterpreteerd worden. 

vraag 8: Wat zijn de kosten per volledige kindplaats per jaar in Uw bedrijf? 

percentage 

63 

58 

53 

48 

43 

38 

33 

28 

23 

18 

13 

8 

VRAAG 8 

3~-=~~~--~~~UL----~~~L---~~~~-

< 5000 5000 -10000 10001 - 15000 >15000 
kosten per kindplaats (gId) 
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Uit de grafiek op bladzijde 5 blijkt dat de kosten van een kindplaats voor de meerderheid 
van de bedrijven tussen de 10000 en 15000 gulden bedraagt. Aangezien Wip Wap per 
volledige kindplaats tussen de 10000 en 12000 gulden wi} vragen, is dit een reeel bedrag. 
Vervolgens hebben we deze bedrijven ook nog gevraagd naar het aantal kindplaatsen, 
waar zij het afgelopen jaar gebruik van hebben gemaakt. 

vraag 9: Van hoeveel kindplaatsen heeft Uw bedrijf het afgelopen jaar gebruik gemaakt? 

percentages 

48 

4S 

38 

33 

28 

23 

18 

13 

8 

o 
aantaI kindplaatsen 

VRMG9 

1-3 4-7 8-10 >10 
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CATEGORIE 2: KINDEROPV ANG IN DE TOEKOMST 

Het aantal respondenten in deze categorie bedraagt 28. 

vraag 12: hoeveel wenst dit bedrijf jaarlijks per kindplaats bij te dragen (gId)? 

percentages 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

VRAAG 12 

< 2000 2000 • 4000 4000 • 6000 > 6000 

bedrag in guldens 

Bij deze grafiek vallen twee dingen op: 

weetniet 

- Grote groep (32%) weet nog niet hoeveel zij wensen bij te dragen. 
- De overige bedrijven wensen slechts gemiddeld 2400 gulden bij te dragen. Bij een 

kostenplaatje van 10000 gulden per volledige zullen ouders dus een bijdrage van 7500 
gulden moeten leveren. 
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vraag 11: wilt U motiveren waarom U geen gebruik wil maken van kinderopvang? 

percentages VRAAG 11 
75 
70 
65 

60 
55 

50 

45 
40 

35 
30 
25 

20 

15 
10 
5 
0 

motivatle 

verklaring motivatie: 
- werktijd: 

- privekwestie: 

- kosten: 
- ander project: 
- geen interesse: 

werktijd privekwestie koaten ander proJekt geen interesse 

bij deze groep respondenten kunnen de werktijden aangepast wor
den, zodat zij geen beletsel meer vormen voor het opvangen van de 
kinderen door de ouders zelf. 
deze groep respondenten is van mening, dat de ouders de kinderop
yang zelf moeten verzorgen. Dit is geen taak voor het bedrijf. 
deze groep vindt de kosten van professionele kinderopvang te haag. 
deze groep maakt gebruik van het zogenaamde gastouderprojekt. 
hieronder valt een hele reeks van redenen, zoals: geen of te weinig 
vrouwen werkzaam, kinderopvang wordt door werknemer zelf 
geregeld, werknemers hebben geen kinderen die in aanmerking 
komen voor kinderopvang, enz. 
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ONDERZOEKSVRAAG 2 

Als een bedrijf kan kiezen tussen een particulier kinderdagverblijf of een gemeentelijk 
kinderdagverblijf, wat wordt dan de keuze en waaram? 

vraag 14: Naar welk soort kinderdagverhlijf gaat Uw voorkeur uit? 

percentages 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20. 

15 

paticuller 

soort kinderdagverblilf 

VRAAG14 

overheld 

Het aantal respondenten bedraagt 28. 

geenmenlng 

Opmerkelijk is de grate voorkeur voor de overheid en daaruit voortvloeiend de geringe 
belangstelling voor het particulier kinderdagverblijf (slechts 4 respondenten gaven hieraan 
de voorkeur). 
We hebben de respondenten gevraagd hun antwoord op vraag 14 te motiveren. 
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vraag 15: Wilt U Uw antwoord op vraag 14 kort toelichten? 

percentages VRAAG 15 
65 Particulier 
60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 
flexibel goedkoper mowatie 

motivatie 

MOTIV ATIE P ARTICULIER 

Flexibel : deze respondent verwacht een flexibelere ins telling van een particulier 
kinderdagverblijf. 

Goedkoper: deze respondenten verwachten, dat een particulier kinderdagverblijf goed
koper zal zijn. 

Motivatie: aangezien het een particuliere instelling is, verwacht de respondent een 
grotere betrokkenheid van het person eel. 

percentages 

31 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

VRAAG 15 
Overheid 

2O~~~~~--~~~~--~~~~--~~~~ 

goedkoper geen toelichtlng divelsen 

motivatie 
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MOTIV ATIE OVERHEID 

Goedkoper: 

Kwaliteit: 

Geen toelichting: 

Diversen: 

Deze respondenten verwachten, dat een gemeentelijk kinderdagver
blijf goedkoper zal zijn. 
Deze respondenten verwachten toezicht door de overheid, waardoor 
een betere kwaliteit gegarandeerd wordt. 
Deze respondenten hebben hun antwoord op vraag 14 niet gemoti
veerd. 
Hieronder vallen een reeks van redenen: 
afspraak met vakorganisaties om voor de overheid te kiezen, ligging, 
enz. 

