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Samenvatting 

Dit rapport behandelt het probleem dat werd voorgelegd door twee interieurarchitecten uit 
een gemeente uit de regio Eindhoven. Zij hebben samen een interieurarchitectenbureau dat 
momenteel goed loopt en zijn gevestigd in het pand van een architectenbureau, met wie zij 
regelmatig samenwerken. Ondanks dit denken ze dat ze een gedeelte van de potentiele 
klanten rnislopen en op de lange duur niet kunnen concurreren omdat ze niet in de stad 
Eindhoven zijn gevestigd. Dit is ook gelijk het probleem dat ons is voorgelegd. 
Het onderzoek, dat is verricht, bestond uit twee delen: 
* onderzoek aan de vraagkant en 
* onderzoek aan de aanbodkant 
van de markt van de interieurarchitect. Het onderzoek van de twee genoemde delen heeft 
bestaan uit een gedeelte deskresearch en een gedeelte veldresearch door rniddel van inter
views met vertegenwoordigers uit de branche. Dit heeft een groot aantal resultaten opgele
verd, die zijn vertaald in een eindconc1usie en een aantal aanbevelingen voor de toekomst. 
De eindconclusie luidt: handhaaf de huidige vestigingsplaats en probeer eerst een markt
aandee1 in Eindhoven te veroveren. Klanten zijn nauwelijks geinteresseerd in de vestigings
plaats van hun ontwerper/inrichter, maar hechten meer waarde aan kwallteitsaspecten van 
het ontwerp. Bovendien blijkt de samenwerking met de architect op de huidige locatie een 
toegevoegde waarde te hebben. 
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Voonvoord 

De Bedrijfskundewinkel is een non-profit adviesbureau en is een van de acht wetenschaps
winkels van de Technische Universiteit Eindhoven. Mensen die behoefte hebben aan ken
nis op Bedrijfskundig gebied, en niet de middelen hebben die elders te verkrijgen, kunnen 
zich wenden tot de Bedrijfskundewinkel. Zij kunnen dan kosteloos advies krijgen van 
studenten van de faculteit Technische Bedrijfskunde, voor wie deze opdrachten een extra 
praktijkervaring buiten het curriculum zijn. 
Dit verslag is het resultaat van zo'n opdracht, die werd aangedragen door twee interieurar
chitecten. Om buiten onze studie wat extra ervaring op te doen, en omdat de opdracht ons 
aansprak, zijn wij eraan begonnen met bepaalde verwachtingen en een hoop theoretische 
kennis. Nu het verslag is afgerond en we terugkijken. blijken deze verwachtingen gedeelte
lijk terecht, maar we zijn ook tegen moeilijkheden opgelopen die tevoren niet verwacht 
waren. Vooral het maken van afspraken voor interviews en het afnemen zelf bleek moeilij
ker dan verwacht, maar een hele ervaring. Wij willen dan ook Remko Mulder van de 
Bedrijfskundewinkel en de heer Wouters van de vakgroep Bedrijfseconomie en Marketing 
bedanken voor advies in zulke gevallen. 

Eindhoven, september 1995, 
RM.l. Ester 
1.A.l.M. Schram 
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Inleiding 

V oor U ligt het verslag van het onderzoek 'Interieurarchitectuur' van de Bedrijfskundewin
kel. Het onderzoek is opgezet volgens de algemeen geldende Bedrijfskundige regels: 

* probleemstelling; 
* afbakening onderzoeksgebied; 
* informatie vergaren; 
* informatie analyseren; 
* conclusies en aanbevelingen. 

De meeste wetenschappelijke rapporten houden dit stappenplan ook aan als hoofdstukinde
ling. Dit verslag, dat uiteindelijk voor een niet-bedrijfskundige klant is geschreven, wijkt 
hiervan af. Hiervoor is gekozen, omdat voor de opdrachtgever een wetenschappelijk 
rapport niet relevant is, hij verlangt een helder rapport waar duidelijk instaat wat de 
oplossing van zijn probleem is. Om deze reden is de hoofdstukindeling als voIgt: 

* 

* 

* 

in hoofdstuk 1 wordt het probleem gedefmieerd en de defmitieve opdracht omschre
Yen. Tevens wordt beschreven hoe het onderzoek is aangepakt. 

in hoofdstuk 2 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd middels een 
uitgebreide beschrijving van de markt. 

in hoofdstuk 3 worden de gepresenteerde resultaten vertaald in een eindconc1usie, 
aangevuld met aanbevelingen aan de opdrachtgevers. 
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1. De Onderzoeksopzet 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal allereerst het probleem worden beschreven. Uit dit probleem wordt via 
een opdrachtomscbrijving de onderzoeksvraag gedefmieerd. Deze onderzoeksvraag valt 
uiteen in een aantal onderzoeksdeelvragen. Vervolgens wordt de methode van onderzoek 
besproken. 

1.2 Probleemomschrijving 

De beide opdrachtgevers zijn in juli 1994 afgestudeerd als interieurarchitect, dit is de 
beschermde versie van binnenhuisarchitect. Men krijgt deze titel slechts dan als men een 
opleiding heeft genoten aan een Academie voor Beeldende Kunsten en is ingeschreven in 
het register van de Beroepsorganisatie van Nederlandse Interieurarchitecten (BNI). De 
diensten van een interieurarchitect bestaan uit het ontwerpen en inrichten van mimtes, 
eventueel met daarbij het ontwerp van meubilair etc. Per 1 december zijn zij, op basis van 
de rechtsvorm v.o.f., een interieurarchitectenbureau gestart in een van de randgemeenten 
van Eindhoven. Hiervoor is gekozen omdat de mogelijkheid bestond zich te vestigen in het 
ouderlijk huis van een van beide opdrachtgevers, wat fmancieel voor een startend bedrijf 
zeer aantrekkelijk is. Inmiddels heeft het bureau een kantoor betrokken in het pand van een 
architect, met wie zij regelmatig samenwerken. 
Momenteel loopt het bureau goed, maar de opdrachtgevers hebben totaal geen inzicht in de 
markt waarop zij zich begeven. Zij vragen zich daarom af of zij op de korte termijn een 
deel van hun potentiele opdrachtgevers mislopen en of zij op de lange duur nog weI 
kunnen concurreren met collega's, omdat zij vanuit een dorp werken. Zij willen daarom 
graag weten of het wellicht beter is zich in Eindhoven te vestigen. 

1.3 Opdrachtomschrijving 

De beide interieurarchitecten willen zich graag gaan richten op kappers, de horeca en de 
zakelijke dienstverlening, dit omdat in de zakelijke markt het meest geinvesteerd wordt in 
het interieur en omdat de opdrachtgevers dit de interessantste markt vinden. Zij willen 
graag weten of deze doeigroepen belangstelling hebben voor hun diensten. 
Om een good onderzoek te kunnen uitvoeren, is het belangrijk het gebied waarop men zich 
gaat richten goed af te bakenen. Het is in dit kader dan ook nodig de markt waarop het 
onderzoek zich zal richten duidelijk te defmieren. In overleg met de beide opdrachtgevers 
is tot de volgende indeling gekomen: kappers, restaurants en advocatenkantoren. Dit 
betekent echter allerminst dat de opdrachtgevers opdrachten uit andere marktsegmenten 
niet zullen accepteren. 
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De onderzoeksvraag luidt nu als voIgt: 

In hoeverre is het belangrijk voor een interieurarchitectenbureau dat zich wil specialiseren 
in de branches: kappers, restaurants en advocatenkantoren om rich in Eindhoven te 
vestigen in plaats van in een dorp uit de regio? 

