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Samenvatting 

De bij dit onderzoek gehanteerde probleemstelling bestaat nit twee delen en luidt als voigt: 

- Bepaal de interesse van mensen van 18 tot 25 jaar om voor (maximaal) 1 jaar naar het 

buitenland te gaan als au pair. 

- Bepaal de interesse van gezinnen met kinderen in het binnenland om au pairs op te 

nemen. 

Het onderzoek heeft in twee stappen plaatsgevonden. Er is een concurrentie analyse uitgevoerd en er zijn 

twee schriftelijke enquetes gehouden bij meisjes tussen de 18 en 25 jaar en gezinnen met kinderen. 

Van elke schriftelijke enquete zijn er 150 exemplaren verspreid. Van de ene was de respons 8.7 procent 

en van de andere 5.3 procent. Op grond hiervan kunnen geen valide uitspraken gedaan worden. 

Vit de concurrentie analyse zijn de volgende punten naar voren gekomen: 

- Er zijn vier grote au pair bureaus, namelijk: Travel Active, Exis Klix, Stichting ASSE 

Holland en Au Pair International. 

- Startende bureaus houden het niet lang uit. 

- Er is geen price-competition. 

- De markt is klein en er worden veel meer au pairs gevraagd dan er aangeboden 

worden. 

Op grond van de concurrentie analyse kunnen we toch enkele punten die van belang zijn om inzicht te 

krijgen in de markt, naar voren brengen. 

- De marktvorm is pure homogene oligopolie. 

- De prijzen Jiggen vast. 

- De markt is klein. 

- De concurrentiedruk is hoog. 

- De opbrengsten moe ten hoog genoeg zijn. Van hieruit kan men allerlei beslissingen 

nemen. Dit is een belangrijke voorwaarde, aannemende dat men het bemiddelen niet als 

hobby doet. 

- Reclarne uitgaven kan men baseren op de hoogte van de vraag naar bemiddeling. 

- Reclarne uitgaven dienen voortdurend gemaakt te worden omdat het hier niet gaat om 

een herhalingsvraag. 

- Contacten in het buitenland zijn van levensbelang. 



VooIWoord 

Voor u ligt het rapport van het onderzoek naar de mogelijkheden om een nieuw au pair bureau te 

starten. Hierbij wordt alleen naar de marktsituatie in Nederland gekeken. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Bedrijfskundewinkel. De Bedrijfskundewinkel is een door 

studenten gerund adviesbureau met als doel het op niet commerciele basis onderzoek te verrichten voor 

diegenen, die niet over de capaciteiten beschikken om een commercieel adviesbureau in te schakelen. 

Wij danken bij deze de Bedrijfskundewinkel en de opdrachtgeefster voor hun medewerking aan het 

onderzoek. 

Tenslotte wensen wij de opdrachtgeefster, DanieIle van Giersbergen, vee! succes bij het starten van een 

nieuw au pair bureau. 
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Inleiding 

In dit rapport zal gekeken worden of het idee om een nieuw au pair bureau te starten, levensvatbaar is. 

Dit idee is afkomstig van de opdrachtgeefster Danielle van Giersbergen. Ze wit dit werk in beginsel naast 

haar dagelijkse werk doen om het later eventueel uit te breiden. 

Wij beperken ODS in dit onderzoek tot de binnenlandse markt. We trachten de markt enigszins te 

structureren zodat op grond hiervan inzicht verkregen wordt in de haalbaarheid van het plan om een au 

pair bureau op te zetten. 

In hoofdstuk 1 zal de probleemstelling uitgewerkt worden. In hoofdstuk 2 wordt gekeken of er gegevens 

over dit onderwerp beschikbaar zijn. Hoofdstukken 3 en 4 behandelen de onderzoeksopzet en de 

uitvoering ervan. In de hoofdstukken 5 en 6 worden de resultaten gepresenteerd. Tenslotte worden in 

hoofdstuk 7 de conclusies getrokken en op grond hiervan de aanbevelingen gedaan. 
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Hoofdstuk 1: Omschrijving van de probleemstelling 

1.1: Probleemstelline 

Gezien de aard van een au pair bureau kunnen we de probleemstelling splitsen in een aanbod· en 

vraagzijde. 

vraagzijde: 

Bepaal de interesse van mensen van 18 tot 25 jaar om voor (maximaal) 1 jaar naar het buitenland te 

gaan als au pair. 

aanbodzijde: 

Bepaal de interesse van gezinnen in het binnenland om au pairs op te nemen. 

Na overleg met de opdrachtgeefster bebben we in de oorspronkelijke opdracht de interesse van 

gastgezinnen in het buitenland weggelaten. Dit omdat het zeer moeilijk is om een marktonderzoek in bet 

buitenland te houden en omdat Nederlandse au pair bureaus met buitenlandse au pair bureaus bemidde· 

len. Hierbij werft elk bureau in zijn land zowel au pairs als gastgezinnen. 

Voor de duidelijkbeid merken we nog bet volgende op. Om preciezer te zijn, moeten we als de vraag van 

een au pair bureau zowel de gastgezinnen als de au pairs zien en als het aanbod de dienst 'bemiddeling'. 

Voor de dnidelijkheid en vanwege het al reeds ingeburgerd zijn van de begrippen vraag van au pairs en 

aanbod van gastgezinnen houden we deze indeling ook aan. 

1.2: Uitwerkina van de probleemstellina 

De bovengenoemde probleemstelling kunnen we onderverdelen in drie delen. Deze delen komen overeen 

met de onderzoekspunten in een marktonderzoek en zijn (2): 

I aanbod analyse 

II vraag analyse 

III concurrentie analyse 

I aanbod analyse 

De subprobleemstelling beborende bij dit deel is: achterhaal of er genoeg interesse is voor buitenlandse 

au pairs in Nederlandse gastgezinnen en of op de Nederlandse markt voor gastgezinnen nog plaats is 
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voor een au pair bureau. 

Deze subprobleemstelling kunnen we concretiseren in de volgende punten: 

-afbakening van het marktgebied: 

Nederlandse gastgeziDnen met jonge kinderen 

-wie zijn de potentiele aanbieders? 

-interesse voor au pairs 

II yraall analyse 

De subprobleemstelling behorende bij de vraagzijde is: achterhaal of er genoeg interesse is voor au pair 

werk en hoe de interesses van au pairs liggen en of op de Nederlandse markt voor au pairs DOg plaats is 

voor een au pair bureau. 

Deze subprobleemstelling wordt gecoDcretiseerd in: 

-afbakening marktgebied 

Nederlandse au pairs van 18 tot 25 jaar 

-wie zijn potentiele vragers 

-interesse voor au pair werk 

-aard van de interesse 

III con curren tie analyse 

De subprobleemstelling hierbij is: bepaal de mogelijkbeid voor een nieuw au pair bureau in de markt. 

Deze subprobleemstelling wordt geconcretiseerd in een sterkte en zwakte analyse van concurrenten (1). 

Hierbij gaat het om: 

-wie zijn de concurrenten 

-leeftijd, grootte, prijs, levertijd, kwaliteit, service, bereikbaarheid van de concurrenten, en specifieker wat 

zijn hun sterke en zwakke punten. 

3 



Hoofdstuk 2: Beschikbare gegevens 

In eerste instantie begonnen we met het doornemen van de folders en een deel van het voorlopige 

ondernemersplan. Hierna zijn we op zoek gegaan naar aanvullende informatie. Dit hebben we overwe

gend telefonisch gedaan. Een bezoek aan de bibliotheek van de universiteit leerde ons al gauw dat er 

geen eerder marktonderzoek op dit gebied gedaan is. 

Onze opdrachtgeefster had drie folders van au pairs bureaus in Nederland ter beschikking. Uit deze 

informatie volgde dat al deze drie bureaus met buitenlandse bureaus bemiddelen. Hierbij zoeken de 

Nederlandse bureaus Nederlandse au pairs en een buitenlands partner bureau selecteert en informeert 

het gastgezin en buitenlandse partner bureaus zorgen voor buitenlandse au pairs, die bij Nederlandse 

gastgezinnen geplaatst worden door het bureau in Nederland. 

Op grond van telefonische gesprekken is gebleken dat de Nederlandse au pair bureaus geen informatie 

hebben over de potentiele omvang van de markten voor au pairs en gastgezinnen. 

Om aan de probleemstelling te voldoen leverde dit onderzoek ons ruet de gewenste gegevens. 
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Hoofdstuk 3: Beschrijving en uitwerking van bet onderzoeksplan 

3.1; Onderzoeksplan 

Het onderzoeksplan kunnen we evenals de probleemstelling in drie delen splitsen. 

I Aanbod 

Zoals gebleken is moeten we de potentiele Nederlandse markt voor gastgezinnen bepalen. De aangewe

zen techniek voor gegevens verzameling lijkt ons hierbij de enquete. Andere technieken voor gegevens

verzameling zoals telefonische en persoonlijke interviews zijn niet geschikt vanwege de tijd en kosten die 

hiermee gemoeid zijn. 

