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Voorwoord 

Marktonderzoek Straten Events & Catering 

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat is gehouden onder bedrijven in 
de omgeving Grubbenvorst, Horst, Tegelen, Venlo en Venray. Dit onderzoek is 
uitgevoerd in opdracht van de bedrijfskundewinkel. De bedrijfskundewinkel is een 
onderzoeks- en adviesbureau geleid door enkele technisch bedrijfskunde 
studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Kleine bedrijven, 
ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen kostenloos terecht bij de 
Bedrijfskundewinkel voor onderzoek en advies. 

Straten Events & Catering heeft de Bedrijfskundewinkel benaderd om een 
marktonderzoek op te starten met als doel te bekijken hoe hij meer 
naamsbekendheid kan krijgen bij potentiele klanten, bedrijven met een 
personeelsaantal tussen de 30 en 500 personen. 

Naast onze studie (wiskunde aan de PTH) is het ook belangrijk praktijk-ervaringen 
op te doen in het bedrijfsleven . Deze mogelijkheid werd ons geboden door de 
Bedrijfskundewinkel. Bij deze willen wij dan ook de Bedrijfskundewinkel voor hun 
steun en faciliteiten bedanken. Speciale dank gaat hierbij uit naar Etienne Duijf en 
Krisje Hurkens, onze begeleiders bij dit project. Tot slot willen wij de heer Sraar 
Straten bed an ken voor zijn hulp bij dit onderzoek. 

Annemie Kempkens 
Jeroen Bicker 
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Samenvatting 

Marktonderzoek Straten Events & Catering 

Straten Events & Catering is een cateringbedrijf gevestigd in Grubbenvorst en 
verzorgt de catering voor particulieren en af en toe eens een bedrijfsfeest. 

Straten probeert meer bedrijfsfeesten binnen te halen, maar dat wil niet echt 
lukken, omdat hij niet bekend is bij de bedrijven. Hij heeft zijn logo al vernieuwd en 
een nieuwe aantrekkelijke brochure laten maken. Oit heeft wei al een paar nieuwe 
klanten opgeleverd, maar nog niet genoeg. Hij heeft geen idee hoe hij nog meer 
naamsbekendheid kan krijgen bij bedrijven . Straten Events & Catering heeft hiertoe 
de Bedrijfskundewinkel benaderd om een onderzoek naar hoe hij meer 
naamsbekendheid kan krijgen. 

Na overleg tussen de uitvoerders en Sraar Straten luidde de opdrachtomschrijving 
als voigt: Op welke wijze en met welke middelen kan Straten Events & Catering bij 
midden- en kleinbedrijven in omgeving Venlo meer naamsbekendheid werven? 

Om dit onderzoek uit te voeren dient men over veel informatie te beschikken. 
Daarom is er voor gekozen een groot aantal enquetes af te nemen. Dit is gedaan 
door aan een groot aantal bedrijven in de omgeving Grubbenvorst, Horst, Tegelen, 
Venlo en Venray een enquete op te sturen. Tevens hebben we naar een aantal 
concurrenten van Straten Events & Catering ook een enquete opgestuurd . Deze 
enquete is apart gemaakt (enquete concurrenten) . Zodoende zijn we aan een 
respons van 175 ingevulde enquetes gekomen en 10 ingevulde enquetes van de 
concurrenten. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat: 
De beste reclame voor Straten is mond-op-mond reclame, aileen heb je hier niet 
altijd evenveel invloed op. Een advertentie in Dagblad de Limburger, de Trompetter 
en het Zondagsnieuws is ook een goede reclame. Een wat grotere advertentie in 
de telefoongids en gouden gids is ook aan te bevelen . 

ii 
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Inleiding 

Marktonderzoek Straten Events & Catering 

Oit is het verslag van een marktonderzoek naar een manier waarop naamsbekendheid 
voor 'Straten Events & Catering' gerealiseerd kan worden. 

Ohr. Straten is tien jaar geleden begonnen met cateren en inmiddels is Straten Events & 
Catering uitgegroeid tot een eenmanszaak met tien flexwerkers. Sinds de komst van een 
nieuw eigentijds logo is Stratens nieuwe imago tot stand gekomen. 

Zijn voornaamste klanten zijn particulieren en af en toe verzorgt hij een bedrijfsfeest. 
Straten wil echter meer bedrijfsfeesten organiseren, minimaal 1 per maand. Maar door een 
grote concurrentie in de omgeving VenloNenray, er zijn twaalf cateraars die ieder een 
aantal vaste klanten hebben, haalt hij te weinig opdrachten binnen. Hoe kan Straten 
naamsbekendheid werven? 

In de volgende hoofdstukken zal het bovenstaande probleem worden uitgewerkt. 
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet behandeld. Zaken als probleemomschrijving, 
onderzoeksmethoden en afbakening van het probleem zullen aan de orde komen. Om de 
centrale onderzoeksvraag beter te kunnen beantwoorden zal deze worden opgesplitst in 
een aantal deelvragen. Tevens wordt de probleemstelling uitgewerkt. 
In hoofdstuk 3 staat de uitvoering van het onderzoek omschreven. In het volgende 
hoofdstuk worden de resultaten van de enquete weergegeven en in hoofdstuk 5 de 
resultaten van de enquete van de concurrenten . 
In hoofdstuk 6 zal tenslotte aile vergaarde informatie samenvloeien, om tot de conclusies 
en aanbevelingen te komen. 
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2. De onderzoeksopzet. 

2. 1. Inleiding 

Marktonderzoek Straten Events & Catering 

In dit hoofdstuk zullen allereerst de situatie en de achtergrond van het bedrijf worden 
weergegeven. Vervolgens zal het hieruit voortgekomen probleem worden omschreven. 
Aan de hand van deze situatie- en probleemomschrijving zullen de opdrachtomschrijving 
en onderzoeksvraag worden vastgesteld . Tot slot zal de te gebruiken methode van 
onderzoek worden toegelicht. 

2.2. Situatie-omschrijving 

Straten Events & Catering is een cateringbedrijf in Grubbenvorst (omgeving Venlo) . 
Straten verzorgt recepties, feesten, rondleidingen e.d. bij nette midden- en kleinbedrijven. 
Ook verzorgt hij bruiloften voor particulieren en organiseert hij themafeesten. Bekwaam 
personeel, stijlvol meubilair, een mooi aangeklede ruimte, een perfecte geluids- installatie 
en gepast entertainment zijn zaken die bij Straten geen details in de organisatie zijn, maar 
factoren die extra aandacht verdienen. 

Sraar Straten is ongeveer tien jaar geleden met cateren begonnen. Inmiddels is Straten 
Events & Catering uitgegroeid tot een eenmanszaak met tien flexwerkers . In drukke tijden 
is er assistentie van studenten van de Hotelschool. 

Omdat zijn oude logo niet meer aansloeg, heeft Straten een nieuw eigentijds logo laten 
ontwerpen. Hiermee is ook zijn nieuwe image tot stand gekomen. Om naamsbekendheid 
te krijgen heeft Straten al meerdere malen geadverteerd in regionale krantjes, omgeving 
Venlo en Venray, maar zonder zichtbaar succes. 

In omgeving Venlo en Venray zijn zeker twaalf cateraars werkzaam. Deze bedrijven 
hebben een aantal vaste klanten, die Straten niet kan bereiken. Door een overvloed aan 
concurrenten haalt Straten te weinig opdrachten binnen. 

2.3. Probleemomschrijving 

Het bedrijf is een professioneel bedrijf. De prijs-kwaliteit verhouding is goed en het bedrijf 
biedt aileen zaken aan die het ook echt aankan . Het probleem is de naamsbekendheid . 
Het bedrijf draait te weinig omzet en er zijn meer grote opdrachten nodig, minimaal 1 per 
maand. Potentiele klanten weten niet of nauwelijks wat Straten allemaal doet. Bovendien 
haalt Straten te weinig opdrachten binnen door een overvloed aan concurrentie in zijn 
omgeving . Hoe kan Straten naamsbekendheid werven? 

2.4. Opdrachtomschrijving 

We gaan onderzoeken op welke manier Straten meer naamsbekendheid kan krijgen bij 
nette midden- en kleinbedrijven in omgeving Venlo en Venray. Onze aandacht zal 
voornamelijk liggen bij het onderzoeken welke media invloed hebben op de doelgroep. De 
uiteindelijk aanpak van het probleem moet wei betaalbaar blijven voor Straten. 

3 
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2.5. Afbakening 

Marktonderzoek Straten Events & Catering 

De doelgroep van Staten is het midden- en kleinbedrijf in omgeving Venlo. Dat zijn bedrijf 
met 30 tot 500 werknemers. Grotere bedrijven vallen buiten beschouwing, omdat Straten 
hier geen capaciteiten voor heeft. Kleinere opdrachten van particulieren « 20 personen) 
zijn niet de moeite waard voor Straten en vallen daarom ook buiten beschouwing. 