1.4 Onderzoeksdeelvragen 

Om de onderzoeksvraag zoals geponeerd in paragraaf 1.3 te kunnen beantwoorden, dient 
antwoord te worden gekregen op een aantal deeIvragen. Deze vallen weer uiteen in twee 
categorieen: 
* vragen aan de aanbodkant van de interieurinrichting; 
* vragen aan de vraagkant van de interieurinrichting. 
Uiteraard zit er een grote mate van overlap in deze twee aandachtsgebieden. De markt is 
immers de plaats waar vraag en aanbod elkaar treffen en elkaar beinvioeden. 

1.4.1 de aanbodkant 

Deze deelvraag richt zich op de potentiele concurrenten van de opdrachtgevers. Om een 
goed beeld te krijgen van de markt van de interieurarchitect is een analyse van de aanbod
kant onontbeerlijk. 
1. Hoe is de situatie aan de aanbodkant van de interieurinrichting in de regio Eindho-

ven? Hierbij is de volgende informatie van belang: 
* wie zijn de potentiele concurrenten in de regio? 
* welke markt wordt bediend? 
* hoe worden de klanten bediend? 
* hoe belangrijk is de interieurinrichting binnen zijn totaalassortiment voor de 
aanbieder? 

1.4.2 de vraagkant 

Het andere gedeelte van het onderzoek zal richt zich op de vraagkant in deze branche. De 
vraag hier is: 
2. Hoe zit de markt aan de vraagkant in elkaar? 
Deze vraag vraagt om een beschrijving van de markt aan de vraagkant. Relevante onder
werpen in dit kader zijn vooral: 

* welke eisen stelt men aan de interieurinrichting en de inrichter; 
* wie is er geinteresseerd in de diensten van een interieurarchitect. 

Deze vraag dient voor de afzonderlijke doelgroepen (kappers, restaurants en advocatenkan
toren) te worden behandeld. 
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1.5 De onderzoeksmethode 

Om een onderzoek goed uit te voeren zijn een aantal methoden ontwikkeld. Voor dit 
onderzoek is, zoals reeds vermeld in de inleiding, gekozen voor de methodiek van Kotler 
[1]. Hij onderscheidt in zijn boek een aantal stappen in het onderzoeksproces: 

* probleemdefmitie en onderzoeksdoelen; 
* onderzoeksplan; 
* informatievergaring; 
* informatieanalyse; 
* rapportage. 

In de vorige paragrafen zijn de probleemdefmitie en onderzoeksdoelen in de vorm van een 
onderzoeksvraag, onderverdeeld in deelonderzoeksvragen, reeds behandeld. In deze para
graaf zal het onderzoeksplan worden gepresenteerd. Een onderzoeksplan vereist beslissin
gen op het gebied van gegevensbronnen, onderzoeksbenaderingen, steekproef en contact
methoden [1] om de deelvragen verder uit te kunnen werken. In het volgende zal van 
iedere deelvraag de manier van aanpak worden toegelicht. 

1.5.1 deelvraag 1 

Het onderzoek voor deelvraag 1 valt uiteen in twee de1en: het onderzoek naar de concur
rentie en vervolgens het beschrijven van deze concurrenten. 

Om de informatie voor het eerste deel te verzamelen is een aantal mogelijkheden voorhan
den. Een goede methode is desk research, onderzoek dat zich richt op het verzamelen van 
informatie uit bestaande bronnen [2]. Hiervoor zijn verschillende brannen beschikbaar: 
* het IMK, het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft informatie over circa 

* 

* 
* 

* 

* 

600 branches, over vestigingsplaatsen en over circa 100 onderwerpen betreffende het 
MKB [2]; 
de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten (BNI), de branche-organi
satie van de interieurarchitect [3]; 
de Stichting Bureau Architectenregister, welke het Architectenregister beheert; 
de Kamers van Koophandel, die het handelsregister beheren; 
andere brannen, zoals de Gouden Gids en het telefoonboek zijn ook goede raadge
vers; 
het ondememingsplan van de opdrachtgevers, die zelf al een en ander aan desk-
research hebben gedaan. 

De Kamers van Koophandel en het IMK hebben een vestiging in Eindhoven, deze worden 
bezocht, de andere instellingen worden telefonisch benaderd. Het resultaat is een lijst met 
interieurinrichters in de regio Eindhoven. 

Het tweede en meest belangrijke deel van de deelvraag betreft het beschrijvende gedeelte. 
Het doel van de deelvraag is irnmers, zoals gesteld, het in kaart brengen van de markt. 
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Deze beschrijving kan op twee manieren plaatsvinden, namelijk kwantitatief ('cijfermatig') 
of kwalitatief ('in woorden'). Omdat een nauwkeurige cijfermatige onderbouwing in het 
kader van dit onderzoek niet relevant is, is gekozen voor een kwalitatieve manier van 
beschrijven. Dit houdt in dat de markt uitgebreid in woorden wordt omschreven. Deze 
keuze heeft uiteraard haar weerslag op de manier van onderzoek bij deze deelvraag. 
De informatie voor het tweede deel wordt op twee verschillende manieren verkregen. In de 
eerste plaats is een gedeelte deskresearch vereist. De bronnen voor dit gedeelte zijn reeds 
in het voorgaande genoemd. Een zeer belangrijke aanvulling hierop is het onderzoek van 
de Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, getiteld 
'Ontwerpers, ontwerpbureaus en hun opdrachtgevers' [8]. Van dit onderzoeksrapport is in 
de diverse fasen van het onderzoek veelvuldig gebmik gemaakt. Daarnaast vereist deze 
deelvraag contact met de potentiele concurrent. Hiervoor zijn verschillende methoden 
mogelijk [1]: 
* persoonlijk interview; 
* telefonisch interview; 
* enquete in de vorm van een thuisgestuurde vragenlijst. 
De (schriftelijke) enquete vaIt in dit kader af, omdat deze toegepast dient te worden in het 
geval dat men zeer veel getallen wil weten en de doelgroep moeilijk te benaderen is [7]. In 
andere gevallen is een interview te prefereren, omdat een interview een hoge kwaIiteit 
informatie oplevert [4]. De kwaliteit van persoonlijke en telefonische interviews ontlopen 
elkaar niet veel. Emans [5] adviseert dan ook bij een keuze tussen deze twee mogelijkhe
den niet te letten op de eventuele minieme kwaIiteitsverschillen, maar deze af te laten 
hangen van andere factoren. In dit onderzoek is gekozen voor een aantal persoonlijke 
interviews met mensen die werkzaam zijn op het terrein van de interieurinrichting, omdat 
op deze manier het persoonlijke contact nog meer wordt benadrukt en de mogelijkheid het 
gesprek meer te sturen aanwezig is. Bovendien is er minder sprake van tijdsdruk, omdat er 
een afspraak is gemaakt. Het gesprek zal daardoor rustiger verlopen, waardoor betere 
informatie zaI worden ingewonnen. 
Voor de gesprekken is een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is niet gemaakt om let
terlijk af te draaien, maar bedoeld als leidraad voor de te voeren gesprekken. Daarom zijn 
de vragen ook allemaal van het open 8OOrt, wat wi! zeggen dat er geen antwoordcategorie
en gedefmieerd zijn. Dit laat de respondent de mimte te antwoorden wat hij wiL Het 
voordeel hiervan is dat buiten aIle informatie die we willen weten vee1 aanvullende infor
matie hoven tafel kan komen door het gesprek. Het nadeel is dat de interviewer het ge
sprek goed dient te sturen, zodat de respondent niet afdwaalt. De vragenlijst is, samen met 
een toelichting daarop, opgenomen in bijlage 1. 
De selectieprocedure van respondenten heeft plaatsgevonden aan de hand van een bestand 
van de Kamer van Koophandel en de telefoongids. Hieruit zijn ad random respondenten 
gekozen, die telefonisch zijn benaderd, met dien verstande dat is geverifieerd of de respon
dent een essentieel deel van zijn tijd met interieurinrichting bezig is. V oor de aanbodkant 
zijn 40 mensen benaderd, waarvan uiteindelijk 10 personen toestemden in een gesprek. De 
redenen waarom de overige benaderden niet wilden of konden meewerken varieerden. De 
belangrijkste oorzaak was dat het onderzoek grotendeels plaats heeft gevonden in de 
vakantieperiode, waardoor veel mensen niet bereikbaar waren of door onderbezetting niet 
in de gelegenheid waren medewerking te verlenen. Andere redenen die werden opgegeven 