II Yraae 

We mooten ook de potentiele Nederlandse markt voor au pairs bepalen. De aangewezen techniek voor 

gegevens verzameling lijkt ons wederom de enquete vanwege de criteria tijd en kosten. 

Een mogelijkheid voor het afnemen van de enquetes van de punten I en II is door beide punten binnen 

een enquete te behandelen. Dit zal minder kosten en minder tijd in beslag nemen en bovendien wordt de 

kans dat een enquete van toepassing is op de betreffende potentiele respondent vergroot. 

De andere mogelijkheid is om beide enquetes apart op te sturen. Dit zal evenveel kosten vanwege de 

restrictie dat we maximaal 300 enquetes mogen verzenden. Verder kunnen we de twee doelgroepen apart 

benaderen waardoor de verwachte res pons groter is omdat de enquete van toepassing is op de doelgroep 

die we benaderen. 

III Concurrentie 

Om de mogelijkheden voor een nieuw au pair te bepalen gaan we kijken naar de al bestaande au pair 

bureaus. We zullen inzicht proberen te krijgen in hun werkzaamheden en het concurrerend vermogen 

proberen te beschrijven. De methode die we hierbij zullen hanteren zijn interviews met de betreffende 

personen van de drie bureaus. Wij beginnen met het persoonlijk bezoeken van een bureau. Bij de 

resterende bureaus proberen we te voIstaan met telefonische interviews. 

3.1.1; Enquete 

In het volgende stuk werken wij de punten van de subprobleemstellingen verder nit. 
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I Aanbod 

Bij het aanbod willen wij weten wie de potentiele gastgezinnen zijn. Dit kunnen we achterhalen door de 

volgende criteria te hanteren: 

-aantal kinderen 

-leeftijd van de kinderen 

-provincie waarin men woont 

Het volgend punt is het bepalen van de interesse voor au pairs en de bereidheid tot gastgezin zijn voor 

een au pair. 

Tenslotte trachten wij te bepalen hoeveel men bereid is te betalen voor een au pair. 

IIVraat: 

Bij de vraag willen wij weten wie de potentiele au pairs zijn. Criteria die we hierbij hanteren zijn: 

-leeftijd 

-provincie waarin men woont 

-opleiding 

-geslacht 

Het volgende punt is het bepalen van de grootte van de interesse. Verder willen wij weten wat voor een 

type bureau de voorkeur van de au pairs heeft om zich eventueel bij in te laten schrijven. Hierbij gaat 

het om de volgende punten: 

-uitgebreide dienstenrange 

-kwaliteit 

-prijs 

-levertijd 

-service 

-bereikbaarheid 

3.1.2: Concurrentie analyse 

Van de concurrenten willen we het volgende weten: 

-leeftijd van de organisatie 

-grootte van de organisatie 

-omzet 
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-aantal werknemers 

-eigen sterke en zwakke punten 

-wie zijn hun concurrenten 

-sterke en zwakke punten van hun concurrenten 

-hoe groot is de concurrentiedruk 

-wat is de indruk van het aantal au pairs en gastgezinnen 

-aantal plaatsingenjaantal inschrijvingen 

Bij de sterkten en zwakten analyse kijken we naar de volgende punten: 

-Uitgebreide dienstenrange 

-kwaliteit 

-prijs 

-levertijd 

-service 

-bereikbaarheid 

3.2: Aspecten van het aanbod 

In het volgende hoofdstuk worden de begrippen in aspecten uitgewerkt (3), waarna de specificering van 

aspecten en relaties tussen aspecten voIgt. Op deze manier kunnen de begrippen vertaald worden in 

concrete vragen zodat deze in de uiteindelijke enquete kunnen komen. 

Hieronder voigt een opsomming van de volgende vier begrippen; kenmerken van de doelgroep, interesse 

om gastgezin te zijn, eisen die men aan een au pair stelt en koopmotieven. Bij het laatste aspect gaat het 

om de motieven, wensen en verwachtingen die gastgezinnen aan een au pair bureau stelIen. 

1. Kenmerken van de doelgroep 

-burgerlijke staat 

-aantal kinderen 

-Ieeftijd kinderen 

2. Interesse om gastgezin te zijn 

-interesse 

-daadwerkelijk worden, de bereidheid 

3. eisen die men aan een au pair stelt 
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-duur van periode 

-geslacht 

-Ieeftijd 

-land 

-taal 

-hoeveel is men bereid te betalen voor een au pair 

-hoeveel is men bereid te betaten aan het au pair-bureau 

4. Koopmotieveu 

-prijs 

-kwaliteit 

-levertijd 

-service 

-bereikbaarheid 

Relaties tussen aspecten 

De verbandeu tussen de vier aspecten zijn: 

1. De vier aspecten uit het begrip "keumerken van de doelgroep" vormen tezamen de doelgroep 

gastgezinnen. Door alIe mogelijkbeden van deze vier aspecten te nemen, kunnen we te samen met het 

begrip; interesse om gastgezin te worden, bekijken of een bepaalde doelgroep meer interesse heeft. 

2. Vit het tweede begrip "interesse om gastgezin te worden" kunnen we bepalen welk deel van de 

steekproefpopulatie belangstelling heeft om gastgezin te worden, en welk deeI daadwerkelijk gastgezin wil 

worden. Zo kunnen we het percentage potentiele gastgezinnen bepalen van de steekproefpopulatie. 

3. Vit "eisen die men aan au pair stelt" kunnen bepaalde programma's opgesteld worden die hierin 

voorzien. 

4. Vit het vierde en laatste begrip "koopmotieven" kunnen we de wensen die een gastgezin aan een au 

pair bureau stelt vergelijken worden. Door deze in combinatie met de concurrentie analyse te bekijken, 

kunnen we bekijken of het mogelijk is, door op bepaalde wensen de nadruk te leggen, concurrentie VOOf

deel te verkrijgen. 
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3.3; Aspecten van de vraa& 

Wij hebben deze begrippen en aspecten van de vraag analyse zoveel mogelijk laten overeenkomen met 

die van de aanbod analyse, omdat beide analyses onder ling gerelateerd zijn. Immers het au pair bureau, 

als bemiddelingsbureau, probeert de vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, wat zich onder andere uit 

in het zoeken van geschikte combinaties van au pairs en gastgezinnen. 

Hieronder voigt een opsomming van de volgende drie begrippen; kenmerken van de doelgroep, interesse 

voor au pair werk, en eisen. Bij bet laatste aspect gaat het om de eisen, wensen en verwacbtingen die de 

au pairs aan een au pair bureau stellen. 

1. Kenmerken van de doelgroep 

-leeftijd 

-geografiscbe gebied 

-dagvulling 

2. Interesse voor au pair werk 

-leuk lijken om au pair te worden 

-daadwerkelijk gaan, bereidheid (instemming ouders) 

-al informatie ingewonnen of actie genomen 

-duur periode om au pair te zijn 

-landen van voorkeur 

3. Eisen aan au pair bureau 

-gewenste diensten range 

-prijs 

-kwaliteit 

-levertijd 

-service 

-bereikbaarheid 

Relaties tussen aspecten 

De verbanden tussen aspecten zijn: 
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1. De vier aspecten uit het begrip "doelgroep" vormen tezamen de doelgroep. Door aile combinaties van 

deze vier aspecten te nemen, kunnen we te samen met het begrip interesse voor au pair werk, bekijken 

of een bepaalde doelgroep meer interesse heeft. 

2. Uit het tweede begrip "interesse voor au pair werk" kunnen we bepalen, welke deel van de steekproef

populatie belangstelling he eft om au pair te worden, en welke deel daadwerkelijk wi! gaan. Op deze 

manier kunnen we het percentage bepalen van de doelgroep potentiele au pairs. 

3. uit het derde begrip "eisen aan au pair bureau" kunnen we de gewenste dienstenrange bekijken. Aan 

de hand van de concurrentie analyse kunnen we bekijken of het mogelijk is, door op bepaalde wensen de 

nadruk te leggen, concurrentievoordeel te verkrijgen. 
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Hoofdstuk 4: Uitvoering 

In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe de enquetes en de interviews uitgevoerd zijn. We beginnen eerst 

met de enquetes. 

Om te zorgen dat de doelgroep bereikt zou worden, hebben we ervoor gekozen om de enquetes te 

verspreiden onder scholen. We hebben enquetes die bestemd waren voor de gezinnen met kinderen via 

drie basisscholen verspreid; hierbij zijn per school vijftig enquetes uitgedeeld. Deze zijn meegegeven aan 

de kinderen met het verzoek ze thuis af te geven. De enquetes die bestemd waren voor de meisjes tussen 

de 18 en 25 jaar hebben we gelijkmatig op drie scholen verspreid (HBO, MDGO, VWO). Hierbij zijn de 

enquetes klassikaal uitgedeeld. Op deze manier hebben we de doelgroep volledig bereikt. Voor de 

scholen zie bijlage 6. 

De gekozen scholen liggen over heel Eindhoven verspreid; dit om de representativiteit te waarborgen. 