2.6. Onderzoeksvraag 

Op welke wijze en met welke middelen kan Straten Events & Catering bij midden- en 
kleinbedrijven in omgeving Venlo meer naamsbekendheid werven, bijvoorbeeld adverteren 
in regionale kranten, internet en e-mail? 

2. 7. Onderzoeksdeelvragen 

• Wat zijn de eisen en wensen van de doelgroep? 
• Welke media worden door de doelgroep gebruikt? 
• Waar let de doelgroep op bij het inschakelen van een bedrijf als Straten? 
• Heeft de doelgroep behoefte aan informatie en/of communicatie (bv. Internet of e

mail)? 
• Hoe pakken de concurrenten het aan? 

2.8. Methoden van onderzoek 

We kiezen voor een kwantitatief onderzoek. De doelgroep bevat namelijk zeer veel en 
verschillende bedrijven, met elk hun eigen eisen, wensen en behoeften. We willen een 
algemeen beeld schetsen van de doelgroep en dat kan het beste door zoveel mogelijk 
bedrijven te benaderen. Daarom ligt een schriftelijke enquete voor de hand. 
Hierbij moet worden gedacht aan zo'n 500 tot 550 enquetes voor een betrouwbaar 
onderzoek, omdat men uit moet gaan van een respons van tussen de 10 en 20 procent. 

2.9. Het onderzoeksmodel 

Doel van het onderzoek is een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag. Deze zal 
gevormd worden door een antwoord te vinden op de verschillende deelvragen. Uit deze 
deelvragen kan men een aantal beg rip pen met bijbehorende aspecten afleiden. Aan elk 
begrip kan men een aantal variabelen koppelen, die kunnen worden gespecificeerd aan de 
hand van enkele meetwaarden. Bij het opstellen van de mogelijke antwoordcategorieen 
zal met deze meetwaarden rekening moeten worden gehouden. In tabel 2.1 zijn de 
begrippen, aspecten, variabelen en mogelijke meetwaarden voor dit onderzoek 
weergegeven. 

4 
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Tabel 2.1: Het onderzoeksmodel 

8egrip Variabele 
Profiel 1. Bed rijfsbrache 

2. Vestigingsplaats 
bedrijf 

3. Aantal werknemers 

Catering 4. Bedrijfskantine 
binnen bedrijf 5. Verzorgt 

Bedrijfskantine 
bed rijfsfeesten 

6. Vast cateringbedrijf 
7. Aantal bedrijfsfeesten 
8. tevreden 

Bekendheid 9. Bekend met bedrijven 
catering-
bedrijven 

10. Bekend via ..... 

Informatie en 11. dagblad 
communicatie 

12. weekblad 

13. tijdschrift 

14. media 

15. informatie 
16. manier van informatie 

Marktonderzoek Straten Events & Catering 

lVIeetwaarden 
( .. .. ) 
(Grubbenvorst, Horst, Tegelen, Venlo, 
Venray, anders) 
«30,30-100,101-250,251-500, >500) 

Ua, nee) 
Ua , nee) 

Ua, nee) 
(nooit, 1, 2-3, 4-5, >5) 
(leer tevreden, tevreden, neutraal, 
ontevreden, zeer ontevreden) 

(Culinair Creatief, Gorree Party, Kokerij Ad 
Born , Party catering restaurant, Rob 
Kaneman, Steegs-verhagen, Straten Events 
& Catering , Tom Quicken , Ton Hendrikx) 
(businessclub, internet, krant, mond-op-
mond , radio, televisie, vaktijdschriften, 
anders) 

(Algemeen Oagblad, Oagblad de Limburger, 
Telegraaf, Volskrant, geen enkele, anders) 
(Trompetter, londagsnieuws, geen enkele , 
anders) 
(Bankblad, Bizz, Business network news, 
Doorstarter, Issue zakelijk , Kamerkrant, 
Kamerkrant thema, Kvk magazine, Limburg 
business, Limburg inzake, LM Magazine, 
LOlO visie, de MKB-adviseur, MKB-
regiozine, Ondernemen!, ondernemerszaken, 
Top Business Limburg, Vraag en aanbod 
Regio luid, geen enkele, anders) 
(Lokale radio, lokale televisie, tekst-tv, geen 
enkele, anders) 
Ua, nee) 
(brochure , dagbladen, e-mail, flyer, radio, 
televisie, vaktijdschriften, weekbladen, 
anders) 

5 
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8egrip 

wensen 

Variabele 

17a. aankleding en 
decoratie 

17b. exclusiviteit 
17 c. flexibiliteit 
17d. kwaliteit voedsel 
17 e. p resentatie 
17f. prijs 
17g. service 
18. andere zaken 
19. organisatie 
20 . eigen inbreng 

2.10. Verbanden tussen variabelen 

Marktonderzoek Straten Events & Catering 

Meetwaarden 

(5-punts schaal van onbelangrijk tot belanrijk) 

(5-punts schaal van onbelangrijk tot belanrijk) 
(5-punts schaal van onbelangrijk tot belanrijk) 
(5-punts schaal van onbelangrijk tot belanrijk) 
(5-punts schaal van onbelangrijk tot belanrijk) 
(5-punts schaal van onbelangrijk tot belanrijk) 
(5-punts schaal van onbelangrijk tot belanrijk) 
( .... ) 
(5-punts schaal van oneens tot eens) 
(5-punts schaal van oneens tot eens) 

Kennis van de variabelen afzonderlijk heeft wei toegevoegde waarde, maar er moet ook 
gekeken worden of de oplossing te vinden is in een combinatie van variabelen. 
Uit de resultaten van het onderzoek zal blijken tussen welke variabelen een verband 
gelegd kan worden . Hier zal een verwachting gegeven worden van welke verbanden er 
bestaan tussen de verschillende variabelen. Dit zal in de tabel 2.2, op de volgende 
bladzijde, worden weergegeven . Ook zijn in deze tabel een aantal variabelen aan elkaar 
verbonden die men moet bekijken in het kader van het onderzoek om een goed beeld te 
krijgen van de respondenten. In de tabel op de volgende bladzijde zijn slechts de 
correlaties aangegeven, die wij relevant achten voor het onderzoek. De verwachte 
verbanden worden aangegeven met een #. De variabelennummers komen overeen met 
de nummers gegeven in tabel 2.1. Naar aanleiding van de verbanden zullen in hoofdstuk 4 
kruistabellen worden gemaakt. 

6 
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tabel2.2 

var. 1 2 3 
nr. 

1 x 
2 x x 
3 x X X 
4 X X X 
5 X X X 
6 X X X 
7 X X X 
8 X X X 
9 X X X 
10 X X X 
11 X X X 
12 X X X 
13 X X X 
14 X X X 
15 X X X 
16 X X X 
17a X X X 
17b X X X 
17c X X X 
17d X X X 
17e X X X 
17f X X X 
18 X X X 
19 X X X 
20 X X X 

4 

# 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5 6 7 8 9 1 1 
0 1 

# 

X 

X X 

X X X # 
X X X X 

X X X X X # 
X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

Marktonderzoek Straten Events & Catering 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 8 9 0 

a b c d f e 

# 

X 

X X 

X X X 

X X X X 

X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X 
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3. Onderzoeksopzet 

3. 1. Inleiding 

Marktonderzoek Straten Events & Catering 

In dit hoofdstuk zal allereerst de uiteindelijke enquete, zoals die is opgesteld aan de hand 
van de onderzoeksopzet, worden toegelicht. Vervolgens zullen onze ervaringen bij het 
invullen van de enquete worden behandeld. 

3.2. De enquete 

Aan de hand van de onderzoeksopzet werd begonnen met het opstellen van de enquete. 
Hierbij hebben we gebruik gemaakt van enige literatuur. De verschillende vragen werden 
vastgesteld door gebruik te maken van de onderzoeksdeelvragen . Hiervan werden de 
benodigde onderzoeksbegrippen en -aspecten afgeleid. Deze waren weer onder te 
verdelen in variabelen met ieder hun specifieke meetwaarden (zie hoofdstuk 2) . 
Vervolgens is bij iedere variabele een vraag geformuleerd . Tot slot is er een voorbeeldvraag 
aan de enquete toegevoegd evenals een korte inleiding over het hoe en waarom van deze 
enquete. Het uiteindelijke resultaat vindt u in bijlage 1 en bijlage 3. 