.... ED1tU ... SXfJND& 
p..,., ink IIIJI I 

7 

----------------------------------------------------------

zijn tijdgebrek en uiteraard het gewoonweg weigeren. Het is nu de vraag of door deze 
situatie de representativiteit van het onderzoek wordt benadeeld. Het zou immers zo 
kunnen zijn dat een vertekend beeld ontstaat doordat aileen enthousiaste mensen meewer
ken aan het onderzoek en de gegevens hierdoor worden vertekend. In dit gevaI zou een 
non-responsonderzoek moeten plaatsvinden om deze vertekening te corrigeren. In dit 
onderzoek is gebruik gemaakt van vragen, die een objectief antwoord van de respondent 
vereisen. Daarnaast zijn de gegevens die aan de aanbodkant verkregen zijn grotendeels te 
verifieren aan de vraagkant. Aan de vraagkant hadden we te maken met een zeer lage non
respons, waardoor de resultaten aan die zijde weinig vertekend zullen zijn, zoaIs in de 
vorige subparagraaf zal worden toegelicht. Zander vooruit te willen lopen op de resultaten 
kan gesteld worden dat de resultaten van beide zijden elkaar bevestigen. Dit in ogen
schouw nemend is een non-responsonderzoek in deze situatie niet nodig. 
De andere manier van onderzoek vindt plaats aan de vraagkant. Ook hier is uiteraard vee1 
bekend over de aanbodkant van de markt. Dit gedeelte is uitgevoerd in combinatie met het 
vraagkant-onderzoek, dat wordt toegelicht in de volgende paragraaf. 

1.5.2 deelvraag 2 

Deze deelvraag vereist wederom een contact met de markt, in dit geval met de vrager. Ook 
voor deze vraag wordt gebruik gemaakt van persoonlijke interviews, om in bovenstaand 
betoog vermelde redenen. De vragenlijst, die voor een groot gedeelte uit open vragen 
bestaat, is samen met een toelichting opgenomen in bijlage 2. Zaals in voorgaande subpa
ragraaf vermeld bevat deze vragenlijst ook enkele vragen, die deel uitmaken van de con
currentie-analyse. Deze twee terreinen hebben echter geen duidelijke grens, maar kennen 
een overlap in een grijs gebied, zodat deze vragen niet altijd duidelijk te onderscheiden 
zijn. De resultaten zullen in de analyse impliciet worden verwerkt. De keuze van respon
denten is hier op dezelfde manier gebeurd als aan de aanbodkant. Uit de telefoongids zijn 
ad random respondenten gekozen, en deze zijn telefonisch benaderd. OpvaIlend is dat aan 
de vraagkant de non-respons vrijwel nihil is, slechts een enkele benaderde wilde niet 
meewerken. De reden hiervoor was uitsluitend tijdnood, waardoor geste1d kan worden dat 
dit zeer waarschijnlijk geen mensen betreft die de resultaten zouden beinvloeden door een 
andere, negatieve opvatting. Enkele mensen boden zelfs aan dat zij in gevaI van nood 
aIsnog mee wilden werken. 
Bij de selectie is ervoor gezorgd dat aIle drie de doelgroepen evenredig aan bod komen. 
Vanwege het feit dat de non-respons laag is, is een non-responsonderzoek overbodig, er is 
immers geen reden aan te nemen dat de resultaten vertekend zijn. In totaal zijn in de drie 
groepen totaal12 interviews afgenomen. 
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2. De Resultaten van het Onderzoek 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. De gedefi
nieerde deelvragen zullen afzonderlijk worden behandeld in de vorm van uitgebreide 
beschtijving van de aanbod- cq. de vraagkant van de markt, waarbij de loop van de vra
genlijsten (globaal) zal worden gevolgd. 

2.2 De Aanbodkant 

Op het terrein van de interieurinrichting zijn verschillende groepen concurrenten van de 
interieurarchitect werkzaarn. In tabel 3.1, die is overgenomen uit het ondernemingsplan van 
de opdrachtgevers, beoordelen deze hun bedrijf ten opzichte van wat zij zien als hun 
belangrijkste concurrenten. 

tabel 3.1 Het bureau versus de concurrent 

uitgebreid dienstenpakket 

kwaliteit/exclusiviteit 

prijs 

Toelichting bij de tabel: 
* de concurrenten: 

A: de projectinrichter; 
B: de interieurbouwer; 
C: de interieurarchitect; 
0: de architect; 
E: de decorateur; 
F: het adviesbureau; 

A 

+ 

+ 

G: de industrieel vormgever. 
* de tabel: 

B 

+ 

+ 

+: de interieurarchitect presteert beter; 
de interieurarchitect presteert minder; 

C 0 

0 + 

+ + 

0: de interieurarchitect presteert even goed/slecht. 