Van de bestaande au pair bureaus vernamen wij dat de meeste potentiele au pairs en gastgezinnen in de 

grote steden wonen; bijvoorbeeld Utrecht, Amsterdam en Nijmegen. Op grond hiervan hebben we 

besloten om de enquetes in een stad uit te delen. Aangezien de tijd die we hiervoor gepland hadden 

beperkt was, hebben we verder besloten om de enquetes aIleen in Eindhoven uit te delen. 

Voor de interviews zijn we alleen bij Travel Active langs geweest. De andere bureaus hebben we 

telefonisch getnterviewd. 
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Hoofdstuk 5: Resultaten van de enquete 

In dit hoofdstuk zullen we eerst enige algemene opmerkingen over enquetes maken; vervolgens zullen de 

resultaten aan de orde komen. 

Van de 150 enquetes, die verspreid waren onder de gezinnen zijn er 13 teruggekomen. Van de andere 

150 zijn er 8 teruggekomen. Door de lage respons zijn de resultaten van deze enquetes niet valide. 

5.1; Validiteit 

Een hoge respons bij enquetes via de post is zeldzaam, maar de zeer lage respons bij onze 

enquetes geeft weI te denken. Een normale respons bij enquetes via de post bedraagt 30 procent of 

minder (4). Dit levert uiteraard geen valide uitspraken op; zelfs bij een respons van 60 procent kan men 

zelden valide uitspraken doen. Validiteit kan men van twee kanten benaderen. Aan de ene kant kan men 

zich afvragen of degenen die de enquete terugsturen de waarheid vertellen. Aan de andere kant speelt de 

vraag of de antwoorden van degenen die niet terugsturen dezelfde verdeling hebben als de antwoorden 

van degenen die wel teruggestuurd hebben. 

Er zijn enige (controle )methoden om na te gaan of men wel eerlijk heeft geantwoord of waarom men de 

enquete niet he eft teruggestuurd. Deze methoden zijn echter onuitvoerbaar in ons geval vanwege de hoge 

kosten en de anonimiteit. We kunilen geen herinneringsbrief opsturen vanwege de anonimiteit. Ret 

houden van telefonische interviews is evenmin onuitvoerbaar vanwege de anonimiteit. Een derde 

mogelijkheid is het uitdelen van meer enquetes. Dit kan op twee manieren uitpakken. De ene mogclijk

heid is dat de respons hoog zou zijn. In dit geval zijn de resultaten niet meer valide omdat de bereikte 

doelgroep een andere zou kunnen zijn dan die we nu hebben bereikt. Rierdoor zouden de resultaten niet 

meer representatief zijn voor de hele doelgroep. De andere mogelijkheid is dat de res pons laag zou zijn. 

In dit geval zijn we net zover als we nu zijn. Kortom, de derde mogelijkheid is ook onuitvoerbaar. 

Kort samengevat komt het erop neer dat de resultaten van de enquetes niet valide zijn en dat wij geen 

maatregelen hiertegen kunnen nemen. 

5.2; Verklarine van de non-respons 

Nu zullen we trachten aan te geven waarom de respons zo laag is. We doen dit opdat wij rekening 

kunnen houden met deze redenen bij het trekken van conclusies. De opzet van de enquete kan aan de 

ene kant een reden zijn om een enquete niet terug te sturen. Aan de andere kant kan de reden om een 

enquete niet terug te sturen, liggen bij de respondent zelf. 
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Uit onderzoek is gebleken dat er twee belangrijke redenen zijn om een enquete niet terug te sturen. 

Deze redenen zijn het opleidingsniveau en de interesse in het onderwerp (5). Dit zijn uiteraard niet de 

enige redenen. Het verband bij de eerste reden is, dat als het opleidingsniveau stijgt de kans dat men een 

enquete terugstuurt ook groter wordt. Deze reden speelt in 005 onderzoek een kleine rol omdat een van 

de basisscholen een internationale basisschool is. Het opleidingsniveau van deze gezinnen is gemidde1d 

gezien hoog. Verder is het opleidingsniveau van de potentiele au pairs ook hoog. De tweede reden speelt 

daarentegen een zeer belangrijke rol. Wij kunnen de interesses am gastgezin te worden of om au pair te 

worden niet meer met behuip van de enquete meten. Toch kunnen we globaal aangeven hoe groot het 

werkelijke aanbod van au pairs is. Van de vier grootste au pair bureaus hebben we vernomen dat er 

gemiddeld 400 au pairs per jaar per bureau worden uitgezonden. A1s we aannemen dat er vier grate 

bureaus zijn en een paar kleine dan mogen we zeggen dat er ongeveer 2000 au pairs per jaar worden 

uitgezonden naar het buitenland. Dit aantal is niet nauwkeurig. Dat is in dit geval ook niet nodig omdat 

we hiermee alleen willen laten zien dat de groep gemteresseerden niet veel groter zal zijn dan deze 2000. 

Op grond hiervan kunnen we concluderen dat de respo05 nooit veel hoger zou kunnen zijn. Als we 

aannemen dat iemand die niet geinteresseerd is, de enquete met grote waarschijnlijkheid niet terugstuurt 

(5) dan kunnen we zeggen dat de mensen die weI terugsturen een groot deel van de potentiele markt 

voor au pairs representeren. De redenering hierachter is dat een niet -geinteresseerde er niets aan heeft 

om een enquete terug te sturen. Als we deze lijn doortrekken kunnen we de lage respons verklaren 

omdat uit de interviews met de bureaus gebleken is dat de markt niet groot is. 

De hierboven gehouden redenering is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar op grond van de 

interviews met de bureaus kunnen we toch met grote aannemelijkheid stellen dat de hierboven geschetste 

situatie geldig is. 

Zoals boven gesteld is kan de opzet van de enquete ook leiden tot non respo05. Een kritische blik op de 

enquetes levert ons enige mankementen op. De algemene indruk suggereert dat het hier gaat om een 

advertentie van een reeds bestaand au pair bureau. Hierdoor zou men terughoudender kunnen worden 

omdat men bang is ongemerkt toezeggingen te doen aan zo een bureau, maar dit is natuurlijk alleen een 

suggestie. In de enquete, die de interesse bij gastgezinnen onderzoekt, zijn vragen 11 en 12 slecht gesteld. 

Op de manier zoals ze hier gesteld zijn kiest bijna iedereen voor de goedkoopste mogelijkheid. In de 

andere enquete geldt hetzelfde voor vraag 14. 

Samenvattend komt het er op neer dat de markt veel te klein is om met zo een onnauwkeurig instrument 

als de enquete te werk te gaan. Helaas hadden we vooraf de omvang van de markt foutief ingeschat. 
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5.3: Vervoll:0nderzoek 

Wij zullen trachten aan te geven of een vervolgonderzoek nuttig is. Indien de opdrachtgeefster na dit 

rapport gelezen te hebben, besluit om het plan door te zetten en indien ze meer inzicht in de markt wil 

hebben, zou een vervolgonderzoek een overweging waard zijn. Hierbij kan men dit rapport als 

hulpmiddel gebruiken. Men moet echter weI rekening houden met het feit dat de markt klein is en dat 

meeste niet-gelnteresseerden een enquete niet zullen terugsturen. We nemen aan dat het werkelijke 

aantal au pairs ongeveer 2.000 is en verder weten wij van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het 

aantal potentiele au pairs (meisjes tussen de 18 en 25 jaar) per 1 januari 1993 935.135 bedroeg. Dit 

betekent dat de groep gelnteresseerden relatief gezien heel klein is. Indien de niet geinteresseerden niet 

terugsturen kan men beter op grond van bovenstaande cijfer beter geen enquete als meetinstrument ge

bruiken. Op grond hiervan zou men aan andere onderzoeksmethoden kunnen denken. 

Voor de volledigheid hebben wij de staafdiagrammen en kruistabellen toch in de bijlage opgenomen. Wij 

willen er nogmaals op wijzen dat de gegevens die hieraan ontIeend kunnen worden niet valide zijn. 
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Hoofdstuk 6: Resultaten van de concurrentie analyse 

In dit boofdstuk worden eerst aIle grote au pair bureaus bebandeld en vervolgens zullen we de 

verzamelde gegevens over au pairs en gastgezinnen presenteren. 

Travel Active 

Deze organisatie is 5 jaar oud en telt zes medewerkers. Ze zenden alleen au pairs naar bet buitenland en 

ontvangen geen au pairs uit bet buitenland. De landen en werelddelen waar ze au pairs naar toe 

uitzenden zijn: Europa, Noord-Amerika en Zuidafrika. Naar deze landen kunnen ze legaal mensen toe 

zenden. Legaal boudt in dat men een werkvergunning, een verblijfsvergunning krijgt en dat men met bet 

betreffende land een contract beeft waardoor recbten en plicbten van au pairs vastliggen; in Europa is 

dat bet europees accoord. Canada beeft een zeer strenge toelatingswetgeving. 