3.3. De uitvoering 

De doelgroep van de enquete was bedrijven . In overleg met de bedrijfskundewinkel werd 
besloten dat er 400 enquetes verstuurd moesten worden. De adressen zijn verkregen door 
middel van marktselect. In dit programma kun je de namen en adressen van (aile) bedrijven 
aan de hand van gestelde beperkingen, zoals plaats, branche etc, verkrijgen. Na de 
ingevoerde beperkingen bleven er 507 namen van bedrijven over. Er zijn 507 enquetes 
verstuurd, vergezeld met een begeleidende brief (zie bijlage 2) . 
De respons was uitermate hoog. Er waren 175 enquetes teruggestuurd, hetgeen een 
resons is van 34,5 procent. 
Ook is er een enquete voor concurrenten opgestuurd. De adressen van de concurrenten 
zijn gedeeltelijk door Straten opgestuurd en aangegeven en er is een gedeelte uit de 
telefoongids gehaald (de roze pagina's) , waardoor er aan een totaal van 20 concurrent 
cateringbedrijven is gekomen. Hier zijn er 10 van teruggestuurd, een respons dus van 50 
procent. 
Nadat aile enquetes ontvangen waren , werd het onderzoek vervolgd met het invoeren van 
aile verkregen enquetes in het programma SPSS. 

9 
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4. Resultaten enquete Straten 

4. 1. Inleiding 

Hieronder volgen de resultaten, zoals die na de verwerking van de enquetes, gevonden zijn . 

4.2. Resultaten enquetes 

Vraag 1. Bij welke branche is het bedrijf onder te verdelen? 

Dit was een open vraag, ofwel ze konden het antwoord zelf invullen. Er werden veel 
verschillende branches ingevoerd zodat het niet overzichtelijk is om er een grafiek van te 
maken. Er werd genoemd: Tuinbouw, meubelbranche, food, financiele dienstverlening, 
metaalindustrie, recycling , autobedrijf (dealer), detailhandel, grafische indutrie, bank en 
verzekeringswezen, distributie (groothandel), betonindustrie, dienstverlening, 
voedingsmiddelenindustrie, confectie, verlichtingsindustrie, installatiebedrijf, logistiek, 
Horeca-discotheek-Partycentrum, transport, agrarisch, ingenieursbureau, telecommunicatie, 
keramische industrie, automatisering, recreatiepark, softwarehuis, gemengde branche en 
speelgoed, wegenbouw, supermarkt, zorgcentrum, kunstverwerkende industrie, brood en 
banket, hoveniers, uitgeverij I drukkerij, kwekerij en uitzendbureau. 
Er werd wei meer genoemd , maar veel van de genoemde branches konden onder een van 
bovenstaande geplaats worden. 

Vraag 2. Waar is het bedrijf gevestigd? 

oo ~--------------------~ 
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Gru bbenliOfst Horst T egeIen Vfrio Venrrl'f Andets 

Waar is he! bedrijf gev es!igd? 

De bedrijven die gereageerd hebben komen voor ongeveer 43% uit een andere plaats, 
waaronder Maasbree, Reuver, Baarlo, Belfeld, Sevenum, Heiden, 27% uit Venlo, en 
ongeveer 30% komt uit Venray, Tegelen, Horst of Grubbenvorst. 
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Vraag 3. Hoeveel werknemers zijn er bij het bedrijf in dienst? 
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Hoeve el w erkn emers zijn er bij hetbe dr ijfin diensr? 

Meer dan 50% van de bedrijven heeft tussen de 30 en 100 werknemers, ongeveer 25% 
heeft minder dan 30 werknemers in dienst, 20% heeft tussen de 100 en 500 werknemers 
in dienst en maar 2% heeft meer dan 500 werknemers. 

Vraag 4. Is er een bedrijfskantine aanwezig? 
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Is er een bedri jfskantine aa nwezig? 

Ongeveer 75 % van de bedrijven heeft een bedrijfskantine. Ongeveer 25% heeft geen 
bedrijfskantine. 

Vraag 5. Verzorgt de bedrijfskantine aile bedrijfsfeesten? 
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Ve rzorg t de bedrijfsk antine aile bedrtj fs feesten? 

lets minder dan 24% heeft niets ingevuld, zie vraag 4: Nee, ga verder met vraag 6. Bij vraag 
4 heeft ook ongeveer 25% nee ingevuld (er zijn altijd mensen die de vraag niet goed lezen 
en toch ,ook al hebben ze nee ingevuld, vraag 5 invullen). 5% van de kantines verzorgt ook 
aile bedrijfsfeesten en rand de 72% van de kantines verzorgt geen of niet aile bedrijfs
feesten . 
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Vraag 6. Maakt het bedrijf gebruik van een vast cateringbedrijf bij bedrijfsfeesten? 
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Maakt het bedrij' gebruik van een vas t cateringbedrijf bij bedrijf: 

14% van de bedrijven maakt gebruik van een vast cateringbedrijf en ruim 78% maakt geen 
gebruik van een vast cateringbedrijf. (lets meer dan 7% heeft niets ingevuld, zie vraag 5: Ja, 
ga verder met vraag 7. Omdat niet iedereen even goed leest komen de percentages van 
vraag 6 (blanco, 7%) en vraag 5 Ua, 5%) niet helemaal overeen). 

Vraag 7. Hoe vaak per jaar is er een bedrijfsfeest waarvoor u een cateraar inschakelt? 
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Hoe vaak per ja ar is er een bedrijfsfees Iwaarvoo( u een Ci 

Ongeveer 1 % heeft niets ingevuld, 41 % heeft nooit een bedrijfsfeest waarvoor zij een 
cateraar inhuren. Bijna 33% heeft een bedrijfsfeest per jaar en bijna 22% heeft twee tot drie 
feesten per jaar. lets meer dan 2% heeft vier tot vijf feesten per jaar en 1 % heeft meer dan 
vijf feesten per jaar. 

Vraag 8. Bent u tevreden over de feesten die het cateringbedrijf verzorgt? 

tevreden 

8 ent u tevreden CNef de fe esten de het cateringbed rijf vet'zorgt? 

41 % heeft niets ingevuld, bijna 10% is zeer tevreden, 41 % is tevreden, ruim 7% heeft 
neutraal ingevuld en iets minder dan 1 % was zeer ontevreden. 
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Vraag 9. Met welke van onderstaande cateringbedrijven bent u bekend? 

Met welke van de onderstaande bedrijven bent u bekend? 
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Wat Straten zelf al wist, blijkt ook uit de enquete. Slechts 11 % van de bedrijven is bekend 
met 'Straten Events & Catering', 84% is niet bekend en 5% had niets ingevuld . 

In de bovenstaande grafiek staat de bekendheid van de overige cateringbedrijven. Van 
aile bedrijven heeft 5% bij deze vraag niets ingevuld. 

-Culninair Creatief is bij 8% bekend en onbekend bij 87%. 
-Gorree Party Catering is bekend bij 24% en bij 71 % onbekend . 
-Kokerij Ad Born / Party- en cateringservice is bij 29% bekend en bij 67% onbekend. 
-Party-catering Rest. Cafe 'de Oude Lind' Horst is bekend bij 27% en bij 68% onbekend. 
-Rob Kaneman is bij 33% bekend en bij 62% onbekend . 
-Steegs-Verhagen Party Catering is bekend bij 10% en onbekend bij 85%. 
-Tom Quicken Party- en Cateringservice is bij 59% bekend en bij 36% onbekend. 
-Ton Hendrikx Party- & Cateringservice is bij 11 % bekend en bij 84% onbekend . 
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Vraag 10. Hoe heeft u van de bij u bekende bedrijven vernomen? 

Hoe heeft u van de bij u bekende bedrijven vernomen? 
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14% van de bedrijven heeft hier niets ingevuld. 
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.ja 
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Via de businessclub heeft 15% Ua) het vernomen (71 % nee), via internet heeft 1 % het 
vernomen (85% nee) en 26% Ua) heeft het uit de krant vernomen (60% nee). Het 
overgrote deel 71 % Ua) heeft het d.m.v. mond-op-mond reclame vernomen (15% nee). 
Niemand heeft het via de radio het vernomen (86% nee), slechts 1 % heeft het via de 
televisie vernomen (85% nee) en 1 % heeft het uit de vaktijdschriften (85% nee). 
12% heeft ook iets anders ingevuld (74% nee), waaronder de telefoongids en goudengids. 

Vraag 11. Welk(e) dagblad(en) wordt door u gelezen? 
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Welk dagblad wordt door u gelezen? 

dagblad de 
Limburger 

telegraaf 

dagblad 

volkskrant 

1 % van de bedrijven heeft niets ingevuld bij deze vraag . 

anders 

6% Ua) van de bedrijven leest het AD (93% nee), 87% Ua) leest Dagblad de Limburger 
(12% nee), de telegraaf wordt door 31 % Ua) gelezen (68% nee) en de volkskrant wordt 
door 8% Ua) gelezen (91 % nee). Bij anders is door 22% iets ingevuld, waaronder 'NRC 
Handelsblad' en door 77% is er niets bij anders ingevuld. 
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Vraag 12. Welk(e) weekblad(en) wordt door u gelezen? 
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Vraag 13. Welk(e) tijdschrift(en) wordt door u gelezen? 