E F G 

+ + + 

+ 

Nadat dus al bepaald is wie de concurrent nu precies is, met behulp van bestanden van de 
Kamer van Koophandel, kan begonnen worden het veldonderzoek. De resultaten daarvan 
zullen nu worden gepresenteerd. 
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De diverse groepen potentiele concurrenten werken niet altijd, zoals aanvankelijk verwacht, 
alleen, er blijkt een duidelijke tendens te zijn op het gebied van samenwerking met andere 
disciplines. ZI:J kwamen tijdens het onderzoek de combinaties architect-interieurarchitect, 
architect-industrieel ontwerper en interieurarchitect-interieurbouwer naar voren. Er is zelfs 
een bureau bezocht dat uit meerdere afdelingen bestond, dat een geheel produkt kon 
leveren, van interieurinrichting tot een volledige marketingstrategie. De respondenten zijn 
werkzaam op diverse gebieden, waarbij geen relatie is met de aard van het bedrijf. De 
grootte van de opdracht is ook niet echt athankelijk van de grootte van het bedrijf. De 
soorten opdrachten die de diverse bedrijven uitvoeren, blijken historisch gegroeid te zijn, er 
is geen sprake van een bewuste keuze voor een bepaald segment. De inrichters komen 
vooral aan hun opdrachten door mond-tot-mondreclame, waardoor zij vee1al in een bepaal
de branche blijven hangen. 
De diverse manieren van werken verschillen niet essentieel van elkaar. De respondenten 
gaven allen aan veel aandacht te besteden aan het voortraject, het gedeelte waarin de 
wensen van de klant in kaart worden gebracht. De eisen en wensen van de klant worden 
steeds belangrijker. Uiteraard heeft iedere discipline een eigen stijl van ontwerpen, door het 
verschil van accenten dat wordt ge1egd. Het maken van het interieurontwerp, datgene wat 
de opdrachtgevers momenteel doen, blijkt bij de respondenten slechts een deel uit te maken 
van de aangeboden dienst. Er wordt geen interieurontwerp geleverd, maar een geheel 
interieur. Dit betekent dat de inrichter niet aIleen het ontwerp maakt, maar ook zorgt voor 
de uitvoering van het ontwerp, hetzij in eigen beheer, hetzij uitbesteed aan anderen. 
Een interieurontwerp gemaakt door een professionele ontwerper gaat meestal lang mee, 
zo'n 6 tot 10 jaar. Het is daarom moeilijk te spreken van een vaste klantenkring. Meestal is 
weI sprake van vervolgopdrachten, in geval van grote opdrachtgevers, zoals gemeenten. 
Deze 'vaste klanten' maken echter geen groot deel uit van het totale klantenbestand. De 
ontwerper/inrichter werkt niet regiogebonden, maar vindt zijn klanten (inter-) nationaal. 
Op het gebied van reclame/acquisitie gaven respondenten aan hier weinig aan te doen. 
Hiervoor werden twee redenen genoemd: de meeste opdrachten worden verkregen via 
mond-tot-mondreclame, acquisitie heeft weinig zin. Daarbij werd aangegeven dat de tijd 
om structuree1 aan acquisitie te doen door een overvloed aan opdrachten ontbrak. De 
algemene tendens is toch dat het afgeleverde werk de beste reclame is. 
De prijs voor aIleen een ontwerp kan nauwelijks worden gegeven. Dit komt doordat de 
meeste ontwerpers zoals gesteld geen ontwerp verkopen, maar een geheel ingericht inte
rieur. De kosten van het ontwerp zijn opgenomen in de totale prijs van het interieur, maar 
worden niet apart vermeld. Daarbij is de prijs ook afhankelijk van de opdracht, die kan 
varieren in omvang. 
De markt van interieurontwerper blijkt nog steeds te groeien. De respondenten gaven aan 
dat de markt voor een gedeelte conjuctuurgebonden is, maar dat daarbuiten het besef dat 
een goed interieur zijn weerslag heeft op het hele bedrijf nog steeds groeit. De individuele 
werknemer krijgt steeds meer inspraak in de inrichting van zijn werkplek. Ook het besef 
dat een goed interieur het 'sick building syndrom' kan tegengaan, doet mensen besluiten het 
ontwerp structureel aan te pakken. Vanwege deze mime markt bleken de respondenten 
nauwelijks concurrenten te zien. Iedere ontwerper heeft zijn eigen klantenkring en ziet de 
andere aanbieders meer als collega's. In het algemeen is er dus een mime en nog steeds 
groeiende markt. 
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Zoals reeds eerder vermeld is de markt van de interieurarchitect zeer ondoorzichtig. Er zijn 
vele aanbieders uit diverse disciplines aanwezig, die elk een gedeelte van de markt bedie
nen, afhank:elijk van hun specialisme. Omdat deze echter niet ver uit elkaar liggen is er een 
grote overlap, waardoor de grenzen tussen de disciplines nauwelijks te onderscheiden zijn. 
Het is dan ook zeer moeilijk een indicatie te geven van de marktomvang van de branche. 
Daarbij is op dit gebied nog zeer weinig onderzoek verricht, waardoor weinig gegevens 
bekend zijn. Het is dan ook slechts mogelijk een grove schatting te geven van de marktom
yang. Deze is opgenomen in bijlage 3 op bladzijde 28. 

2.3 De V raagkant 

De vraagkant van de markt is onderzocht in drie segmenten, te weten kappers, restaurants 
en advocatenkantoren. Op veel gebieden bleken de meningen overeen te komen, op een 
aantal anderen zijn verschillen aanwezig. Daarom zullen deze drie groepen eerst apart wor
den beschreven en daarna zal een gegeneraliseerd beeld worden gegeven aan de hand van 
de tabellen zoals ingevuld door de respondenten. 

2.3.1 restaurants 

Alle respondenten zien duidelijk het interieur ais een belangrijk onderdeel van het bedrijf. 
De restaurantsector heeft behoefte aan een interieur dat een zekere huiselijkheid uitstraalt, 
waardoor mensen langer blijven en terugkomen. Experimentele interieurs, bijvoorbeeld met 
neon-lampen, waar in het verleden weI eens gebruik van is gemaakt, blijken niet die 
uitstraling te hebben die bezoekers wensen. Het interieur dient aan te sluiten bij de doel
groep waarop het restaurant zich richt. 
Restauranteigenaren verzorgen veeIal zeIf de inrichting van hun zaak, dit vanwege het feit 
dat de eisen die aan het interieur worden gesteld zelf kunnen worden verwezenlijkt. Ook 
hechten restauranteigenaren niet veel waarde aan een exc1usief en origineel interieur. 
Daarbij komt nog dat deze extra voordelen van een interieurontwerp door een professioneel 
ontwerper, niet opwegen tegen de prijs, die voor zo'n ontwerp betaald moet worden. Wordt 
een professioneel ontwerper/inrichter ingeschakeld, dan gebeurt dat slechts in gevallen die 
een compleet nieuw interieur betreffen of een grote aanpassing in het huidige interieur. ill 
deze gevallen ontbeert de restauranteigenaar over het algemeen de kennis het zelf uit te 
voeren. Dit komt over het algemeen slechts eens in de 10 it 15 jaar voor. ill deze gevallen 
wordt van de ontwerper/inrichter een totaalpakket geeist. Dit betekent dat het afgeleverde 
produkt niet een ontwerp is, maar een compleet ingericht interieur, de zogeheten 'turn-key' 
-projecten. 
ill tabel 3.2 worden de belangrijkste resultaten kort samengevat aan de hand van een aantal 
eisen die men aan ontwerp en ontwerper/inrichter stelt. 
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Tabel 3.2 De criteria beoordeeld door restauranteigenaren 

criterium zeer belang- belangrijk gewoon onbelangrijk 
rijk 

vaktechnische kennis X 

creativiteit X 

prijs X 

kunnen analyseren van problemen X 

mondelinge uitdrukkingsvaardigheid X 

presentatietechnieken X 

originaliteit X 

'klikken' met de ontwerper X 

snelheid van werken X 

exclusiviteit X 

garantie van continniteit ontwer- X 
per/inrichter 

ervaring van de ontwerper/inrichter X 

naamsbekendheid X 

iliteiten, zoals computer X 

kennis op het gebied van ARBO X 

nabije vestigingsplaats (zelfde gemeente) X 

gerenommeerde naam X 

2.3.2 kappers 

Voor kappers is het interieur van hun zaak op twee verschillende manieren van belang. 
Niet aIleen is het een visitekaartje naar de klant, ze moeten er ook de hele dag in werken. 
Een goed ingerichte zaak is daarom zeer belangrijk. Uiteraard heeft dit zijn weerslag op de 
eisen die aan het interieur worden gesteld. In de eerste plaats moet de stijl aangepast zijn 
aan de doelgroep die de kapper wi! bereiken. Omdat de kapper verder geen fysiek produkt 
levert, maar een dienst die je feitelijk niet ziet, is het interieur het enige fysieke dat de 
kapper aan zijn klant levert en de eerste indruk levert. Daarbij komt dat de kapper de 
gehele dag in zijn interieur moet werken. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de 
ergonomische aspecten van het interieur. 
Voor de inrichting van het interieur wordt in deze branche veel gebruik gemaakt van 
professionals. Het interieur dat dan wordt geleverd gaat zo'n 10 jaar meet maar tussentijds 
worden regelmatig aanpassingen aangebracht. Ook hiervoor wordt regelmatig de hulp van 
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een ontwerper/inrichter ingeroepen. Dit gebeurt dan met name om zijn kennis op het 
gebied van inrichten. De specifieke voordelen van een professioneel ontwerp, originaliteit 
en exclusiviteit, zijn daarbij van ondergeschikt belang. Bij de keuze van de ontwer
per/inrichter is de vraagprijs van het interieur een belangrijk criterium. Daarbij wordt ook 
hier van de ontwerper/inrichter een compleet interieur verwacht. In de volgende tabel 
wordt een en ander samengevat. 