Volgens Travel Active beerst er een grote concurrentiedruk op de markt vanwege bet kleine aantal 

relatief grote au pair-bureaus waardoor men van elkaar op de boogte blijft. De markt is door bet kleine 

aantal doorzicbtig. Hun grootste concurrent is Sticbting ASSE Holland. Het aantal au pairs bedroeg 200 

over bet laatste balfjaar. Het aanbod van gezinnen binnen Europa oftewel de vraag naar au pairs 

bedroeg ongeveer 3.000. AIle au pairs die gescbikt zijn kunnen geplaatst worden. 

Bij deze organisatie betaalt een gezin 16.000 dollar per jaar voor een au pair in amerika en voor een au 

pair in Europa betaalt men ongeveer 10.000 gulden. 

Deze organisatie besteedt veel geld aan reclame, ze staan elke week in de VlV A. De potentieie au pairs 

bellen zelf naar dit bureau op. Vaak beeft men bet adres uit advertenties en van mond-tot-mond

reclame. 

Exis-Klix 

Deze organisatie bestaat al vijftien jaar, maar bestaat slecbts een balf jaar in de huidige vorm van Exis

Klix. Deze organisatie telt zes mensen en heeft als ondememingsvorm de stichting. Dit 1S de enige 

organisatie die gesubsidieerd wordt. Deze organisatie ontvangt au pairs uit alle landen. 

Stichtin& ASSE Holland 

Deze organisatie bestaat 5 jaar en telt 2 werknemers. Deze organisatie ontvangt geen buitenlandse au 

pairs en stuurt au pairs aIleen naar de Verenigde Staten. Bij dit bureau betaalt een gezin ongeveer 3.000 

dollar voor een au pair voor een jaar. Volgens dit bureau is de markt groeiende zowel wat betreft het 
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aantal au pairs als het aantal gezinnen. Zij krijgen visa via hun dochteronderneming aldaar. Onder het 

bewind van Clinton zijn de toelatingseisen strenger geworden. De concurrentiedruk is niet groot. Men 

kent weI de drie grootste concurrenten, maar men reageert bier niet op. 

Au Pair International 

Deze organisatie bestaat al zes jaar en telt vijf werknemers. Ze ontvangen au pairs niet uit aIle landen. 

Andere au pair bureaus zijn: Mademoiselle te Arnhem en Carmel te Den Haag. 

Verder hebben wij een sterkte en zwakte analyse uitgevoerd. Dit hebben wij gedaan door ieder bureau te 

vragen om per bureau een oordeel te geven over een aantal aspect en. Hierbij heeft ieder bureau zichzelf 

goed geprezen, wat logisch is. Verder werd Exis-Klix slecht beoordeeld door de anderen. Een reden 

hiervoor zou kunnen zijn dat Exis-Klix als enige gesubsidieerd wordt, maar dit is slechts een suggestie. 

De algemene indruk is echter dat men elkaar nauwlettend voigt waardoor er geen echte grote verschillen 

zijn. 

De volgende gegevens hebben we tijdens de interviews verzameld. Ze zijn niet nauwkeurig, maar ze 

Hjken weI betrouwbaar. Men kan dus het beste deze gegevens als leidraad nemen en niet de gegevens die 

uit de enquetes volgen. 

Geaevens van de au pairs 

De leeftijd van de au pairs is ongeveer 20 a 21 jaar. Ze komen voornamelijk uit het midden van het land 

(Noord-Holland en Utrecht). De vooropleidingen zijn meestal MEAD, HA VO, MTRO en in mindere 

mate MA VO, VWO. Het gaat voornamelijk om vrouwen. De laatste tijd melden zich echter ongewoon 

veel jongens aan. Dit geeft echter problemen bij de plaatsing (alleen gezinnen met aIleen jongetjes willen 

jongens als au pair). 

Geaevens over de aezinnen 

Gemiddeld hebben de gezinnen twee kinderen. De leeftijd varieert van 0 tot 7 jaar; als men een kind 

heeft, is dit meestal 6 of 7 jaar oud. 
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Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk trachten wij structuur aan te brengen in de beschikbare gegevens. Eerst zullen wij de 

marktvorm bepalen en vervolgens zullen wij deze markt analyseren met behulp van het model van Porter 

(1,2,8). Op grand hiervan zullen we aanbevelingen doen. Deze aanbevelingen zijn echter verre van 

compleet vanwege de onzekerheid in de toekomst. Dit houdt in dat wij enkele scenarios moeten 

doorrekenen; dit is echter een onderzoek op zich en valt als zodanig buiten dit onderzoek. Wij trachten 

alleen inzicht te creeren in de huidige markt, zodat op grand biervan beslissingen genomen kunnen 

worden. 

In het volgende stuk behandelen we alles voornamelijk vanuit het oogpunt van de au pairs en niet vanuit 

de gastgezinnen. Dit doen we omdat er meer gastgezinnen zijn dan au pairs; hierdoor wordt de markt 

bepaald door au pairs en niet door de gastgezinnen. De bureaus vechten vooral am de au pairs omdat 

die het meest schaars zijn. Verder moet men voor producent bemiddelingsbureau lezen en voor produkt 

bemiddeling. 

7.1: Marktyorm 

Marktvormen zijn in wezen concurrentiemodellen en worden gekenmerkt door VIer variabelen, te 

weten(7): het aantal producenten, mate van produktdifferentiatie, doorzichtigheid van de markt en het 

aantal barrieres am toe te treden tot de markt. 

Als we dit toepassen op de markt voor au pair bureaus dan komen we tot de conclusie dat het bier gaat 

am een pure homogene oligopolie. Deze marktvorm wordt gekenmerkt door (6): 

1) weinig producenten ten opzichte van veel vragers; in ODS geval zijn er 4 grate bureaus en relatief 

veel vragers. 

2) beperkte produktdifferentiatie; de landen waar naar toe men au pairs uitzendt, zijn vrijwel bij 

ieder bureau hetzelfde (vooral binnen Europa); de prijzen zijn overal ongeveer gelijk; de 

kwaliteit van de diensten is ook overal hetzelfde. 

De enige manier om zich te onderscheiden is via het leveren van extra diensten en service. 

Een voorbeeld biervan is het bestaan van een club voor au pairs bij Travel Active. 

3) uniform producentengedrag; men houdt elkaar nauwlettend in het oog. Dit wordt mogelijk 

gemaakt door de hoge doorzichtigheid van de markt. Er zijn weinig producenten en ze kennen 

elkaar. Ze doen niet aan price-competition, waardoor men genoodzaakt is te concurreren op een 

andere manier. Met name probeert men uit le blinken door extra service en diensten. Prijsstar

heid komt bier dan oak vaak voor ten gevolge van non-price-competition. Dit houdt in dat de 

prijzen niet dalen of stijgen ondanks eventuele stijgingen en dalingen van de kosten. Dit geldt 
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alleen voor de prijzen die au pairs betalen voor bemiddeling. 

4) moeilijke toetreding tot de markt. Vit de interviews met de bureaus bleek dat er vaak kleine 

ondernemingen gestart werden, maar dat deze al snel ten onder gingen, omdat ze met 

opgewassen waren tegen de grote bureaus. De grote bureaus trekken gezamenlijk het grootste 

deel van de au pairs naar zich toe met behulp van reclame. 

7.2: Model van Porter 

Een model dat verder bouwt op de marktvorm is het model van Porter. Dit model beschrijft op een 

he1dere manier de krachten die de concurrentie in een bepaalde bedrijfstak beinvloeden. 

Er zijn vijf basis concurrentie-krachten (8): 

1) entree van nieuwe concurrenten op de markt 

2) gevaar van vervangende produkten 

3) onderhandelingsmacht van afnemers 

4) onderhandelingsmacht van leveranciers 

5) rivaliteit tussen huidige concurrent en. 

De result ante van deze vijf krachten bepaalt de intensiteit van de concurrentie. Punten twee en vier zijn 

hier met van toepassing. De andere punten worden nu toegelicht. 

ad 1) De bedreiging van entree in een bepaalde markt is afhankelijk van de barrieres, die op dat 

moment aanwezig zijn, gekoppeld aan de reactie die een meuwkomer kan verwachten van de 

bestaande bureaus. Enkele barrieres tegen entree zijn: 

- Bestaande bureaus kunnen lage kostprijzen hebben door het uitzenden van au pairs in 

grote aantallen (schaalvoordeel). 

- Produktdifferentiatie; bestaande grote bureaus genieten merkbekendheid en kunnen 

extra diensten aanbieden. 

- De begininvestering; dit is zowel een barriere als je de markt wilt betreden als 

wanneer je de markt wilt verlaten. In dit geval zijn de investeringen al gedaan. Het gaat 

hier bijvoorbeeld om een fax, een computer en dergelijke. Hierdoor is toetreding geen 

probleem wat betreft dit punt, maar men moet in de toekomst weI rekening houden met 

de barriere om de markt te verlaten. Het gevaar hierbij is dat men een stecht lopende 

onderneming toch overeind probeert te houden vanwege de gedane investeringen. 