1 % van de bedrijven heeft hier 
niets ingevuld. 
7% Ua) van de bedrijven leest I 
E3-journaal (92% nee), 43% Uc 
leest de trompetter (56% nee) I 

43% Ua) leest het 
zondagsnieuws (56% nee). 
19% Ua) leest ook andere 
weekbladen (80% nee). 

Welk tijdschrift wordt door u gelezen? 
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Enkele tijdschriften worden redelijk veel gelezen (meer dan 20% van de respondenten), 
onder andere Bizz, kamerkrant, Kvk magazine, Limburg business, Limburg Inzake en 
LOZO Visie . Enkele tijdschriften die tussen de 10% en 20% gelezen worden zijn Bankblad, 
Ondernemen! , ondernemerszaken en Vraag en aanbod regio zuid. Ten slotte de 
tijschriften die door minder dan 10% van de respondenten worden gelezen: Business, 
Doorstarter, Kamerkrant Thema, LM Magazine, de MKB-adviseur, MKB-regiozine en Top 
Business Limburg . 
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Vraag 14. Naar welke van de volgende media kijkt of luistert u geregeld? 

Naar welke van de \Qlgende media kijkt of luistert u geregeld? 
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Naar de lokale radio luistert 24% van de respondenten, naar de lokale televisie kijkt 56%, 
de tekst-tv wordt door 17% bekeken en 18% luistert of bekijkt iets anders. 

Vraag 15. Heeft u behoefte aan informatie over cateringbedrijven? 
200 'r--------------, 

100 

c .3 0J.--___ _ 

blanco Ja 

Heeft u behoefte aan inforrnatie over cateringbedrijven? 

1 % heeft bij deze vraag niets ingevuld. 11 % heeft behoefte aan informatie over 
cateringbedrijven en 88% heeft er geen behoefte aan. 

Vraag 16. Op welke manier wenst u informatie over cateringbedrijven? 

Op welke manier wenst u informatie o\€r 
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Opmerking 

-Bij deze vraag heeft bijna 89% niets 
ingevuld. Dit is zo, omdat als bij vraag 
15 'Nee' is ingevuld, de vraag niet 
ingevuld hoeft te worden. 
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Bij deze staafdiagram wordt geen 
rekening gehouden met 'blanco' . 

De meeste bedrijven die informatie 
zouden willen, zien dat het liefst in de 
vorm van een brochure. Een flyer is 
een tweede mogelijkheid. Eventueel 
een advertentie in een dagblad en lof 
weekblad . Voor info via de e-mail, 
televisie of vaktijdschriften is bijna 
geen animo. Een advertentie op de 
radio wordt door niemand genoemd. 

Vraag 17. Hoe belangrijk vindt u de volgende zaken tijdens het bedrijfsfeest? 
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Gemiddeld heeft hier 10% niets bij deze vraag ingevuld. 
Ais belangrijk wordt gezien de kwaliteit van het voedsel (ruim 80%), de service (ruim 75%) 
en de presentatie(ruim 50%). 
De prijs, flexibiliteit en aankleding worden als redelijk belangrijk I belangrijk gezien. 
De exclusiviteit van het feest wordt als neutraal gezien. 
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Vraag 18. Zijn er nog andere zaken die u belangrijk vindt tijdens het bedrijfsfeest, 
die hierboven niet genoemd zijn? 

3% heeft bij deze vraag niets ingevuld . 
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Hoe belangrijk vind u een andere mogelijk heid? 

85% had geen andere zaken die ze belangrijk vonden die niet genoemd waren bij vraag 
17. 12% had wei nog andere zaken die ze belangrijk vonden . Er werd onder andere 
genoemd: Vriendelijkheid personeel en hoeveelheid voedsel. 

Vraag 19. "Een cateringbedrijf moet het he Ie feest (band, locatie, aankleding etc.) 
kunnen organiseren." 
In hoeverre bent u het met de stelling eens? 
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Een cateringbedri/ moet het hele feest kunnen organiseren? 

4% heeft bij deze vraag niets ingevuld . 
13% is het met de stelling oneens en 7% is het ermee redelijk oneens. 21 % is neutraal , 
19% is het er redelijk mee eens en 36% is het met de stelling eens. 
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Vraag 20. "Ik wil zelf inbreng hebben in de organisatie van het feest." 
In hoeverre bent u het met bovenstaande stelling eens? 

5% heeft bij deze vraag niets ingevuld. 
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Ik wil ze lfin b reng heb b en In de o rgan iSlaie v an h e t fees t? 

2% was het met de stelling oneens of redelijk oneens. 9% heeft neutraal ingevuld, 20% 
was het redelijk eens met de stelling en ruim 64% was het eens met de stelling dat ze zelf 
een eigen inbreng in de organisatie kunnen hebben. 

Opmerkingen en I of suggesties. 

Er waren voor de enquete geen relevante opmerkingen. 

4.3. Relaties tussen vragen onderling 

De relaties tussen enquetevragen worden weergegeven door middel van kruistabellen. In 
een kruistabel worden de antwoordmogelijkheden van een vraag vergeleken met de 
antwoordmogelijkheden van een andere vraag . In de tabel worden horizontaal de 
antwoordmogelijkheden van de ene vraag uitgezet en verticaal de antwoordmogelijkheden 
van de andere vraag. Verbanden tussen de variabelen worden aangegeven met een 
percentage. Zo kan men wellicht een verband ontdekken tussen twee antwoordmogelijk
heden. 
Elke variabele heeft een meetniveau. In deze enquete zijn er twee meetniveau's te 
onderscheiden, namelijk het nominaal niveau en het ordinaal niveau. Ais een variabele 
een nominaal meetniveau heeft, gaat het in de vraag om slechts een classificatie. Bij een 
ordinaal meetniveau geven de antwoordmogelijkheden een rangorde aan. 
Bij het zoeken naar een verband tussen twee variabelen, twee enquetevragen, zijn er twee 
verschillende methoden. Ais beide variabelen het nominale meetniveau hebben of 
wanneer een van de twee variabelen het nominale meetniveau heeft, wordt het verband 
berekend met de methode Cramer's V. Ais beide variabelen het ordinale meetniveau 
hebben, wordt het verband berekend met de Spearman-methode. 
Bij Cramer's V is er een verband als het getal dat het verband weergeeft meer is dan 0.5. 
Bij de Spearman-methode is er een verband als het getal dat het verband weergeeft meer 
is dan 0.4. De berekeningen worden gemaakt met SPSS, een statistisch 
computerprogramma voor gegevensverwerking. 
Er is besloten om aileen kruistabellen te maken van de combinaties waarvan vermoed 
werd dat er een duidelijk verband bestaat tussen de vragen en van de combinaties die van 
belang kunnen zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. In paragraaf 2.10 zijn 
aile relevante combinaties weergeven. De kruistabellen met hun interpretatie zijn 
hieronder weergeven. 
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Verband tussen vraag 2 en vraag 9 

Vraag 2: Waar is het bedrijf gevestigd? 
Vraag 9: Met welke van de volgende cateringbedrijven bent u bekend? 

Waar is Grubbenvorst Kent u ~ traten Event~ & Caterinq 
bedrlJt Horst blanc 1 Ja 2 nee 8 I ota~ 1 
gevestigd Tegele 12 12 

Venlo 5 42 47 

Venray 2 18 20 

Anders 7 6 59 72 

Total 8 20 143 171 

Het gaat hier om een nominaal-ordinaal combinatie . De testgrootheid is Phi en bedraagt 
0,406 . Er is een verband tussen de vestigingsplaats van het bedrijf en het wei dan niet 
kennen van Straten. 

Verband tussen vraag 3 en vraag 4 

Vraag 3: Hoeveel werknemers zijn er bij het bedrijf in dienst? 
Vraag 4: Is er een bedrijfskantine aanwezig? 

Count 

Is er een 
bedrijfskantine 

aanweziq? 

ja nee Total 
Hoeveel minder 
werknemers dan 30 31 12 43 

zijn er bij het tussen 
bedrijf in dienst? de 30 en 64 29 93 

de 100 

tussen 
de 100 28 1 29 
en de 250 

tussen 
de 250 4 1 5 
en de 500 

meer dan 
1 1 500 

Total 127 44 171 

Het gaat hier om een nominaal-ordinaal combinatie . De testgrootheid is Cramer's V en 
bedraagt 0,266. Er is geen verband tussen de hoeveelheid werknemers en de 
aanwezigheid van een kantine. 
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Verband tussen vraag 7 en vraag 9 

Vraag 7: Hoe vaak per jaar is er een bedrijfsfeest waarvoor u een cateraar 
inschakelt? 
Vraag 9: Met welke van de volgende cateringbedrijven bent u bekent? 