De respondenten die "geen voorkeur" hebben opgegeven, laten de keuze afhangen van de 
werknemers. 

ONDERZOEKSVRAAG 3 

Bestaat er bij bedrijven al een interne vorm van kinderopvang en hoe ziet deze er dan uit. 

Vraag 5: Maakt U reeds gebruik van kinderopvang voor Uw werknemers? 

Van de 84 bedrijven maken 13 reeds gebruik van kinderopvang. 
Deze bedrijven besteden kinderopvang allen uit bij een kinderdagverblijf. Kinderop
vangvoorziening binnen het bedrijf komt bij de 13 respondenten niet voor. 
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Conclusies 

Na analyse van de gegevens blijkt dat 48 % van de respondenten gei"nteresseerd is in 
kinderopvang voor de werknemers. Dit betekent niet dat 48 % van aIle· bedrijven uit de 
regio Eindhoven geinteresseerd zijn in kinderopvang omdat niet alle respondenten 
gereageerd hebben en omdat wij enkel de bedrijven hebben onderzocht met meer dan 50 
werknemers. Het aantal bedrijven die in de toekomst gebruik willen maken van kinderop
yang voor werknemers bedraagt 28. De gemiddelde bijdrage die deze bedrijven willen 
betalen is Fl 2400.- per kindplaats. 

Het aantal bedrijven dat kiest voor een particulier kinderdagverblijf is in eerste instantie 4. 
Dit aantal is teleurstellend laag en zou betekenen dat de voorkeur uitgaat naar een 
kinderdagverbUjf dat door de overheid wordt gesubsidieerd. Hier dient echter opgemerkt 
te worden dat 9 bedrijven de keuze overlaten aan de werknemer zodat de vraag naar 
particuliere kindplaatsen groter zou kunnen zijn dan hier wordt aangenomen. 

Er blijken 13 bedrijven te zijn onder de respondenten die at gebruik maken van kinderop
yang. Deze bedrijven maken allemaal gebruik van uitbesteding bij een kinderdagverblijf. 

Concluderend mag er gesteld worden dat de voorkeur van de bedrijven die geinteresseerd 
zijn in kinderopvang uitgaat naar een gesubsidieerd kinderdagverblijf en dat de bedrijven 
gemiddeld Fl 2400.- bereid zijn bij te dragen. 
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Bijlage 1 
Eindhoven, 05-11-1991 

Geachte Heer/Mevrouw, 

In opdracht van de Bedrijfskundewinkel TUE voeren we een schriftelijke enquete uit 

onder middelgrote en grote bedrijven in de regio Eindhoven. 

Met de resultaten beogen we inzicht te verkrijgen in de houding van het bedrijfsleven 

t.O.V. kinderopvang voor hun werknemers. Een goed beleid m.b.t. kinderopvang levert het 

bedrijf de volgende voordelen op: 

- Men behoudt een ingewerkt personeelslid. 

- Een stabiele personeelsbezetting heeft positieve 

effecten op de kwaliteit en kosten van het produk

tieproces. 

- Een goed geregelde kinderopvang zorgt voor meer motivatie en betrok 

kenheid van het personeel. 

We hopen dat U het belang van deze enquete inziet en deze zo correct en zorgvuldig 

mogelijk wilt invullen. 

De anonimiteit van de door U verstrekte gegevens zal tijdens het hele onderzoek 

gewaarborgd blijven. 

Het doorlezen en invullen van deze enquete zal ongeveer 10 minuten vergen. 

Voor het terugzenden kunt U van de bijgesloten portvrije antwoordenveloppe gebruikma

ken. Frankeren is dus niet nodig. Zou U zo vriendelijk willen zijn om de vragenlijst voor 

15 december terug te zenden. 

Indien U vragen heeft of een nadere toelichting wenst, kunt U zich wenden tot onder

staande person en. 

Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. 

Hoogachtend, 

P. Vandermeulen 

Dr. J. den Uylstraat 14E 

5612 KW Eindhoven 

Tel: 040-452082. 

P. Willems 

Kruisstraat 107 

5612 CE Eindhoven 

Tel: 040-454014. 



DIJlage ~ 

INVULINSTRUCTIE 

Deze enquete bestaat uit meerkeuze- en open vragen. Het is de 
bedoeling dat U bij de meerkeuzevragen het cijfer achter het 
antwoord,dat voor U van toepassing is, omcirkelt. 

voorbeeldvraag: 
Als U in Nederland geboren bent, beantwoordt U de onderstaande 
vraag als voIgt. 

0 Bent U in Nederland geboren? ja G) 
nee 2 

Bij de open vragen is er ruimte overgelaten voor het antwoord. 

Ga door naar de volgende pagina. 



We beginnen nu met de enquete. 

V~~r de verwerking van de vragenlijst is het van belang te 
weten met welk soort bedrijf we te maken hebben. Daarom stel
len wij U eerst enkele algemene vragen. 