-Bestaande bureaus hebben hun contacten al opgebouwd; lOwel in Nederland als in het 

buitenland. Voor een beginnend au pair bureau is dit een serieus probleem. 

ad 3) De au pairs en gastgezinnen vergelijken weI de dienstenpaketten van de verschillende bureaus, 

maar hebben geen onderhandelingsmacht. 
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ad 5) Dit punt is aan het begin van dit hoofdstuk behandeld onder kenmerk drie van oligopolie. 

7.3: Aanbevelineen 

Op grond van al deze punten zullen wij twee mogelijkheden globaal uitwerken. De twee mogelijkheden 

zijn afbankelijk van de plannen van de opdrachtgeefster voor de verdere toekomst. We moeten bierbij 

wijzen op het feit dat er vele scenario's mogelijk zijn en dat wij twee, volgens ons, aannemelijke 

scenario's globaal behandelen. Deze scenario's lijken ons aannemelijk omdat de opdrachtgeefster het 

werk in het begin er naast wil doen om het later uit te breiden. Een voorbeeld van een ander scenario 

zou kunnen zijn, het runnen van een bureau met een aantal mensen. Hier zullen we verder geen 

aandacht aan schenken. We kunnen twee mogelijkheden onderscheiden. De ene houdt in dat ze het 

bemiddelen altijd kleinschalig wi! houden en naast haar werk wi! doen. De andere houdt in dat ze het 

bemiddelen zal uitbreiden en fulltime zal doen; zodat ze hiermee minstens geheel in haar levensonder

houd voorziet. 

I In het eerste geval zullen de extra materiele kosten waarscbijnlijk heel klein zijn, immers de begininves

teringen zijn al gedaan. Aangezien ze dit werk ernaast wi! doen is het mogelijk dat ze bierdoor weinig 

vrije tijd over zal hebben. De punten waar men op moet letten bij het uitvoeren van het plan zin de 

volgende: 

- Het differentieren van het produkt zal moeilijk zijn vanwege het feit dat de concurrenten 

elkaar nauwlettend in het oog houden. Een manier om zich te onderscheiden is bijvoorbeeld 

door het oprichten van een club voor au pairs. Men moet het bier vooral in de service zoeken. 

- Het leggen van contacten in bet buitenland is van levensbelang. Afhankelijk van het feit of heel 

Nederland tot het werkgebied behoort, zal men al dan niet ook contacten in Nederland moeten 

hebben. Bijvoorbeeld voor het werven en afhandelen van potentieie au pairs op lokaal niveau. 

- De kosten mogen niet groter zijn dan de opbrengsten. Dit is voornamelijk van beJang omdat de 

prijzen op de markt vastliggen; men doet immers aan non-price-competition. 

- Het is van belang dat ze het klein houdt, zodat er niet te veel vraag zal zijn. Want anders 

wordt het een dagtaak of ze zal "nee" moeten verkopen, hetgeen nadelig is voor het image 

door negatieve mond-tot-mond reclame. Dit betekent echter niet dat men niets aan reclame 

moet doen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan promotie op scholen. Het zal waarscbijnlijk niet 

nodig zijn om te adverteren in allerlei bladen. Als men bedenkt dat een bureau met zes man 

personeel een vraag verwerkt van 400 au pairs per jaar en als we aannemen dat dit tot rendabele 

resultaten leidt, dan lijkt ons dat een persoon voor ongeveer zes personen per maand bemiddelt. 

Hierbij werkt deze persoon acht uren per dag en afhankelijk van het aantal uren dat men werkt 

kan dit aantal kleiner worden. Dit is natuurlijk aileen een globale indicatie die kan helpen om 

19 



overvraging te voorkomen. 

II Voor de tweede mogelijkheid gelden ook de twee eerste punten van mogelijkheid I. Verder zullen we 

enkele andere punten behandelen, waar men rekening mee kan houden. 

- Het is een zeer kleine markt; hierdoor zal het zeer moeilijk zijn om een deel ervan in te 

pikken. Om een groot marktaandeel te verwerven en te houden zullen waarschijnlijk voortdurend 

aanzienlijke reclame investeringen nodig zijn. Men bedenke hierbij dat het niet gaat om een 

herhalingsvraag. Hierdoor kunnen bestaande bureaus niet aan klantbinding doen. In dit opzicht 

hebben bestaande bureaus geen voordeel ten opzichte van toetreders. Een wezenlijk nadeel voor 

toetredende bureaus is dat de bestaande bureaus kunnen rekenen op mond-tot-mond reclame. 

- Oe opbrengsten moeten groot genoeg zijn om in het levensonderhoud te voorzien. Oit betekent 

dat men, uitgaande van het gewenste inkomen en de vaste prijs voor bemiddeling, een globaal 

idee kan krijgen van het aantal au pairs per maand waarvoor men zal bemiddelen. Hierop kan 

men ook de reclame uitgaven en inspanningen baseren. 

- Ook bij deze mogelijkheid is het wenselijk om te voorkomen dat er te veel vraag zal zijn. Om 

reclame uitgaven en inspanningen te schatten, zodat te veel of te weinig vraag voorkomen kan 

worden, kan men de reclame uitgaven en inspanningen per periode van een bestaand bureau 

nemen; dit delen door het aantal medewerkers dat fulltime werkt en de uitkomst hiervan weer te 

delen door het aantal au pairs waarvoor men in de betreffende periode bemiddelt. Oit getal 

geeft de benodigde reclame uitgaven en inspanningen per au pair aan. Oe inspanningen moeten 

hierbij zoveel mogelijk in geld uitgedrukt worden. Op deze manier kan men de reclame uitgaven 

en inspanningen aanpassen aan het gewenste aantal au pairs. De aannames hierbij zijn dat het 

verband tussen het aantal au pairs en de hoogte van de reclame uitgaven en inspanningen lineair 

is en dat de werknemers vooruamelijk bezig zijn met het bemiddelen voor au pairs en niet voor 

gezinnen. Gezien de kleine markt is de eerste aanname waarschijnlijk niet geldig omdat de 

reclame uitgaven om de weinige au pairs voor zich te winnen waarschijnlijk veel hoger zullen 

zijn als bij een grote markt. Toch doen we deze aanname omdat we anders helemaal geen 

indicatie hebben. 

Tenslotte merken wij op dat het mogelijk is dat de opdrachtgeefster afhankelijk van haar plannen, die zo 

gedetailleerd mogelijk uitgewerkt dienen te worden, de paragrafen 7.1 en 7.2 bij haar besluitvorming 

gebruikt. 

20 



Literatuurlijst 

(1) Aken van J, Strategie en structuur. Syllabus Technische Universiteit Eindhoven 

(2) Kotler Ph., Marketing management: Analysis, planning, implementation and control. Prentice-

Hall, Englewood Cliffs, sixth edition, 1988 

(3) Bartelds J.F., E.P.W A. Jansen, Th.H. Joostens, Enqueteren: Het opstellen en gebruiken van 

vragenlijsten, Wolters-Noordhoff Groningen, 1989 

(4) Belson, Validity in survey research, Gower Publishing Company Limited, England, 1986 

(5) Erdos P.L., Professional mail surveys, Me Graw-Hill Book Company, 1970 

(6) Blox J.T.H.M., Bedrijfseconomie, Stenfert Kroese, Leiden, derde druk, 1989 

(7) Kuhlmeijer H.J., Commerciele beleidsvorming, Stenfert Kroese, Leiden, vierde druk, 1993 

(8) Grootjans D., Organisatie en bestnring van technischeinnovatie, Syllabus Technische Universiteit 

Eindhoven 

21 



Nawoord 

Achteraf terugkijkend op dit onderzoek mogen wij stellen dat wij, ondanks de lage respons bij de 

enquetes, een duidelijk beeld van de markt hebben gekregen. Dit komt vooral door de verhelderende 

interviews met de au pair bureaus. Achteraf kunnen wij ook stellen dat we vooraf met konden weten dat 

een enquete hier niet het gewenste resultaat zou hebben. 

Het onderzoek was veelzijdig, hetgeen reer leerzaam voor ons was. Wij hebben voornamelijk geleerd van 

de Jage respons bij de enquetes. Hoe iromsch dit ook mag klinken; het is zeer leerzaam om een keer een 

lage respons op een enquete te hebben. Tenslotte moeten we stellen dat het een lenk onderzoek was om 

uit te voeren. 
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Bijlage 1: Begrippen 

Levertijd bij au pairs : tijd tussen bet zicb aanmelden bij een bureau en bet toegewezen krijgen van een 

gastgezin. 

Levertijd bij au pair bureaus: tijd tussen bet zicb aanmelden en bet toegewezen krijgen van een au pair. 

Kwaliteit Van de dienst bemidde1ing: bet vinden van een passende combinatie van au pair en gastgezin. 

Bereikbaarbeid : deze valt te splitsen in telefoniscbe bereikbaarbeid en persoonlijke bereikbaarbeid; de 

laatste is vooral van belang bij persoonlijke interviews. 

Validiteit: Een meting is valide als men meet wat men beoogt. 
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7 juli 1993 

enquste 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

In opdracht van de Bedrijfskundewinkel van de faculteit Be
drijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven doen 
ondergetekenden een onderzoek naar de interesse om au pair 
te worden. 