Count 

Kent u Straten Events & Catering 

blanco ja nee Total 
Hoe vaak per jaar is er blanco 1 1 2 
een bedrijfsfeest nooit 3 3 66 72 
waarvoor u een 1 keer 
cateraar inschakeld? per jaar 3 8 43 54 

2 tot 3 
keer per 1 7 30 38 
jaar 

4 tot 5 
keer per 1 3 4 
jaar 

meer 
dan 5 keer 1 1 
per jaar 

Total 8 20 143 171 

Het gaat hier om een nominaal-ordinaal combinatie. De testgrootheid is Cramer's V en 
bedraagt 0,246. Er is geen verband tussen het aantal feesten per jaar en het wei dan niet 
kennen van Straten. 

Verband tussen vraag 4 en vraag 15 

Vraag 4: Is er een bedrijfskantine aanwezig? 
Vraag 15: Heeft u behoefte aan informatie over cateringbedrijven? 

Count 

Heeft u behoefte aan informatie 
over cateringbedri'ven? 

blanco ja nee Total 
Is er een ja 12 115 127 
bedrijfskantine nee 1 7 36 44 . ~ 
Total 1 19 151 171 

Het gaat hier om een nominaal-nominaal combinatie. De testgrootheid is Cramer's V en 
bedraagt 0,160. Er is geen verband tussen de aanwezigheid van een bedrijfskantine en de 
behoefte aan informatie. 
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Verband tussen vraag 9 en vraag 10 

Vraag 9: Bent u bekend met Straten Events & Catering? 
Vraag 10: Hoe heeft u van de bij u bekende bedrijven vernomen? 
Bij vraag 10 kunnen meerdere antwoorden gegeven worden en er word hier een specifiek antwoord 
bekeken. 

Count 

bekent van businessclub 

blanco ja nee Total 
Kent u Straten blanco 7 1 8 
Events & Catering ja 6 14 20 

nee 18 19 106 143 
Total 25 25 121 171 

Het gaat hier om een nominaal-nominaal combinatie. De testgrootheid is Cramer's V en 
bedraagt 0,346. Er is een verband tussen het wei dan niet kennen van Straten Events & 
Catering en hoe ze het vernomen hebben. Zes van de twintig bedrijven kennen Straten via 
de business-club. 

Verband tussen vraag 9 en vraag 10 

Vraag 9: Bent u bekent met Straten Events & Catering? 
Vraag 10: Hoe heeft u van de bij u bekende bedrijven vernomen? 
Bij vraag 10 kunnen meerdere antwoorden gegeven worden en er word hier een specifiek antwoord 
bekeken. 

Count 

be kent van mond op mond reclame 

blanco ia nee Total 
Kent u Straten blanco 7 1 8 
Events & Catering ja 17 3 20 

nee 18 103 22 143 
Total 25 121 25 171 

Het gaat hier om een nominaal-nominaal combinatie. De testgrootheid is Cramer's Ven 
bedraagt 0,472. Er is een verband tussen het wei dan niet kennen van Straten Events & 
Catering en hoe ze het vernomen hebben. Zeventien van de twintig bedrijven Straten via 
mond-op-mond reclame. 
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5 Resultaten enquete concurrenten 

5.1 . Inleiding 

Hieronder volgen de resultaten, zoals die na de verwerking van de enquetes, gevonden 
zlJn. 

5.2. Resultaten enquetes 

Vraag 1. Waar is uw bedrijf gevestigd? 

3,5...-------------..., 

c 
~ 
o 

3,0 

2,5 

2,0 

',5 

' ,0 

U ,5 

Orrgeving Horst Orrgeving Venlo ander.; 

o IT'gevmg Tegeleo 0 n-geving V enrc.y 

Waar is uw bedrijfgevestigd? 

Van de 10 concurrent cateringbedrijven die gereageerd hebben liggen er drie in Venlo, 
twee in Venray, twee in Tegelen, twee in Horst en een ligt ergens anders. 

Vraag 2. Hoe lang bestaat uw cateringbedrijf? 
32~------------------. 
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Hoe lang bestaat WI bedrijf al? 

Drie bestaan er 1-5 jaar, twee 6-10 jaar, drie 11-15 jaar en twee langer dan 15 jaar. 

Vraag 3. Wat is uw jaaromzet? 
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minder danl.JOO.oO meer da n t . 750.000 

Wat is uw jaaromzet? 
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Vervolg vraag 3. 

Marktonderzoek Straten Events & Catering 

Twee hebben bij deze vraag niets ingevuld, drie hebben een gemiddelde jaaromzet van 
minder dan fl. 300.000,- ,twee zitten tussen de fl. 300.000 ,- en de fl. 500.000,- en drie 
hebben meer dan fl. 750.000,- aan omzet. 

Vraag 4. Hoeveel vaste medewerkers kent uw bedrijf? 

Meer dan 

, · 5 

c 
il 
u 0 

1 ·5 6 - 10 

Hoeveel vasle medewerkers kent uw bedri jf? 

M eer dan 15 

Bij zeven bedrijven lopen 1-5 vaste medewerkers rond, bij twee lopen er 6-10 rond en bij 
een bedrijf lopen meer dan 15 vaste medewerkers. 

Vraag 5. Hoeveel oproepkrachten heeft u in dienst? 
_~ r------~-----, 
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Hoeveel opro epkrachten heefl u n d ensl? 

Er is twee keer niets ingevuld . Gezien het feit dat bij de vorige vraag wei iedereen iets 
ingevuld heeft, kan het zijn dat ze dus geen oproepkrachten in dienst hebben (deze 
mogelijkheid stond er niet tussen). 
Vier bedrijven hebben 1-5 oproepkrachten in dienst, een heeft er 11-15 in dienst en drie 
hebben er meer dan 15 in dienst. 

Vraag 6. In welke plaatsen verzorgt u de catering? 

Aile tien de bedrijven verzorgen in Grubbenvorst de catering, negen verzorgen het in 
Horst, Sevenum en Venlo, acht in Tegelen, zeven in Baarlo, Belfeld, Blerick, Velden, 
Venray, zes in maasbree, vijf in Kronenberg en vijf verzorgden ook in nog andere plaatsen 
de catering . Genoemd werd: Door heel Nederland, heel Limburg en een gedeelte van 
Brabant. 
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In welke plaatsen 'velZorgt u de catering? 
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Vraag 7. Hoe ziet uw klantenkring eruit? 

Hoe zie! uw klan!enkring eruit? 
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Aile tien de bedrijven hebben particulieren als klant, zes hebben kleine bedrijven als klant 
negen hebben midden bedrijven als klant en vier bedrijven hebben grate bedrijven als 
klant. 

Vraag 8. Hoeveel feesten boven 100 personen verzorgt u gemiddeld per maand? 

3.5,--------------, 
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Hoeveel feeslen boven 100 personen verzorgt u gemiddeld per maan< 

Drie bedrijven hebben hier niets ingevuld. Twee verzorgen 1-2 feesten, twee 3-4 feesten, 
een 5-6 en twee verzorgen er meer dan 8 per maand. 
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Vraag 9. Welke van de volgende zaken kunt u tijdens een feest verzorgen? 

90 
Welke zaken kunt u verzorgen tijdens een feest? 
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leven van de tien bedrijven kunnen de muziek verzorgen, twee niet. Vijf bedrijven kunnen 
de lokatie verzorgen, vier niet. Acht bedrijven kunnen de aankleding verzorgen, een niet 
en acht bedrijven kunnen het personeel verzorgen, een niet. 

Vraag 10. In welke vaktijdschriften adverteert u of heeft u in het verleden 
geadverteerd? 

Geadverteerd in ... ? 
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Aileen in de kamerkrant, Kvk magazine, Limburg inzake en LOlO Visie is er door maar 
een van de tien bedrijven geadverteerd. Verder is er in geen enkel blad geadverteerd door 
de tien bedrijven . Vier van de tien bedrijven hebben deze vraag niet ingevuld. 
Er stond nog een tweede vraag bij. 
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Vraag 11. In welke dagbladen adverteert u of heeft u in het verleden geadverteerd? 

Geadverteerd in .... 

70 ~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~----~~~--~~~~~~~~~~ 
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Zes van de tien bedrijven hebben wei eens in Oagblad de Limburger geadverteerd, een 
heeft wei eens in het Aigemeen Oagblad geadverteerd en een heeft wei eens ergens 
anders in geadverteerd, n.m. regionaal. 
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Er was ook gevraagd of ze er zichtbaar resultaat uit behaald hadden. In bovenstaande 
rechter staafdiagrammen is blanco eruit gelaten. Van de zes bedrijven die geadverteerd 
hadden in Oagblad de Limburger hadden er twee resultaat, een geen resultaat, een 
neutraal en twee hebben niets erover ingevuld. 
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Vraag 12. In welke weekbladen adverteert u of heeft u in het verleden geadverteerd? 