1 Tot welke categorie behoort Uw 
bedrijf? Industrie 1 

Commerciele 
dienstverlening 2 
Niet commerciele 
dienstverlening 3 
Gezondheidszorg 4 

2 Hoeveel werknemers heeft dit 
bedrijf ongeveer in dienst? < 20 1 

20 - 40 2 
41 - 60 3 
61 - 80 4 
81 - 100 5 
>100 6 

3 Hoeveel vrouwen heeft dit 
bedrijf ongeveer in dienst? . . . . . . . . vrouwen 

4 Hoe groot bedroeg de jaaromzet 
van dit bedrijf in 19907 ........ FL/jaar 

Eerst zullen we ui tleggen wat kinderopvang precies inhoudt. 
Daarna volgen een aantal vragen over dit onderwerp. 

Bij bedrijfskinderopvang financiert een bedrijf een kinderop
vangvoorziening voor zljn werknemers. Dit houdt in dat het 
bedrijf een of meerdere kindplaatsen huurt bij een kinderdag
verblijf. Met een volledige kindplaats wordt bedoeld dat een 
kind tijdens aIle werkdagen (van 8.00u tot 18.00u) wordt opge
vangen in een dagverblijf. Ieder jaar opnieuw bepaalt U hoe
veel (deel)plaatsen U nodig heeft. 
De kosten per volledige kindplaats bedragen fl 12000 ,- op 
jaarbasis. Deze kosten komen niet volledig ten laste van het 
bedrijf: 

- Ouders betalen een bijdrage afhankelijk van het 
inkomen (de gemiddelde ouderbijdrage dekt 1/3 dee 1 
van de kos ten) . 

- Binnen de vennootschapsbelasting zijn de kosten 
van kinderopvang volledig aftrekbaar. 

De kosten voor het huren van een kindplaats zijn veelal minder 
hoog dan de kosten die gepaard gaan met personeelswisselingen 
(werving, selectie, opleiding en inwerkingsperiode). 

Ga door naar de volgende pagina. 



5 Maakt U reeds gebruik van 
kinderopvang voor Uw 
werknemers? ja 1 

nee 2 

Indien U vraag 5 met "nee" beantwoord heeft, ga dan door met 
vraag 10. 

6 Van welke vorm van kinderopvang 
maakt Uw bedrijf gebruik? eigen voorziening 1 

voorziening i.s.m 
andere bedrijven 2 
uitbesteding bij 
kinderdagverblijf 3 

Indien U bij vraag 6 de antwoordcategorie 3 heeft omcirkeld, 
ga dan door met vraag 8. 

7 Zou U in de toekomst gebruik 
willen maken van kinderopvang 
in een kinderdagverblijf? ja 

8 wat zijn ongeveer de kosten per 
volledige kindplaats per jaar 

nee 

in Uw bedrijf(bedrag in guldens)? < 5000 

9 Van hoeveel kindplaatsen heeft 
Uw bedrijf het afgelopen jaar 
gebruik gemaakt? 

5000 - 10000 
10001 - 15000 
>15000 

...... plaatsen 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

Dit is voor U het einde van de vragenlijst. Wij bedanken U 
voor Uw medewerking. 

10 Zou U in de toekomst gebruik 
willen maken van kinderopvang 
in kinderdagverblijven? ja 1 

nee 2 

Indien U vraag 10 met "ja" beantwoord heeft, ga dan naar vraag 
12. 

Ga door naar de volgende pagina. 



1 1 Wilt U hieronder motiveren waarom U geen gebruik wilt 
maken van kinderopvang? 

· . . . . . . . . . . ........ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . · .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . .. · .. . . . ........ . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ....... . . . . . . · .................... . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . . . . .. .. . . 

Dit is voor U het einde van de vragenlijst. Wij bedanken U 
voor Uw medewerking. 

12 Hoeveel wenst dit bedrijf 
jaarlijks per kindplaats 
bij te dragen?(bedrag in guldens) < 2000 1 

2001 - 4000 2 
4001 - 6000 3 
6001 - 8000 4 
8001 - 10000 5 
> 10000 6 

13 Kunt U een schatting geven van 
het aantal kindplaatsen, die U 
jaarlijks nodig denkt te hebben? 1-3 1 

4-6 2 
7-9 3 
10-12 4 
>12 5 

Er zijn in Eindhoven momenteel twee soorten kinderdagver
blijven, nl. particuliere kinderdagverblijven en door de 
overheid gesubsidieerde kinderdagverblijven. Het kostenplaat
je is voor beide vrijwel identiek. 

14 Naar welk soort kinderdagverblijf 
gaat Uw voorkeur uit? particulier 1 

door de overheid 
gesubsidieerd 2 

15 Wilt U hieronder Uw an twoord op vraag 14 kort toelichten? 

· . .. .. . . .. . . . . . . .. .. . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. · . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. .. . . 
· . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . · . .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . . .. .. .. . . . .. . . . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. .. . . 

Dit is het einde van de vragenlijst. Bedankt voor U medewer
king. 
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