Een au pair is iemand tussen de 18 en 25 jaar, die voor een 
bepaalde periode naar het buitenland gaat, en die licht 
huishoudelijk werk doet en op kinderen past. 

De reden dat wij u thans benaderen is dat we inzicht willen 
hebben in het aanbod van au pairs in Nederland. U bent een 
van degenen die gekozen is uit een steekproef van 150 perso
nen. 

De tijd die gemoeid is om de enquste in te vullen is onge
veer 10 minuten. De enquste is volstrekt anoniem. De gege
vens zullen uitsluitend voor het hierboven beschreven doel 
worden gebruikt en met zorg worden behandeld. 

Indien u nog vragen heeft zij wij bereikbaar op onderstaand 
telefoonnummer. 
wij verzoeken u vriendelijk om het ingevulde formulier zo 
snel mogelijk te retourneren in de bijgevoegde antwoord
enveloppe. Frankeren is niet nodig. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Hoogachtend, 

R. Maghnouji 
040-412428 

M.F.W.H.A. Janssen 



Invulinstructie 

In de enquete treft u telkens een vraag aan met daarbij beho

rende antwoordmogelijkheden. V~~r zo'n antwoordmogelijkheid 

staat een cijfer. We verzoeken u bij het beantwoorden van de 

vragen telkens het cijfer te omcirkelen voor het antwoord dat 

op u van toepassing is of dat uw voorkeur heeft. 

Sommige vragen vereisen een enigzins andere beantwoording. De 

instructie daarvoor wordt bij de vragen zelf gegeven. Ook moet 

u soms vragen overslaan, of aIleen dan invullen indien u een 

bepaald antwoord heeft gegeven bij een voorgaande vraag. Lees 

daarom de vragen en de bijbehorende instructie nauwkeurig. 

Veel succes met het invullen van de enquete. 



enkele persoonsgegevens 

Vanwege het feit dat de enquete anoniem wordt afgenomen, 
vragen wij u hier eerst een aantal persoonsgegevens in 
te vullen. Wij verzoeken u ons zo nauwkeurig mogelijk 
de gevraagde gegevens te verstrekken. 

1 Geslacht 

2 Leeftijd 
1 
2 
3 
4 
5 

3 Ik woon in 

1 man 
2 vrouw 

jonger dan 
18 - 20 
21 - 23 
23 - 25 
ouder dan 

1 Brabant 
2 Drente 

18 

25 

3 Flevoland 
4 Friesland 
5 Gelderland 
6 Groningen 
7 Limburg 
8 Noord Holland 
9 Twente 
10 Utrecht 
11 Zeeland 
12 Zuid Holland 

4 Welke hoogste opleiding heeft u afgesloten of geniet u? .................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

Interesse voor au pair werk 

Hieronder volgen enkele vragen om uw interesse om au 
pair te worden te bepalen. 

5 Bent u ooit au pair geweest? 1 ja 
2 nee 

6 Lijkt u het leuk om (nog een keer) au pair te worden? 
1 ja 
2 nee 

Indien u nee heeft ingevuld, dan hoeft u verder niets in 
te vullen en kunt u de enquete retourneren, wij bedank
en u nogmaals voor uw medewerking. 

7 Als u een aanbieding krijgt om au pair te worden, zou 
u dan ook daadwerkelijk au pair worden? 
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1 ja 
2 nee 

8 Heeft u er ooit aan gedacht om au pair te worden? 
1 ja 
2 nee 

Indien u nee heeft ingevuld, ga dan verder met vraag 11, 
anders gaat u gewoon door met vraag 9. 

9 Heeft u informatie ingewonnen bij au pair bureaus? 
1 ja 
2 nee 

10 Staat u ingeschreven bij een au pair bureau? 
1 ja 
2 nee 

11 Hoe lang zou u au pair willen zijn? 

1 2 maanden of minder 
2 2 - 4 
3 5 - 7 
4 8 - 10 
5 11 - 12 
6 meer dan 12 maanden 

12 wilt u hieronder in rangorde aangeven in welke drie 
landen uw voorkeur ligt om au pair te worden. Geef 
het cijfer 1 aan uw eerste voorkeur, het cijfer 2 
aan uw volgende voorkeur, en het cijfer drie aan uw 
derde voorkeur. Mocht u andere landen willen toevoe
gen, dan kunt u gebruik maken van de stippellijnen. 

Verenigd Koninkrijk 
Kanaaleilanden 
Oman 
Duitsland 
Frankrijk 
Nieuw Zeeland 
Australie 
Nederlandse antillen 
Scandinavische landen 
Verenigde Staten 

Wensen aan au pair bureau 

rangorde 

De volgende vragen gaan over de wensen die u aan een 
au pair bureau stelt. 
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13 Hieronder staan vier service aspecten genoemd die 
door een au pair bureau geleverd kunnen worden. Wij 
verzoeken u aan te geven in welke mate u elk aspect 
gewenst vindt. Als u een aspect belangrijk vindt dat 
niet vermeld staat, dan kunt u dat op de stippel
lijn invullen. 
1=dringend gewenst 2=gewenst 3=niet zo nodig 

verzorgen taalcursus 1 2 3 
leveren van tickets 1 2 3 
verzekering 1 2 3 
advisering 1 2 3 . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
............ 1 2 3 

14 Welke bedrag bent u bereid te betalen voor in
schrijving bij een au pair bureau (exclusief taalcur
sus, tickets, verzekering en dergelijke)? 

1 f 100,- of minder 
2 f 101-200 
3 f 201-300 
4 f 301-400 
5 meer dan f 400,-

15 Hierna volgen vier aspecten van dienstverlening. 
Geef bij elk aspect aan in welke mate u het aspect 
gewenst vindt. Als u aspecten belangrijk vindt die 
niet vermeld staan, dan kunt u die op de stippel
lijnen invullen. 
l=dringend gewenst 2=gewenst 3=niet zo nodig 

kwaliteit van de bemiddeling 1 2 3 
service 1 2 3 
telefonische bereikbaarheid 1 2 3 
persoonlijke bereikbaarheid 1 2 3 
. . . . . . . . . . . 1 2 3 ........... 1 2 3 

BEDANKT VOOR UN MEDEWERKIHG 
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Bijlage 3: Enquete (gastgezinnen) 
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3-8-1993 

enquete 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

In opdracht van de Bedrijfskundewinkel van 
drijfskunde aan de Technische Universiteit 
ondergetekenden een onderzoek naar de 
voor een au pair te worden. 

de faculteit Be
Eindhoven doen 

om gastgezin 

Een au pair is iemand tussen de 18 en 25 jaar, die uit het 
buitenland komt, en die licht huishoudelijk werk doet en op 
kinderen past. 

De reden dat wij u thans benaderen is dat we inzicht willen 
hebben in het aanbod van gastgezinnen in Nederland. U bent 
een van degenen die gekozen is uit een steekproef van 150 
gezinnen. 
De tijd die gemoeid is om de enquete in te vullen is onge
veer 10 minuten. De enquete is volstrekt anoniem. De gege
vens zullen uitsluitend voor het hierboven beschreven doel 
worden gebruikt en met zorg worden behandeld. 

Indien u nog vragen heeft zijn wij bereikbaar op onderstaand 
telefoonnummer. 
Wij verzoeken u vriendelijk om het ingevulde formulier zo 
snel mogelijk te retourneren in de bijgevoegde antwoord
enveloppe. Frankeren is niet nodig. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Hoogachtend, 

R. Maghnouji 
040-412428 

M.F.W.H.A. Janssen 

31 



Invulinstructie 

In de enquete treft u telkens een vraag aan met daarbij beho

rende antwoordmogelijkheden. V~~r zo'n antwoordmogelijkheid 

staat een cijfer. We verzoeken u bij het beantwoorden van de 

vragen telkens het cijfer te omcirkelen voor het antwoord dat 

op u van toepassing is of dat uw voorkeur heeft. 

Sommige vragen vereisen een enigzins andere beantwoording. De 

instructie daarvoor wordt bij de vragen zelf gegeven. Ook moet 

u soms vragen overslaan, of aIleen dan invullen indien u een 

bepaald antwoord heeft gegeven bij een voorgaande vraag. Lees 

daarom de vragen en de bijbehorende instructie nauwkeurig. 

Veel succes met het invullen van de enquete. 
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enkele persoonsgegevens 

Vanwege het feit dat de enquete anoniem wordt afgenomen, 
vragen wij u hier eerst een aantal persoonsgegevens 
in te vullen. Wij verzoeken u ons zo nauwkeurig moge
lijk de gevraagde gegevens te verstrekken. 

1 Hoeveel kinderen heeft u? 

2 

3 

4 

jongen(s) meisje(s) 

1 geen 1 geen 
2 1 2 1 
3 2 3 2 
4 3 4 3 
5 4 5 4 
6 meer dan 5 6 meer dan 5 

Indien u geen kinderen heeft, hoeft u verder niets in 
te vullen en kunt u met de enquete stoppen, wij bedank
en u nogmaals voor uw medewerking. 