Geadverteerd in .... ? 
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Zes bedrijven hebben wei eens in de Trompetter geadverteerd, in het Zondagsnieuws en 
E3-Journaal hebben vier bedrijven geadverteerd en in de Brug heeft maar een bedrijf 
geadverteerd. Een bedrijf heeft ook in een ander weekblad geadverteerd . Namelijk Peel 
en Maas. 

resultaat 
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Adverteren in de Trompetter heeft voor vier bedrijven voor resultaat gezorgd, voor een niet 
en voor een neutraal. Adverteren in het Zondagsnieuws en E3-journaal heeft voor twee 
bedrijven voor resultaat gezorgd en voor respectievelijk twee en een neutraal. Adverteren 
in de Brug heeft voor een bedrijf voor resultaat gezorgd en in Peel en Maas adverteren 
heeft ook voor een bedrijf voor resultaat gezorgd. 
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Vraag 13. In welke van de onderstaande media heeft u wei eens geadverteerd? 

Geadverteerd in ... . ? 
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Op internet hebben vier bedrijven geadverteerd. Op de lokale radio hebben ook vier 
bedrijven geadverteerd. Tevens hebben er vier bedrijven op de lokale tv geadverteerd . 
Op nationale radio hebben drie bedrijven geadverteerd. Op tekst-tv heeft een bedrijf 
geadverteerd. Op teletekst en nationale tv heeft geen enkel bedrijf geadverteerd. 

resultaat 
resultaat 

I ----·-~ -· 

l-ja I 
. I 

lonee I 

l oneu!!~ 

media 

Adverteren op internet heeft voor een bedrijf voar resultaat gezorgd, voor twee neutraal. 
Op de lokale radio adverteren heeft voor een bedrijf voor resultaat gezorgd, voor een 
neutraal en voor een geen resultaat. Op lokale tv adverteren heeft voor drie bedrijven voor 
resultaat gezorgd. Op nationale radio adverteren heeft voor twee bedrijven voor resultaat 
gezorgd. 

Opmerkingen en I of suggesties 

-vraag11 : Was eerste en laatste keer. Is niet interessant.(Oagblad de Limburger). 
-vraag13: -Iokale radio doet niets bij mensen. 

-Nationale radio: We waren baas & bazin van de dag, dus de hele morgen 
gratis reclame. Oit bracht zeer veel pasitieve reacties teweeg. Echter, om hier 
'n betaalde" reclame op te maken, is waarschijnlijk ook niet interessant. Is te 
duur met wat je eruit kunt slepen. 
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Hoofdstuk 6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen wij, naar aanleiding van de gevonden resultaten, enkele conclusies 
trekken. Allereerst zal er per onderdeel uit de enquete een korte samenvatting worden 
gegeven van de resultaten en zullen hieruit enkele conclusies worden getrokken. 
Vervolgens zal een antwoord worden gegeven de onderzoeksvraag. Met enkele 
aanbevelingen zullen we dit hoofdstuk afsluiten. 

6.2. Onderdeel 1: Profiel 

De enquete is ingevuld door 175 bedrijven uit de omgeving VenloNenray. Ongeveer 27% 
komt uit omgeving Venlo, 30% uit Venray, Tegelen, Horst of Grubbenvorst en 43% komt 
uit een andere plaats waaronder Belfeld, Maasbree, Reuver, Baarlo en Heiden. De 
branches waaronder de gereageerde bedrijven vallen is behoorlijk uitgebreid. Enkele 
voorbeelden: tuinbouw, food, transport en logistiek. 
50% van de bedrijven hebben tussen de 30 en 100 werknemers en 20% tussen de 100 en 
500 werknemers. Dus 70% van de bedrijven is een potentiele klant voor Straten. 

6.3. Onderdeel 2: Catering binnen bedrijf 

75% van de bedrijven heeft een eigen kantine en 25% niet. Slechts 5% van de 
bedrijfskantines organiseert de bedrijfsfeesten en 72% niet. 14% maakt gebruik van een 
vast cateringbedrijf en 78% maakt er geen gebruik van. 41 % heeft nooit een bedrijfsfeest 
waarvoor een cateraar wordt ingehuurd, Bijna 33% heeft 1 bedrijfsfeest per jaar en 22% 
heeft 2-3 feesten. Bij de tevredenheid over de cateraar heeft 41 % niets ingevuld, bijna 
10% is zeer tevreden, 41 % is tevreden, ruim 7% heeft neutraal ingevuld en iets minder 
dan 1 % was zeer ontevreden. 
In principe is 78% een potentiele klant voor Straten, immers ze hebben geel1 vast 
cateringbedrijf, maar 41 % maakt al geen gebruik van een cateraar, omdat ze geen enkel 
feest geven. Ruim 50% van de bedrijven is tevreden of zeer tevreden over hun cateraar. 

6.4. Onderdeel 3: Bekendheid cateringbedrijven. 
(Bij deze vragen konden meerdere antwoorden gegeven worden) 

Bij de ondervraagde bedrijven werd als bekend cateringbedrijf door 59% Tom Quicken 
genoemd, door 33% Rob Kaneman, dan Kokerij Ad Born, Party-catering Rest. Cafe 'de 
Oude Lind' Horst, Gorree Party Catering en door 11 % werd Straten Events & Catering als 
bekend genoemd. 
Het overgrote deel, 71 %, heeft van de cateringbrijven vernomen via mond-op-mond 
reclame, 26% uit de krant, 15% via de businessclub, 12% via iets anders waaronder 
goudengids en telefoongids. 
Hetgene dat al bekend was blijkt ook uit het bovenstaande. Straten heeft een niet al te 
grote naamsbekendheid. Mond-op-mond reclame blijkt toch de beste reclame te zijn en 
daarna adverteren in een krant. 
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6.5. Onderdeel4: Informatie en communicatie. 
(Bij deze vragen konden meerdere antwoorden gegeven worden) 

Qua dagbladen wordt Dagblad de Limburger het meest gelezen, namelijk door 87% van 
de bedrijven, 31 % leest De Telegraaf, NRC Handelsblad wordt ook wei door minimaal 
10% gelezen. 43% leest de Trompett~r, 43% leest het londagsnieuws, verder worden er 
vrij weinig weekbladen gelezen. Enkele tijdschriften werden door meer dan 20% van de 
respondenten gelezen, namelijk Bizz, kamerkrant, Kvk magazine, Limburg business, 
Limburg Inzake en LOlO Visie. De lokale televisie wordt door ruim 56% bekeken, de 
lokale radio wordt door 24% beluisterd en 17% bekijkt tekst-tv. 
Adverteren in een dagblad als Dagblad de Limburger is het meest aan te raden, in 
weekbladen de Trompetter en het londagsnieuws en in tijdschriften in Bizz, kamerkrant, 
Kvk magazine, Limburg business, Limburg Inzake en LOlO Visie. Bij de media is de 
lokale tv een aanrader of eventueel een lokale radiozender. 
11 % van de respondenten heeft maar behoefte aan informatie over catering bedrijven en 
is daarom een potentiele klant. 88% heeft geen behoefte aan informatie. 
Een brochure is de meest gewenste vorm van informatiemateriaal en daarna de 
advertentie. 

6.6. Onderdeel5: Wensen. 

Ais belangrijk wordt gezien de kwaliteit van het voedsel (ruim 80%), de service (ruim 75%) 
en de presentatie (ruim 50%). De prijs, flexibiliteit en aankleding worden al redelijk 
belangrijk of belangrijk gezien. De exclusiviteit van het feest wordt als neutraal gezien. 
12% had nog andere zaken die ze belangrijk vonden . Er werd onder andere genoemd: 
Vriendelijkheid personeel en hoeveelheid voedsel. 
Het overgrote deel is het er wei mee eens dat een cateringbedrijf het gehele feest moet 
kunnen organiseren . 84% vond dat ze zelf ook een inbreng in het feest moesten kunnen 
hebben. 
Aan bovenstaande wensen voldoet Straten Events & Catering allemaal. 

6.7. Oeelvraag 1. Hoe pakken de concurenten het aan? 

Er was een respons van 50%. Aile tien de bedrijven verzorgen in Grubbenvorst de 
catering, negen verzorgen het in Horst, Sevenum en Venlo, acht in Tegelen, zeven in 
Baarlo, Belfeld, Blerick, Velden, Venray, zes in Maasbree, vijf in Kronenberg en vijf 
verzorgden ook in nog andere plaatsen de catering. Genoemd werd : Door heel Nederland, 
heel Limburg en een gedeelte van Brabant. Aile tien de bedrijven hebben particulieren als 
klant, zes hebben kleine bedrijven als klant negen hebben bedrijven uit MKB als klant en 
vier bedrijven hebben grote bedrijven als klant. Drie bedrijven hebben hier niets ingevuld. 
Twee verzorgen 1-2 feesten, twee 3-4 feesten, een 5-6 en twee verzorgen er meer dan 8 
per maand. 
Dit zijn serieuze concurrenten voor Straten. Verschillende hebben geadverteerd in 
Dagblad de Limburger, de Tropmpetter, het zondagsnieuws en het E3-journaal. Dit heeft 
voor resultaat gezorgd. Enkele hebben ook op de lokale televisie geadverteerd, wat ook 
voor resultaat heeft gezorgd. lemand had een opmerking dat lokale radio bij mensen niets 
deed. 
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6.B. Oeelvraag 2. Wat zijn de eisen en wensen van de doelgroep? 