Tabel 3.3 De criteria beoordeeld door kappers 

criterium zeer belang- belangrijk gewoon onbelangrijk 
rijk 

vaktechnische kennis X 

creativiteit X 

prijs X 

kunnen analyseren van problemen X 

mondelinge uitdrukkingsvaardigheid X 

presentatietec hnieken X 

originaliteit X 

'klikken' met de ontwerper X 

snelheid van werken X 

exclusiviteit X 

garantie van continuiteit ontwer- X 
per/inrichter 

ervaring van de ontwerper/inrichter X *) 

naamsbekendheid X 

techniscbe faciliteiten, zoaJs computer X 

kennis op bet gebied van ARBO X 

nabije vestigingsplaats (zelfde gemeente) X 

gerenommeerde naam X 

*): de respondenten gaven aan dat zij van boo ontwerper verwacbten dat deze enige ervaring beeft in de 
kappersbranche, dit vanwege de specifieke eisen die zij aan boo interleur stellen met betrekking tot arbeids
omstandigheden en kappersspecifieke bulpmiddelen. 
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2.3.3 advocaten 

In de advocatuur wordt veel aandacht besteed aan de inrichting van het kantoor. Het 
kantoor dient functioneel ingericht te zijn en tegelijkertijd een prettige sfeer uit te ademen. 
In de meeste gevallen wordt voor de inrichting van het pand een professioneel iemand 
ingeschakeld, omdat het interieur er professioneel en representatief uit moet zien. Dit geeft 
namelijk een vertrouwen aan de klant. Over het algemeen wordt veel geld uitgegeven aan 
een nieuw interieur, dat dan een tijd moet meegaan. Originaliteit is ook in dit segment niet 
van belang, een zekere exclusiviteit daarentegen is weI gewenst. Deze wens naar exclusivi
teit is een zekere trend in de branche, men wi! zich profileren als een kantoor met stij1. De 
belangrijkste eisen liggen echter toch op het gebied van functionaliteit, er moet immers 
elke dag in het interieur gewerkt worden. 
Zoals ook in de andere groepen geldt dat men van de ontwerper/inrichter een totaalpakket 
verwacht. Opvallend in deze branche is echter dat de prijs van minder doorslaggevend 
belang is, men kijkt niet op een dubbeltje. 

Tabel 3.4 De criteria beoordeeld door advocaten 

criterium zeer belang- belangrijk gewoon onbelangrijk 
rijk 

vaktechnische kennis X 

creativiteit X 

prijs X 

knnnen analyseren van problemen X 

mondelinge uitdrnkkingsvaardigheid X 

presentatietechnieken X 

I originaliteit X 

1dikken' met de ontwerper X 

snelheid van werken X 

exclusiviteit X 

garantie van continuiteit ontwer- X 
per/inriehter 

ervaring van de ontwerper/inricbter X 

naamsbekendheid X 

techniscbe faciliteiten, zoals computer X 

het gebied van ARBO X 

uabije vestigingsplaats (zelfde gemeente) X 

gerenommeerde uaam X 
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2.3.4 de vraagkant algemeen 

Nadat in het bovenstaande de afzonderlijke segmenten zijn besproken, za1 nUt waar moge
lijk, een algemeen beeld van de markt worden geschetst. Uiteraard zal dit een enigszins 
gegeneraliseerd karakter krijgen. 

Ook aan de vraagkant komt het interieur steeds duidelijker in de belangstelling te staan. 
Het besef dat een goed ingerichte zaak zijn weerslag heeft op de handel leeft aI lang, de 
relatie tussen een goed interieur en een beter presterende werknemer is echter iets van de 
afgelopen jaren. Dit is overigens niet specifiek voor de inrichting. de bewustwording van 
het welzijn van de individuele werknemer en de relatie met zijn prestatieniveau is een 
redelijke nieuwe ontwikkeling op veler gebied. Op dit gebied is momenteel veel wettelijk 
geregeld. Het is daarom niet verwonderlijk dat men van de inrichter/ontwerper kennis op 
het gebied van de arbeidsomstandigheden (ARBO) verwacht. 
De respondenten die gebruik maken van een professioneel ontwerper/inrichter. verwachten 
allemaal een geheel ingericht interieur als eindprodukt. Dit. samen met de te betaIen prijs, 
blijkt zeer belangrijk te zijn bij de keuze van de ontwerper/inrichter. Daarnaast moet deze 
uiteraard beschikken over de benodigde kennis en creativiteit. De combinatie klant-inrichter 
is niet regiogebonden, er wordt gebruik gemaakt van ontwerpers/inrichters uit heel Neder
land. Benmaal is zelfs met een inrichter uit Duitsland gewerkt. Geen van de respondenten 
gaf aan de naamsbekendheid van de ontwerper/inrichter belangrijk te vinden. hooguit werd 
aangegeven dat bekendheid met eerdere werken van deze persoon van belang is. Dit komt 
overeen met wat aan de aanbodkant ook al gevonden is, namelijk dat eerder afge1everd 
werk de beste rec1ame is. Communicatieve vaardigheden en de capaciteit de wensen van de 
klant te achterhalen blijken ook gewaardeerd te worden. 
In het algemeen kan worden geconc1udeerd dat de interieurinrichtingsmarkt slechts gedeel
telijk conjunctuurafuankelijk is. Door bovengenoemde redenen zullen de uitgaven aan het 
interieur bij alle respondenten stijgen, slechts de mate waarin is afhankelijk van het verloop 
van de economische positie. 
De vrager vindt op diverse manieren een ontwerper/inrichter. In de meeste gevaIlen komt 
men via de mond-tot -mondreclame in contact met deze persoon. Ben kapsalon en een 
restaurant, beiden deel uitmakend van een keten, werkten met een ontwerper die alle zaken 
van de betreffende keten onder zijn hoede had. Contacten werden ook gelegd via oud
opdrachtgevers. Zo kreeg een architect opdrachten van diverse instellingen, die allemaal 
onder de gemeente Eindhoven vallen. De mond-tot-mondreclame maakt echter de hoofd
moot uit, zoals ook aan de aanbodkant reeds werd gezien. De meeste restaurants hebben, 
zoals eerder al vermeld, helemaal geen inrichter, en derhalve ook geen selectieprocedure. 
Tot slot, aIle respondenten is gevraagd wat voor associaties het woord 'interieurarchitect' 
oproept. Het blijkt dat aIle respondenten een goed idee hebben wat een interieurarchitect 
doet, alleen is het verschil met andere groepen niet echt duidelijk, waarschijn1ijk omdat de 
verschillen tussen de diverse groepen niet zo groot zijn. 
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3. Conclusies en aanbevelingen 

3.1 Inleiding 

In dit laatste hoafdstuk zullen de resultaten van het onderzoek worden vertaald in conclu
sies en aanbevelingen voor de opdrachtgevers. Niet aileen zal de onderzoeksvraag worden 
beantwoard, tevens zullen aanbevelingen voar de toekomst worden gedaan, die voortkwa
men uit de gesprekken tijdens het onderzoek. 

3.2 Onderzoeksvraag 

Voar de duidelijkheid wordt eerst de onderzoeksvraag, zoals gesteld in paragraaf 1.3, in 
herinnering gebracht: 

In hoeverre is het belangrijk voor een interieurarchitectenbureau dat rich wil specialiseren 
in de branches: kappers, restaurants en advocatenkantoren om zich in Eindhoven te vesti
gen in plaats van in een dorp in de regio? 