Burgerlijke staat 1 alleenstaand 
2 samenwonend 
3 gehuwd 

Wilt u hieronder de leeftijd(en) van uw kinder en om-
cirkelen? 

Ik woon in 1 Brabant 
2 Drente 
3 Flevoland 
4 Friesland 
5 Gelderland 
6 Groningen 
7 Limburg 
8 Noord Holland 
9 Twente 
10 Utrecht 
11 Zeeland 
12 Zuid Holland 

interesse om gastgezin te worden 

Hieronder volgen enkele vragen om uw interesse om 
gastgezin te worden te bepalen. 

5 Bent u al ooit gastgezin voor een au pair geweest? 
1 ja 
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2 nee 

6 Spreekt het u aan om gastgezin voor een au pair te 
zijn? 1 ja 

2 nee 

indien u nee heeft ingevuld, dan hoeft u verder niets in 
te vullen, en wij verzoeken u de enquete terug te stu
ren, wij bedanken u nogmaals voor uw medewerking. 

7 Heeft u er ooit aan gedacht om gastgezin voor een au 
pair te worden? 1 ja 

2 nee 

indien u nee heeft ingevuld, ga dan verder met vraag 
10, anders gaat u gewoon door met vraag 8. 

8 Heeft u informatie ingewonnen bij au pair bureaus? 
1 ja 
2 nee 

9 Staat u ingeschreven bij een au pair bureau? 
1 ja 
2 nee 

10 Als u een aanbieding krijgt om een au pair naar keuze 
op te nemen, zou u dat dan ook doen? 

1 ja 
2 nee 

Indien u nee heeft ingevuld, ga dan verder met vraag 
12, anders gaat u gewoon verder met vraag 11. 

11 Hoeveel bent u bereid te betalen voor een au pair per 
jaar? 

1 minder dan f 1000,-
2 1000 - 5.000 
3 5.000 - 10.000 
4 10.000 - 15.000 
5 meer dan f 15.000,-

12 Welke bedrag bent u bereid te beta len voor in
schrijving bij een au pair bureau? 

1 f 100,- of minder 
2 f 101-200 
3 f 201-300 
4 f 301-400 
5 meer dan f 400,-
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kenmerken van een au pair 

De volgende vragen gaan over de kenmerken van au 
pairs. Deze vragen zijn nodig om de gewenste kenmer
ken waaraan een au pair dient te voldoen te bepalen. 

13 Hoe lang zou u een au pair het liefst willen opnemen? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

14 Ik heb het liefst 

15 De ideale leeftijd is 

2 maanden of minder 
2 - 4 
5 - 7 
8 - 10 
11 - 12 
meer dan 12 maanden 

1 een jongen 
2 een meisje 
3 maakt niet uit 

1 jonger dan 18 
2 18 - 20 
3 21 - 23 
4 23 - 25 
5 ouder dan 25 

16 wilt u hieronder in rangorde aangeven uit welke land 
u het liefst een au pair zou willen op nemen. Geef 
het cijfer 1 aan uw eerste voorkeur, het cijfer 2 
aan uw volgende voorkeur, en het cijfer drie aan uw 
derde voorkeur. Mocht u andere landen willen toevoe
gen, dan kunt u gebruik maken van de stippellijnen. 

Verenigd Koninkrijk 
Kanaaleilanden 
Oman 
Duitsland 
Frankrijk 
Nieuw Zeeland 
Australie 
Nederlandse antillen 
Scandinavische landen 
Verenigde Staten 
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17 wilt u hieronder aangeven welke talen een au pair 
dient te spreken. Indien u wenst dat een au pair een 
taal spreekt die niet vermeld staat, dan kunt u deze 
op de stippellijnen invullen 
l=dringend gewenst 2=gewenst 3=niet zo nodig 

Nederlands 1 2 3 
Engels 1 2 3 
Frans 1 2 3 
Duits 1 2 3 . . . . . . . . . 1 2 3 ......... 1 2 3 

Hensen aan au pair bureau 

De volgende vragen gaan over de wensen die u aan een 
au pair bureau stelt. 

18 Hierna volgen vier aspecten van dienstverlening. 
Geef bij elk aspect aan in welke mate u het aspect 
gewenst vindt. Als u aspecten belangrijk vindt die 
niet vermeld staan, dan kunt u die op de stippel
lijnen invullen. 
l=dringend gewenst 2=gewenst 3=niet zo nodig 

kwaliteit van de bemiddeling 1 2 3 
service 1 2 3 
telefonische bereikbaarheid 1 2 3 
persoonlijke bereikbaarheid 1 2 3 ............ 1 2 3 ............ 1 2 3 

BEDANKT VOOR UN MEDEHERKING 
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Bijlage 4: Frequentietabellen en kruistabellen (au pairs) 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 1 

Leeftijd 

blanco 
jonger dan 18 

18-20 
21-23 
23-25 

ouder dan 25 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 2 

Woonplaats 

blanco 
Brabant 
Drente 

Flevoland 
Friesland 

Ge lder land 
Lillburg 

Groningen 
Noord-Ho lland 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 3 

Opleidingsniveau 

blanco 
HBO 

"060 
VWO 

HAVO 
Acadelli e voor lich.opvoed 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 4 

Ooit au-pair geweest 

blanco 
ja 
nee 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 5 

Interesse ~ te worden 

blanco 
ja 
nee 

totaal 

1# 

0 0 
1 13 
4 50 
1 13 
1 13 
1 13 

8100 

1# 

0 0 
5 63 
1 13 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 13 
1 13 

8100 

1# 

0 0 
4 50 
1 13 
1 13 
1 13 
1 13 

8100 

1# "histogra. 

#I 

o 0 
5 63 
3 38 

8100 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 6 

Ber-eid echt a-p te wor-den 

blanco 
ja 

nee 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 7 

Ooit aan gedacht 

blanco 
ja 
nee 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 8 

Info ingewonnen bij buros 

blanco 
ja 
nee 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 9 

Ingeschr-even bij een bur-o 

blanco 
ja 

nee 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 10 

Hoe lang ber-eid a-p 

blanco 
2 ~ of .inder-

2-4 
5-7 

&-10 
11-12 

.eel' dan 12 .aanden 

totaal 

II X histogr-a. 

o 
4 
1 

5 100 

II X histogr-a. 

o 
2 
3 

5 100 

II X histogr-a. 

3 
1 
1 

5 100 

II X histogr-a. 

5100 
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FREQUENTIETABEL VRAA6 11 

Eerste voorkeursland 

Verenigd KOninkrijk 
Kanaalei Landen 

lerland 
Duitsland 
Frankrijk 

Niew Zeeland 
Australie 

NederLandse antiLLen 
Scandinavie 

Verenigde Staten 

totaal 

FREQUENTIETABEl VRAA6 12 

Tweede voorkeursland 

Verenigd KOninkrijk 
Kanaalei Landen 

lerland 
DuitsLand 
Frankrijk 

Niew Zeeland 
Australie 

Nederlandse AntilLen 
Scandinavie 

Verenigde Staten 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 13 

Derde voorkeursland 

Verenigd KOninkrijk 
KanaaLei Landen 

lerland 
Duitsland 
Frankrijk 

Niew Zeeland 
Australie 

Nederlandse Antillen 
Scandinavie 

Verenigde Staten 

totaal 

FREQUENTlETABEL VRAAG 14 

Verzorgen taalcursus 

dringend gewenst 
gewenst 

niet zo nodig 

totaal 

1# % histogrBII 

1 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
2 
o 
o 

5100 

II % histogl'8ll 

1 
o 
1 
o 
1 
o 
1 
1 
o 
o 

5100 

#I % histogrBII 

o 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
o 
1 
2 

5100 

#I "histogra. 

40 



FREQUENTIETABEL VRAAG 15 

Leveren tickets 

bLanco 
dringend gewenst 

gewenst 
niet zo nodig 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 16 

Verzekering 

blanco 
dringend gewenst 

gewenst 
niet zo nodig 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 17 

Advisering 

blanco 
dringend gewenst 

gewenst 
niet zo nodig 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 18 

Zekerheid goed gezin 

blanco 
dringend gewenst 

gewenst 
niet zo nodig 

totaaL 

FREQUENTIETABEL VRAAG 19 

Inschrijvingsgeld 

blanco 
1 100,- 01 .inder 

1101-200 
1201-300 
1301-400 

.eel' dan 1 400,-

totaaL 

II % histogr. 

o 
3 
2 
o 

5100 

II % histogra. 

o 
3 
o 
2 

5100 

II % histogra. 

o 
4 
1 
o 
5100 

#I % histogru 

4 
1 
o 
o 

5100 

1# X histogru 

o 
4 
o 
o 
o 
1 

5100 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 20 

KWaliteit beaiddeling 

blanco 
d .. ingend gewenst 

gewenst 
niet %0 nodig 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 21 

/I % histog .. a. 