De hoofdeis is dat de kwaliteit van het voedsel goed is. Tevens moeten de service en de 
presentatie goed zijn. De exclusiviteit van het feest wordt niet echt als belangrijk gezien. 
Wei is de vriendelijkheid van het personeeel van belang en ook de hoeveelheid voedsel 
moet genoeg zijn. Belangrijk voor veel bedrijven is dat de cateraar het gehele feest moet 
kunnen organiseren en bedrijven willen ook wei een eigen inbreng hebben in het feest. 
Straten voldoet aan deze eisen. 

6.9. Oeelvraag 3. Welke media worden door de doelgroep gebruikt? 

De bedrijven lezen, bekijken en luisteren onder andere: Dagblad de Limburger, de 
Trompetter, het zondagsnieuws, lokale televisie, lokale radiozenders, Bizz, kamerkrant, 
Kvk magazine, Limburg business, Limburg Inzake en LOZO Visie. Adverteren in deze 
media is aan te bevelen. Wat af te raden is, is het adverteren op internet, nationale 
televisie en radio. 

6.10. Oeelvraag 4. Heeft de doelgroep behoefte aan informatie en/of communicatie (bv. 
Internet of e-mail)? 

Een klein percentage heeft maar behoefte aan informatie en dan wei via een brochure, 
een flyer of een advertentie in een dagblad/weekblad. 

6. 11. Onderzoeksvraag en aanbevelingen: Op welke wijze en met welke middelen kan 
Straten Events & Catering bij midden- en kleinbedrijven in omgeving Venlo meer 
naamsbekendheid werven? 

Uit het onderzoek is gebleken dat de bedrijven in omgeving Venlo en Venray weinig 
behoefte hebben aan informatie over cateringbedrijven, omdat het grootste gedeelte nooit 
een bedrijfsfeest geeft en de bedrijven die wei een cateraar inhuren al tevreden is over 
hun cateraar. De beste reclame voor Straten is mond-op-mond reciame, aileen heb je hier 
niet altijd evenveel invloed op. 
Een advertentie in Dagblad de Limburger, de Trompetter en het Zondagsnieuws is ook 
een goede reciame. 
Verschillende bedrijven hebben van de cateraar vernomen via de telefoongids of 
goudengids. Een wat grotere advertentie hierin is ook aan te bevelen. 
Misschien is verstandig om bij te houden hoe klanten bij Straten terecht zijn gekomen. 
Een relatief klein percentage is een potentiele klant voor Straten, maar zeg dat het 10% 
van de ondervraagden zou zijn dan zijn dat altijd nog 50 bedrijven en niet aile bedrijven in 
omgeving Venlo en Venray zijn ondervraagd. 
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Bijlage 1. De enquete Straten 
Enquete 

/nvu/aanwijzingen voor de enquete 

Marktonderzoek Straten Events & Catering 

In de enquete treft u telkens een vraag aan met daarbij behorende 
antwoordmogelijkheden. Voor zo'n antwoordmogelijkheid staat een rondje. Wij verzoeken 
u bij het beantwoorden van de vragen telkens het rondje aan te kruisen of zwart te maken 
voor het antwoord dat op u van toepassing is of dat uw voorkeur heeft. 

Wanneer u bijvoorbeeld op 1 januari geboren bent, beantwoordt u de onderstaande vraag 
als voigt. 

Bent u op 1 januari geboren? 
• Ja 
ONee 

Veel succes met het invullen van de enquete. 

Allereerst een paar vragen over het bedrijf in het a/gemeen. 

1. Bij welke branche is het bedrijf onder te verdelen? 

2. Waar is het bedrijf gevestigd? 
o Grubbenvorst 
o Horst 
o Tegelen 
o Venlo 
o Venray 
o Anders, nl. .. .. . .. 

3. Hoeveel werknemers zijn er bij het bedrijf in dienst? 
o Minder dan 30 
o Tussen de 30 en de 100 
o Tussen de 100 en de 250 
o Tussen de 250 en 500 
o Meer dan 500 

De vo/gende vragen hebben betrekking op de catering in het bedrijf 

4. Is er een bedrijfskantine aanwezig? 
o Ja 
o Nee, ga verder met vraag 6 

5. Verzorgt de bedrijfkantine aile bedrijfsfeesten? 
o Ja, ga verder met vraag 7 
o Nee 
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6. Maakt het bedrijf gebruik van een vast cateringbedrijf bij bedrijfsfeesten? 
o Ja 
o Nee 

7. Hoe vaak per jaar is er een bedrijfsfeest waarvoor u een cateraar inschakelt? 
o Nooit, ga verder met vraag 9 
o 1 keer per jaar 
o 2 tot 3 keer per jaar 
o 4 tot 5 keer per jaar 
o Meer dan 5 keer per jaar 

8. Bent u tevreden over de feesten die het cateringbedrijf verzorgt? 
o leer tevreden 
o Tevreden 
o Neutraal 
o Ontevreden 
o leer ontevreden 

De volgende vragen gaan in op de bekendheid van cateringbedrijven. 

9. Met welke van de volgende cateringbedrijven bent u bekend? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Culinair Creatief Ruud Welbers 
o Gorree Party Catering 
o Kokerij Ad Born / Party- en cateringservice 
o Party-catering Restaurant Cafe 'de Oude Lind ' Horst 
o Rob Kaneman 
o Steeghs-Verhagen Party Catering 
o Straten Events & Catering 
o Tom Quicken Party- en cateringservice 
o Ton Hendrikx Party- & cateringservice 

10. Hoe heeft u van de bij u bekende bedrijven vernomen? 
o Businessclub 
o Internet 
o Krant 
o Mond-op-mond reclame 
o Radio 
o Televisie 
o Vaktijdschriften 
o Anders, nl .. ....... 

De volgende vragen gaan in op informatie en communicatie. 

11 . Welk dagblad wordt door u gelezen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Aigemeen Oagblad 
o Oagblad de Limburger 
o Telegraaf 
o Volkskrant 
o Geen enkele 
o Anders, nl ........ . 
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12. Welk weekblad wordt door u gelezen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o De Trompetter 
o Zondagsnieuws 
o Geen enkele 
o Anders, nl. ... .... . 

13. Welk tijdschrift wordt door u gelezen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Bankblad (I NG) 
o Bizz 
o Business network news 
o Doorstarter Noord- en midden Limburg 
o Issue zakelijk 
o Kamerkrant 
o Kamerkrant thema 
o KvK magazine 
o Limburg business 
o Limburg Inzake 
o LM Magazine 
o LOZO Visie 
o De MKB-adviseur 
o MKB-regiozine 
o Ondernemen! 
o Ondernemerszaken 
o Top business Limburg 
o Vraag en aanbod Regio zuid 
o Geen enkele 
o Anders, nl. .. .... . . 

14. Naar welke van de volgende media kijkt of luistert u geregeld? 
o Lokale radiozender 
o Lokale televisiezender 
o Tekst-tv 
o Geen enkele 
o Anders , nl. .... . .. . 

15. Heeft u behoefte aan informatie over cateringbedrijven? 
o Ja 
o Nee, ga verder met vraag 17 

16. Op welke manier wenst u informatie over cateringbedrijven? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Brochure 
o Dagbladen 
o E-mail 
o Flyers 
o Radio 
o Televisie 
o Vaktijdschriften 
o Weekbladen 
o Anders, nl. ....... . 
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De va/gende vragen gaan in ap uw wensen. 

17. Hoe belangrijk vindt u de volgende zaken tijdens het bedrijfsfeest? 

Onbelangrijk 8elangrijk 
Aankleding en decoratie 0 0 0 0 0 
Exclusiviteit 0 0 0 0 0 
Flexibiliteit 0 0 0 0 0 
Kwaliteit van het vaedsel 0 0 0 0 0 
Presentatie en uitstraling 0 0 0 0 0 
Prijs 0 0 0 0 0 
Service 0 0 0 0 0 

18. Zijn er nog andere zaken die u belangrijk vindt tijdens het bedrijfsfeest, die hierboven 
niet genoemd zijn? 

19. "Een cateringbedrijf moet het hele feest (band, lacatie, aankleding etc.) kunnen 
arganiseren. " 
In hoeverre bent u het met bovenstaande stelling eens? 