Uit het onderzoek blijkt op geen enkele manier dat potentifHe klanten er prijs op stellen dat 
hun ontwerper/inrichter in dezelfde plaats gevestigd is als zijzelf. Klanten vinden hun ont
werper/inrichter in heel Nederland. Daarnaast zijn er een aantal factoren die veel belangrij
ker zijn bij de se1ectie van de ontwerper/inrichter: 
* In de eerste plaats wordt van de ontwerper/inrichter een goede analyse van problemen 

en verwerking daarvan in het ontwerp verwacht. 
* Bekendheid met eerdere ontwerpen blijkt ook belangrijk; de mond-tot-mondreclame is 

een belangrijke factor. 
* Voor veel mensen is de prijs een belangrijk selectiecriterium. De interieur

inrichtingsbranche heeft het imago erg duur te zijn. 
* Naast deze algemene factoren spe1en uiteraard ook subjectieve criteria mee, zoals het 

kantoor, de mensen etc. 

Naast deze criteria die verhuizing niet vereisen zijn er een aantal zaken die pleiten voor 
handhaving van de situatie van de opdrachtgevers zoals die nu bestaat: 
* Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is genoemd blijkt de samenwerking met collega's uit 

een andere discipline een groat voardeel. De opdrachtgevers werken op dit moment 
samen met een architectenbureau en maken gebruik van elkaars kennis, waardoar een 
synergie ontstaat, die uiteraard zeer waardevol is. 

* De opdrachtgevers hebben momenteel naamsbekendheid in de regio waar zij nu geve
stigd zijn en hebben daar inmiddels een markt opgebouwd. die nog steeds groeiend 
blijkt. 

Zou een verhuizing naar Eindhoven plaatsvinden, dan zouden de opdrachtgevers weer van 
voar af moeten beginnen met het veroveren van een marktaandeel, met alle risico's die dat 
met zich meebrengt. 
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Op grond van aHe bovengenoemde punten luidt het advies richting opdrachtgevers dan 
ook: 

Handhaaf voorlopig de huidige plaats van vestiging en werk aan bovengenoemde 
punt en en de adviezen uit de volgende paragraaf. Probeer daarmee eerst een markt
aandeel in Eindhoven te veroveren, zodat als in de toekomst nogmaals een overstap 
zou worden overwogen, het risico minimaal is. 

3.3 Aanbevelingen en overige opmerkingen 

In deze paragraaf zuHen enkele aanbevelingen richting opdrachtgevers worden gedaan, die 
voortkomen uit de resultaten van hoofdstuk 2. In de gesprekken zijn daarnaast enkele 
zaken naar voren gekomen die niet direct interessant waren voor het onderzoek, maar des 
te interessanter voor de opdrachtgevers, omdat zij hier hun voordeel mee kunnen doen. 
Deze zuHen hier eveneens worden besproken. 

Ten aanzien van de contacten is het erg belangrijk het persoonlijke element te benadruk
ken. Mensen vinden het prettig te weten dat zij belangrijk zijn voor de ontwerper/inrichter. 
Door dit persoonlijk contact kan het voortraject, dus de fase waarin de problemen en 
wensen van de client worden geanalyseerd. goed verlopen. In enkele gevallen bleek het 
hieraan te schorten: de eisen van de klant werden onvoldoende uitgespit, wat resulteerde in 
een interieur waaraan in functioneel opzicht nogal wat gebreken zijn. Een andere respon
dent klaagde dat de inrichter door de grootte van zijn bedrijf te weinig tijd besteedde aan 
hem. Het is dus belangrijk veel aandacht aan de persoonlijke contacten te besteden. 

Een belangrijk punt voor veel respondenten is de prijs van een interieur en vooral een ge
heel ontwerp. Veel. voomamelijk startende, bedrijven verzorgen zelf de inrichting van hun 
zaak, omdat het inhuren van een professional hen te duur lijkt. Het is raadzaam richting 
potentiele klant te communiceren dat het met de prijs voor een ontwerp meevalt en dat ook 
advisering op interieurgebied mogelijk is. 

Aan de andere kant is het juist zeer belangrijk voor de opdrachtgevers hun dienstenaanbod 
te verbreden. De duidelijke tendens in de markt, het aanbieden van een totaalinterieur in 
plaats van een ontwerp. moet gevolgd worden om geen opdrachten mis te lopeno Voor veel 
klanten is het belangrijk dat zij zelf geen omkijken hebben naar de verandering, maar dat 
zij op dat gebied kunnen vertrouwen op de inrichter. Het is dus niet zo dat de ontwerper 
zelf de inrichting hoeft te verzorgen, het coordineren hiervan is al genoeg. 

In de Iaatste plaats nog een opmerking op het gebied van de segmenten waarop de op
drachtgevers zich willen richten. Het blijkt zeer moeilijk zelf te kiezen welke markt te 
bedienen, vanwege het feit dat veel opdrachten binnenkomen door mond-tot-mondreclame. 
Hierdoor za1 de markt die bediend wordt vanzelf een bepaalde richting nemen, zonder dat 
daar veel aan kan worden gedaan. Houdt hier dus niet teveel aan vast. 
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Bijlage 1 

Bij het opstellen van de enquetes is gebruik gemaakt van het onderzoek van de Stichting 
voor Economisch Onderzoek (SEQ) van de Universiteit van Amsterdam, getiteld 'Qntwer
pers, ontwerpbureaus en hun opdrachtgevers'. Enkele resultaten uit dit onderzoek zijn de 
basis geweest voor onze enquetes. 

Conclusies voor verder onderzoek: 
concurrenten: er blijkt uit het onderzoek duidelijk dat de interieurarchitect nog te weinig 
bekendheid geniet. Veel opdrachtgevers komen niet bij een interieurarchitect terecht omdat 
ze er nooit van gehoord hebben of komen er slechts toevallig terecht. Daarbjj wordt 
aangegeven dat de onderlinge concurrentie tussen interieurarchitecten niet zo groot is en 
zal worden. Wij denken dan ook dat het 'weghalen' van marktaandeel vooral mogelijk is bij 
niet-interieurarchitecten. Deze voeren veel opdrachten uit die eigenlijk uitermate geschikt 
zijn voor een interieurarchitect. Als we duidelijk weten wat de doelgroep is, kunnen we 
achterhalen door wie zij nu bediend worden. Dit houdt in dat een deel van de concurrentie
analyse bij de klant gedaan wordt. 
De thema's die bij de concurrentie-gesprekken aan de orde komen zijn: 
* wat voor opdrachten worden uitgevoerd op het terrein van de interieurarchitectuur; 
* wat voor deel maken deze uit van het totale pakket van diensten. 
Het belangrijkste dat wij hieruit willen weten is welke 'interieurarchitectuur-diensten' 
momenteel bij anderen zijn ondergebracht. 

De concurrentie-enquete 

Deze reeks gesprekken heeft tot doel de concurrentie te analyseren. Er wordt alleen gespro
ken met respondenten die interieurinrichting als (neven-)activiteit hebben. Berst komt de 
respondent aan de orde, daarna zijn klantenkring. De vragen zijn ook hier bewust open 
end, om ook hier de respondent niet een antwoord op te dringen. De eerste vragen zijn 
informatief en ook om het ijs te breken. 

Vraag 4 inventariseert de methode van werken van de concurrenten. 

In vraag 5 wordt hierop verder gegaan, als gevraagd wordt naar de verschillen tussen de 
respondent en de interieurarchitect. 