Oneens Eens 
o 0 0 0 0 

20. "Ik wil zelf inbreng hebben in de arganisatie van het feest." 
In haeverre bent u het met bovenstaande stelling eens? 

Oneens Eens 
o 0 0 0 0 

Harte/ijk dank vaar uw medewerking. 
Heeft u nag apmerkingen af suggesties, dan willen wij u vriende/ijk verzaeken deze 
hieronder te verme/den. 

Opmerkingen en/of suggesties: ......... .... ............. .. ... .. ....... ... .. .. ......... ...... .. .. .. . 

41 



lW'rBEDRIJFSKUNDE 

PI"'" Ink e I 

o nd t ,nc me,sa..! v ic lt n Marktonderzoek Straten Events & Catering 

Bijlage 2. Begeleidende brief bij enquete Straten 

Eindhoven, 22 mei 2000 

Geachte heer / mevrouw, 

Wij zijn studenten wiskunde van Fontys Eindhoven en voeren via de Technische 
Universiteit Eindhoven een marktonderzoek uit naar het werkgebied/doelgroep van 
cateringbedrijven in de regio Venlo en Venray. 

In kader van dit onderzoek hebben wij een enquete opgesteld, waarvoor we uw 
medewerking vragen. De naam van het bedrijf hebben we uit een bestand van de 
bedrijfskundewinkel, gevestigd op het TUE terrein. Het invullen van deze enquete zal 5 tot 
10 minuten in beslag nemen. De enquete vult u anoniem in en uw gegevens zullen niet 
voor andere doeleinden dan bovengenoemd onderzoek gebruikt worden. 

Wij hopen dat u het be lang van deze enquete inziet en willen u verzoeken de ingevulde 
enquete uiterlijk voor 10 juni terug te sturen door middel van de bijgevoegde 
antwoordenvelop (een postzegel is niet nodig). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

Annemie Kempkens Jeroen Bicker 
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Bijlage 3. Enquete Straten Concurrenten 

Enquete 

Invulaanwijzingen voor de enquete 

In de enquete treft u telkens een vraag aan met daarbij behorende antwoordmogelijk
heden. Voor zo'n antwoordmogelijkheid staat een rondje. Wij verzoeken u bij het 
beantwoorden van de vragen telkens het rondje aan te kruisen of zwart te maken voor het 
antwoord dat op u van toepassing is of dat uw voorkeur heeft. U bent niet verplicht aile 
vragen in te vullen. 

Wanneer u bijvoorbeeld op 1 januari geboren bent, beantwoordt u de onderstaande vraag 
als voigt. 

Bent u op 1 januari geboren? 
• Ja 
o Nee 

Veel succes met het invullen van de enquete. 

Eerst enkele vragen over uw bedrijf in het algemeen. 

1. Waar is uw bedrijf gevestigd? 
o Omgeving Horst 
o Omgeving Tegelen 
o Omgeving Venlo 
o Omgeving Venray 
o Anders, nl. .. ... 

2. Hoe lang bestaat uw cateringbedrijf? 
o 1 - 5 jaar 
o 6 - 10 jaar 
o 11 - 15 jaar 
o langer dan 15 jaar 

3. Wat is uw jaaromzet? 
o minder dan fl 300.000,-
o fl 300 .000,- -- fl 500.000,-
o fl 500.001,- -- fl 750 .000,-
o meer dan fl 750.000,-

4. Hoeveel vaste medewerkers kent uw bedrijf? 
(inclusief eigenaar en meewerkende partner) 
o 1 - 5 
o 6 - 10 
011-15 
o meer dan 15 
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5. Hoeveel oproepkrachten heeft u in dienst? 
o 1 - 5 
o 5 -10 
010-15 
o 15 of meer 

6. In welke plaatsen verzorgt u de catering? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Baarlo 
o Belfeld 
o Blerick 
o Grubbenvorst 
o Horst 
o Kronenberg 
o Maasbree 
o Sevenum 
o Tegelen 
o Velden 
o Venlo 
o Venray 
o Anders , nl. .. ... ... ..... . ... ... ........... .. . . 

7. Hoe ziet uw klantenkring eruit? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
o particul ieren 
o kleine bedrijven (30-100 werknemers) 
o midden bedrijven (101-300 werknemers) 
o grote bedrijven (301 of meer werknemers) 

8. Hoeveel feesten boven 100 personen verzorgt u gemiddeld per maand? 

01-2 
03-4 
05-6 
07-8 
o meer dan 8 

9. Welke van de volgende zaken kunt u tijdens een feest verzorgeh? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
o Muziek 
o Lokatie 
o Aankleding 
o Personeel 
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De vo/gende vragen gaan over ree/arne. 

10. In welke vaktijdsehriften adverteert u of Heeft het adverteren in deze 
heeft u in het verleden geadverteerd? media direct of indirect voor 

resultaat gezorgd? 
ja nee ja neutraal nee 

Bankblad (ING) 0 0 0 0 0 

Bizz 0 0 0 0 0 

Business network news 0 0 0 0 0 

Doorstarter Noord- 0 0 0 0 0 

en midden Limburg 
Issue zakelijk 0 0 0 0 0 

Kamerkrant 0 0 0 0 0 

Kamerkrant thema 0 0 0 0 0 

KvK magazine 0 0 0 0 0 

Limburg business 0 0 0 0 0 

Limburg Inzake 0 0 0 0 0 

LM Magazine 0 0 0 0 0 

LOZO Visie 0 0 0 0 0 

De MKB-adviseur 0 0 0 0 0 

MKB-regiozine 0 0 0 0 0 

Ondernemen! 0 0 0 0 0 

Ondernemerszaken 0 0 0 0 0 

Top business Limburg 0 0 0 0 0 

Vraag en aanbod 0 0 0 0 0 

Regio zuid 
Geen enkele 
Anders, nl. .. ... .. . 0 0 0 

11 . In welke dagbladen adverteert u of heeft Heeft het adverteren in deze media u in 
het verleden geadverteerd? direct of indirect voor resultaat 

gezorgd? 

ja nee ja neutraal nee 

Aigemeen Dagblad 0 0 0 0 0 

Dagblad de Limburger 0 0 0 0 0 

Telegraaf 0 0 0 0 0 

De Volkskrant 0 0 0 0 0 

Anders, nl. .. .. 0 0 0 
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12. In welke weekbladen adverteert u of heeft Heeft het adverteren in deze media 
u in het verleden geadverteerd? direct of indirect voor resultaat 

gezorgd? 

ja nee ja neutraalnee 
De trompetter 0 0 0 0 0 

Zondagsn ieuws 0 0 0 0 0 

E3-journaal 0 0 0 0 0 

De Brug 0 0 0 0 0 

Anders, nl. ... 0 0 0 

13. In welke van de onderstaande media Heeft het adverteren in deze 
heeft u weleens geadverteerd? media direct of indirect v~~r resultaat 

gezorgd? 
ja nee ja neutraal nee 

Internet 0 0 0 0 0 

Lokale radio 0 0 0 0 0 

Lokale tv 0 0 0 0 0 

Nationale radio 0 0 0 0 0 

Nationale tv 0 0 0 0 0 

Tekst-tv 0 0 0 0 0 

Teletekst 0 0 0 0 0 

Hartelijk dank voor uw medewerking . 

Heeft u nog opmerkingen of suggesties, dan willen wij u vriendelijk verzoeken deze 
hieronder te vermelden. 

Opmerkingen en/of suggesties: .......... .............. ....... ... .. ........... ..... ........ ........ . 
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Bijlage 4. Begeleidende brief (Straten Concurrenten) 

Eindhoven, 29 mei 2000 

Geachte heer / mevrouw, 

Wij zijn studenten wiskunde van Fontys Eindhoven en voeren via de Technische 
Universiteit Eindhoven een onderzoek uit naar catering. Met dit onderzoek willen we te 
weten komen op welke manieren cateringbedrijven hun klanten informeren. 

In kader van dit onderzoek hebben wij een enquete opgesteld, waarvoor we uw 
medewerking vragen . De naam van het bedrijf hebben we uit een bestand van de 
bedrijfskundewinkel, gevestigd op het TUE terrein. Het invullen van deze enquete zal 5 tot 
10 minuten in beslag nemen. De enquete vult u anoniem in en uw gegevens zullen niet 
voor andere doeleinden dan bovengenoemd onderzoek gebruikt worden . 

Wij hopen dat u het belang van deze enquete inziet en willen u verzoeken de ingevulde 
enquete uiterlijk v~~r 11 juni terug te sturen door middel van de bijgevoegde 
antwoordenvelop (een postzegel is niet nodig). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

Annemie Kempkens Jeroen Bicker 
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