De volgende vragen zijn bedoeld om te kijken in welke mate de respondent een concurrent 
van de opdrachtgevers is. Uiteraard wordt dit niet vermeld in het gesprek. 

vraag 7 is bedoeld om ook aan de vraagkant te bekijken hoe het proces van orderacquisitie 
plaatsvindt. 

Vraag 9 en 10 bekijken hoe het klantenbestand is opgebouwd. Vaste klanten hebben een 
band met een bedrijf en zullen waarschijnlijk niet zo snel hun toevlucht nemen tot een 
concurrent. 
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Om de markt in het algemeen te beschrijven zijn wat vragen gesteld om deze te inventari
sereno 

Vragen 12, 13 en 16 inventariseren de markt en de verwachtingen. 

Vraag 14 en 15 zijn bedoeld om de respondent te kunnen vergelijken met de concurrent, 
die we hem zelf laten onderscheiden. 
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Enquete 

Wij zijn twee studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en wij zijn in het kader 
van het vak Marketing bezig met een onderzoek naar de branche van de interieurarchitect. 
Omdat U ook op dit gebied deskundig bent, zouden wij u graag enige vragen stellen over 
uw werk. Dit gesprek zal ongeveer 15 minuten duren, al uw antwoorden zullen uiteraard 
strikt vertrouwelijk behandeld worden, de informatie wordt zo verwerkt dat uw gegevens 
daar niet uit te halen zijn. Indien u interesse heeft, kunnen we u de resultaten van het 
onderzoek toezenden. 

Ik begin met wat algemene vragen. 

1. Wat voor zaak heeft u en wat voor werkzaamheden voert u uit? 

2. Kunt u wat voorbeelden geven van eigen werk? 

3. Hoe belangrijk is een goede inrichting van het interieur van een zaak, volgens u? 

4. Hoe komt U tot een ontwerp voor een interieur? 

5. Is er verschil tussen u en een interieurarchitect? 
5a. zo ja, wat? 

zo nee, Waarom niet? 

Nu volgen enkele vragen over uw klantenkring. 

6. Op wat voor gebieden binnen de interieurarchitectuur bent u werkzaam? 

7. Is dat een afgewogen keuze, en zo ja, waarom? 

8. Wat zijn uw belangrijkste vier opdrachtgebieden binnen de interieurarchitectuur. 
Waarom zijn dit uw vier grootste? 

9. Heeft u een vaste klantenkring op het gebied van de interieurarchitectuur? 

10. Welk deel maken zij uit van het totale klantenbestand? 

Benadering van klanten en markt 

11. Hoe benadert u uw potentiele doelgroep? 

12. Kunt u een indicatie geven van de uitgaven per jaar aan interieur in het midden- resp 
het kleinbedrijf? 
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13. Wat kost een interieurontwerp? 

14. Wat is uw omzet op het gebied van interieurontwerpen? 

15. Wie ziet u als uw grootste concurrenten? 

16. Hoe denkt u dat deze markt zich op de lange tennijn zal gaan ontwikkelen? 
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Bijlage 2 

k1anten 

Zoals venneld blijkt dat de interieurarchitect nog te weinig bekendheid geniet. Het aandeel 
klanten met eerdere contacten met interieurarchitecten blijkt niet groot te zijn. Het onder
zoek hier zal zich toespitsen op behoeftenbepaling. In de proefopzet zijn punten aangege
ven waarop de interieurarchitect zich onderscheidt van de concurrentie. Het is belangri jk te 
weten in hoeverre de potentiele klanten geinteresseerd zijn de diensten van de interieurar
chitect boven de huidige diensten. In het onderzoek worden een aantal punten genoemd 
waaraan goede interieurarchitecten moeten voldoen. In het gesprek zal worden geverifieerd 
of dit ook de eisen van de gewenste klantenkring van onze opdrachtgevers zijn. Zij kunnen 
dan zelf kijken waar verbeteringen bij henzelf nodig zijn. Ben derde punt is het benaderen 
van nieuwe opdrachtgevers. Het onderzoek noemt een aantal eigenschappen van meerdere 
of mindere importantie waaraan een interieurarchitect moet voldoen bij het benadereri van 
nieuwe klanten. Ook hier zal naar worden gevraagd. De thema's in de gesprekken zijn: 
* bekendheid met het fenomeen interieurarchitect; 
* interesse in de diensten van de interieurarchitect; 
* eisen aan de diensten van de interieurarchitect; 
* eisen aan de interieurarchitect zeIf; 
* wensen met betrekking tot benadering door een interieurarchitect. 
De resultaten van deze gesprekkenreeks moet antwoord opleveren op de vraag of er een 
markt is voor de interieurarchitect. Daarbij willen we op grond van de resultaten aanbeve
lingen doen op het gebied van benaderen van klanten en eventuele aanpassingen aan de 
wensen van de klant. 

De vragen in deze enquete zijn vrijwel allemaal open. Hiervoor is gekozen omdat respon
denten dan kunnen antwoorden wat zij willen, en niet gedwongen worden te kiezen tussen 
alternatieven. Een nadeel hiervan is dat de antwoorden nogal kunnen verschillen, waardoor 
een kwantitatieve analyse moeilijk wordt. Dit hebben we opgelost door bij die vragen, 
waar we aantallen willen weten om te vergelijken, weI klassen aan te geven, te weten 'ja' 
en 'nee'. Voor de overige vragen is het kwantitatieve deel ruet relevant, het gaat om de 
opinie van de klant, op basis waarvan wij aanbevelingen kunnen doen. 
Deze enquete is opgesteld vol gens een bepaalde lijn. We beginnen met wat algemene 
vragen, om het ijs te breken. vervolgens gaan we naar de kern van de zaak. In het navol
gende zal waar nodig een toelichting worden gegeven op de enquete. 

Vraag 1,2 en 3 zijn voornamelijk bedoeld om het ijs te breken en infonnatief voor ons 
over de huidige situatie van de respondent. 

Vraag 4 is bedoeld om straks de opdrachtgevers te kunnen adviseren over de wensen van 
de klant. De vraag bestaat eigenlijk uit twee subvragen, namelijk punten ten aanzien van 
het ontwerp (originaliteit en exclusiviteit) en ten aanzien van de inrichter (overige). De 
antwoorden zijn door elkaar gegooid om de antwoorden zo objectief mogelijk te houden 
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(de respondent zou alles 'heel belangrijk' noemen). 

Vraag 5 is eigenBjk verkapt de vraag: bent V geinteresseerd in de diensten van een inte
rieurarchitect, omdat hier de voor- en nadelen tegenover elkaar worden gezet. Omdat in dit 
stadium van het gesprek het nog niet over de interieurarchitectuur gaat, krijgen we een 
objectief antwoord. Bij deze vraag speelt het kwantitatieve aspect weI mee, we zijn hier 
geinteresseerd in getallen. 

Vraag 8 verifieert of de respondent die beweert dat hij bekend is met de interieurarchitec
tuur weI het goede beeld hiervan heeft. Vit het voorgenoemde onderzoek bleek dat veel 
mensen een onjuist beeld hebben van de interieurarchitect. Op grond van de antwoorden 
kunnen we aanbevelingen doen over de gebieden van aandacht. 

Vragen 9/14* bekijken eveneens wat voor eisen worden gesteld aan de interieurarchitect. 
Waarom kiest men al dan niet voor een interieurarchitect, waarom liep het contact stuk, 
etc. 

Vragen 15/16 vragen eigenlijk hetzelfde, aIleen nu aan mensen die nog nooit van een 
interieurarchitect hebben gehoord. 

Vraag 16* inventariseert wat de naam interieurarchitect oproept bij mensen, dit kan wel
licht belangrijk zijn in het benaderen van een potentiele klant. 

Vervolgens wordt zo objectief mogelijk uitgelegd wat een interieurarchitect doet, met voor
en nadelen. 

Vragen 17 en 18 zjjn bedoeld om te bekijken of een interieurarchitect misschien een 
(beter) alternatief vormt voor de respondent. 

Vraag 19 vraagt naar de marktverwachting en is heel belangrijk. Omdat dit een gevoelige 
vraag is, is deze achteraan in het gesprek geplaatst. 

Vraag 20 tenslotte is afsluitend. De naam van de opdrachtgevers wordt niet genoemd, er 
wordt aIleen vermeld dat we het adres zullen doorspelen. 
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Wij zijn twee studenten van de Technische universiteit Eindhoven en wij zijn in het kader 
van een marketing-project bezig met een onderzoek naar de markt van een interieurarchi
tect. Wij willen u graag enige vragen stellen omtrent uw bekendheid met en behoefte aan 
de diensten van een interieurarchitect. Dit gesprek zal ongeveer 30 minuten in beslag 
nemen. Uw antwoorden zullen uiteraard strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

Ik begin met wat algemene vragen over uw zaak en interieur. 
1. Wat voor zaak heeft u? 

2. Hoe belangrijk denkt u dat het interieur van uw zaak is? 

3. Wat voor eisen stelt u aan uw interieur? 

4a. Wie richt voor u het interieur van uw zaak in? 
b. Hoe vaak verandert u uw inrichting? 
c. Hoe vaak gebruikt u een professioneel iemand hiervoor? 

5. Welk van de volgende punten vindt u belangrijk aan de ontwerper en het ontwerp van 
uw interieur? 

* vaktechnische kennis 
* creativiteit 
* prijs 
* kunnen analyseren van uw problemen 
* mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 
* presentatietechnieken 
* originaliteit 
* 'klikken' met de ontwerper 
* snelheid van werken 
* exc1usiviteit 
* garantie van continui'teit inrichter 
* ervaring van de inrichter 
* naamsbekendheid 
* technische faciliteiten, zoals computer 
* kennis op het gebied van ARBO 
* nabije vestigingsplaats 
* gerenommeerde naam 

6. Weegt volgens u een hogere prijs op tegen de originaliteit en exc1usiviteit? 
* ja 
* nee 



!tiIf'8EDRIJFSKUNlJ& 
.po"" ink .... 

25 

-------------------------------------------------------------

7. Wat mag vol gens u een goed ontwerp van het interieur kosten? 

8. Bent u bekend met de diensten van een interieurarchitect? 
. ja, vervolg met 9 . 
. nee, vervolg met 18. 
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BEKEND MET INTERlEURARCHlTECT 

9. Wat verstaat u onder een interieurarchitect? 

10. Hoe bent u bekend met de diensten van een interieurarchitect? 
a. maak er zelf gebruik van, ga naar 11. 
b. zelf gebruikt, ga naar 13. 
c. anders, ga naar 14. 

Ze/f gebruik 
11. Waarom hebt u voor de interieurarchitect gekozen? 

12. Wat zou u verbeterd willen zien aan uw interieurarchitect? 

Ooit gebruikt 
13. Waarom bent u gestopt met de diensten van de interieurarchitect? 

Niet ze/f gebruikt 
14. Hebt u er ooit over gedacht van een interieurarchitect gebruik te maken? 

. ja, ga naar 15 . 

. nee, ga naar 16. 

15. Waarom bent u toen niet met de interieurarchitect in zee gegaan? 

16. Waarom was de interieurarchitect geen optie voor u? 

17. Welke eisen zouden uw keuze doen veranderen? 
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NIET BEKEND MET DE INTERIEURARCHlTECT 

18. Bent u tevreden over uw huidige interieurinrichter? 
· ja, ga naar 21. 
· nee, ga naar 19. 

19. Wat mist u in uw huidige inrichter? 

20. Wat denkt u dat een interieurarchitect doet? 

Ik zal u iets vert ellen over de interieurarchitect. De interieurarchitect is de beschermde 
versie van de binnenhuisarchitect, dat wi! zeggen dat hij/zij is afgestudeerd aan de acade
mie voor beeldende kunst en dus een opleiding heeft gehad op het gebied van interieuront
werp. De ontwerpen worden daardoor gekenmerkt door originaliteit en exclusiviteit. 
Bovendien is de interieurarchitect ook geschoold in het aanpassen van het interieur aan de 
eisen van de gebruiker. Hiertegenover staat dat de prijs voor een ontwerp vaak hoger ligt 
dan bij anderen. 

21. Denkt u, op grond van deze informatie, dat een interieurarchitect iets kan toevoegen 
aan de inrichting van uw zaak? 
· ja, ga naar 22. 
· nee, ga naar 23. 

22. Hoeveel bent u bereid extra te betalen voor een interieurarchitect? 

23. Hoe denkt u dat in de toekomst uw uitgaven aan uw interieurinrichting gaan verlo
pen? 

24. Bent u geinteresseerd in aanvullende informatie over een interieurarchitect? 

Ik wi! u graag hartelijk bedanken voor uw medewerking. 
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Bijlage 3 

Tabel1 Opdrachtinkomen 1990, ze/fstandig ontwerpers 

graflSCh interieur industrieel 

</50.000 6 8 5 

50 - f 100.000 5 4 7 

100 - / 150.000 1 6 0 

150 - / 250.000 1 1 3 

~ /250.000 1 0 0 

totaal aantal zelfstandigen 14 19 15 

Bron: SE~ onderzoek 

Tabel2 Opdrac htinkomen 1990, meerpersoonsbureaus 

grafisch interieur industrieel multi-
disciplinair 

</50.000 1 0 1 0 

50 - / 150.000 2 2 0 1 

150 - / 400.000 4 1 3 2 

400 - 1 mIn 4 6 4 4 

Im1n-3mIn 6 1 2 

:2. 3 mIn 1 0 1 4 

totaal aantal bureaus 18 10 10 13 

Bron: SEa onderzQek 

Gemiddeld opdrachtinkomen zelfstandig interieurarchitect: /78.400,= 

Gemiddeld opdrachtinkomen meerpersoonsinterieurarchitectenbureau: /667.500,= 
Gemiddeld aantal werknemers per bureau: 5 
Gemiddeld opdrachtinkomen per persoon: /133.500,= 

totaal 

19 

16 

7 

5 

1 

48 

totaal 

2 

5 

10 

18 

10 

6 

51 

Uit een hestand van de Kamer van Koophandel blijkt dat in de regio Eindhoven 126 
bedrijven werkzaam in de sector interieurbouw/inrichting. Zo'n 25 stuks hiervan zijn echte 
interieurarchitecten. Omdat a1 deze bedrijven op de interieurmarkt opereren, wordt gere
kend met aIle 126 hedrijven. De meeste hiervan zijn eenmansbureaus, daarom wordt een 
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gemiddeld aantal werknemers van 1,3 genomen. Als gemiddeld inkomen wordt /90.000,= 
genomen. Dit getal is gekozen omdat ruet aIle bedrijven full-time met interieur
bouw/inrichting bezig zijn, en /133.500,= daarom te hoog is. 

Een voorzichtige sChatting van de marktomvang van de branche interieurinrichtingfbouw in 
de regio Eindhoven is dan als voIgt: 

126 bedrijven x 1,3 werknemersjbedrijf x /90.000,= omzet/werknemer = 14,7 miljoen. 

Dit getal dient met de nodige omzichtigheid te worden behandeId, het is slechts een 
indicatie. Opvallend is dat er op dit gebied nog weinig onderzoek is verricht. Om een 
betere schatting van de rnarktomvang te verkrijgen is een uitgebreid onderzoek noodzake
lijk. 
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