5100 

Se .. vice II 

blanco 
d .. ingend gewenst 

gewenst 
niet zo nodig 

FREQUENTIETABEL VRAAG 22 

Telefonisch be .. eikbaa .. 

blanco 
d .. ingend gewenst 

gewenst 
niet zo nodig 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 23 

1# 

o O. 
4 80 
1 20 
o 0 

5 100 
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KRUISTABEL VRAA6 1 & VRAA6 5 

Leeftijd 

blan jong 18-2 21-2 23-2 oude 
Interesse a-p te VOl' co dan 0 3 5 dan 

blanco 
ja 100% 50X 100% 100% 
nee 50X 100% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAA6 6 

Leeftijd 

blan jong 18-2 21-2 23-2 oude 
Bereid echt a-p te w co dan 0 3 5 dan 

blanco 
ja 100% 75% 100% 100% 100% 

nee 25% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAA6 3 & VRAA6 5 

OpLeidingsniveau 

bLan "060 ItAVO Acad 
Interesse a-p te VOl' co H50 WO voor 

bLanco 
ja 75% 100% 100% 
nee 25% 100% 100% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAA6 3 & VRAA6 6 

OpLeidingsniveau 

bLan "060 ItAVO Acad 
Bereid echt a-p te w co H50 WO voor 

blanco 
ja 100% 100% 100% 100% 

nee 100% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAAG 5 & VRAAG 8 

Interesse a-p te vorden 

Info ingevonnen bij !bl: ja nee 

blanco 6DX 100% 
ja 20% 
nee 20% 

tot 100% 100% 

43 

tot 

63% 
38X 

100% 

tot 

88% 
13% 

100% 

tot 

63% 
38X 

100% 

tot 

88% 
13% 

100% 

tot 

75% 
13% 
13% 

100% 



Bijlage 5: Frequentietabellen en kruistabellen (gastgezinnen) 
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FREQUENTIETABEl VRAAG 1 

Aantal jongens II X histogr_ 

blanco 0 
o 2 
1 7 
2 2 
3 2 
3 0 

lleer dan 5 0 

totaaL 13 

FREQUENTIETABEl VRAAG 2 

Aantal lleisjes II X histogra. 

blanco 0 
o 4 
1 8 
2 0 
3 1 
4 0 

lleer dan 5 0 

totaal 13 100 

FREQUENTIETABEl VRAAG 3 

Burgerlijke staat 

blanco 
alleenstaand 
saaenwonend 

gehuwd 

totaal 

FREQUENTIETABEl VRAAG 4 

Getliddelde Leeftijd 

, 
o O. 
2 15 
1 8 

10 77 

13 100 

II X histogr_ 

bLanco 0 
7 0 
8 1 
9 4 

10 3 
11 3 
12 1 
13 1 

totaaL 13 100 

45 



FREQUENTIETABEL VRAAG 5 

Ooit gastgezin geveest 1# % histogr_ 

blanco 0 
ja 2 

nee 11 

totaal 13 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 6 

lijkt leuk g.g. te worden II % histogra. 

blanco 0 
js 7 

nee 6 

totaal 13 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 7 

FREQUENTIETABEL VRAAG 8 

Inforllatie ingewonnen 

blanco 
ja 

nee 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 9 

II % histogra 

3 
1 
3 

7100 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 10 

lou echt g.g. worden 

blanco 
ja 
nee 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 11 

Bereid te betalen au pair 

blanco 
.inder dan 1 1000,-

1.000 - 5.000 
5.000 - 10.000 
10.000 - 15.000 

.eel' dan 1 15.000,-

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 12 

Bereid te betalen buro 

blanco 
1 100,- 01 .indel' 

1 101-200 
1 201-300 
1 301-400 

.eel' dan 1 400,-

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 13 

Hoelang een au pai I' 

blanco 
2 Eanden 01 .inder 

2-4 
5-7 

8-10 
11-12 

ReI' dan 12 Eanden 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 14 

Vool'keul' jongen/_isje 

blanco 
jongell 
lleisje 

.aakt niet uit 

totaal 

II X histograll 

1 
4 
2 

7100 

II X histogra. 

2 
3 
1 
1 
o 
o 

7100 

II X histogl'a. 

1 
5 
o 
1 
o 
o 
7100 

II % histogr. 

o 
o 
1 
3 
o 
2 
1 

7100 

II X histogl'. 

o 
o 
5 
2 

7100 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 15 

Gewenste leeftijd au pai~ 

blanco 
jonge~ dan 18 

18-20 
21-23 
23-25 

oude~ dan 25 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 16 

Ee~ste voo~keu~sland 

Aust~alie 
Scandinavie 

F~ank~ijk 
Spanje 

Ve~enigde Staten 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 11 

Tweede voo~keu~sland 

Hieuw Zeeland 
Zuid/"idden Aae~ika 

Hede~landse antillen 
Ve~enigd KOnink~ijk 

Ve~enigde Staten 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 18 

De~ voo~keu~sland 

Duitsland 
Scandinavie 

F~ank~ijk 
Ve~enigd KOnink~ijk 

Ve~enigde Staten 
Zuid Af~ika 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 19 

IJ % histog~a. 

o 
o 
4 
1 
1 
1 

7100 

IJ X histogl"8ll 

3 
1 
1 
1 
1 

7100 

IJ % histogl"8ll 

3 
1 
1 
1 
1 

7100 

IJ % histog~_ 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

7100 
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FREQUEHTIETABEL VRAAG 20 

Engels 

blanco 
dringend gewenst 

gewenst 
n;et zo nadig 

totaal 

FREQUEHTIETABEL VRAAG 21 

Frans 

blanco 
dringend gewenst 

gewenst 
niet zo nadig 

totaal 

FREQUEHTIETABEL VRAAG 22 

Du;ts 

fI % histogrSll 

o 
4 
3 
o 

7100 

fI % h;stogrSll 

2 
o 
3 
2 

7100 

fI % histograJI 

blanco 2 
dringend gewenst 1 

gewenst 2 
n;et zo nadig 2 

totaal 

FREQUENTIETABEL VRAAG 23 

Spaans 

blanco 
dringend gewenst 

gewenst 
niet zo nadig 

totaaL 

FREQUENTIETABEL VRAAG 24 

KWaLiteit ~iddeling 

blanco 
dringend gewenst 

gewenst 
niet zo nadig 

totaal 

, 
6 
o 
1 
o 

7100 

, 
o 0·· 
6 86 
1 14 
o 0 

7100 
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FREQUENTlETABEL YRAAG 25 

Service 

blanco 
dringend gewenst 

gevenst 
niet zo nodig 

totaal 

FREQUENTIETABEL YAMG 26 

Telefonisch bereikbaar 

blanco 
dringend gevenst 

gewenst 
niet zo nodig 

totaal 

FREQUENTIETABEL YRAAG 27 

Persoonliik bereikbaar 

blanco 
dringend gevenst 

gevenst 
niet zo nodig 

totaal 

1# % histogra. 

o 
2 
S 
o 
7100 

1# % histogra. 

o 
4 
3 
o 

7100 

II % histogra. 

o 
2 
4 
1 

7100 
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KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 6 

Aantal jongens 

bLan 
_I' 

Lijkt leuk g.g. te w co 0 1 2 3 3 dan tot 

blanco 
ja 100% 29X 50% 100% 54% 

nee 71% 50% 46X 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 10 

Aantal jongens 

blan 
_I' 

lou echt g.g. worden co 0 1 2 3 3 dan tot 

blanco SOX 71% SOX 54% 
ja SOX 29X 50% 31% 
nee 100% 15% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAAG 2 & VRAAG 6 

Aantal lleisjes 

blan 
_I' 

Lijkt leuk g.g. te w co 0 1 2 3 4 dan tot 

blanco 
ja 50% 50% 100% 54% 

nee 50% 50% 46% 

tot 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAAG 2 & VRAAG 10 

Aantal lleisjes 

blan 
_I' 

lou echt g.g. worden co 0 1 2 3 4 dan tot 

blanco SOX 63% 54% 
ja 38% 100% 31% 
nee 50% 15% 

tot 100% 100% 100% 100% 
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KRUISTABEL VRAAG 3 & VRAAG 6 

Burgerlijke staat 

blan alle salle gehu 
Lijkt leuk g.g. te w co enst wet tot 

blanco 
ja 100% 100% M.l% 54% 

nee 60X 46% 

tot 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAAG 3 & VRAAG 10 

Burgerlijke staat 

blan alle salle gehu 
Zou echt g.g. worden co enst wet tot 

blanco SOX 60% 54% 
ja SOX 100% 20% 31% 
nee 20% 15% 

tot 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAAG 4 & VRAAG 6 

Ge.iddelde leeftijd 

blan 
Lijkt leuk g.g. te w co 7 8 9 10 11 12 13 tot 

blanco 
ja 100% 25% 100% 67% 54% 

nee 75% 33% 100% 100% 46% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAAG 4 & VRAAG 10 

Gemiddelde leeftijd 

blan 
Zou echt g.g. worden co 7 8 9 10 11 12 13 tot 

blanco 75% 33% 33% 100% 100% 54% 
ja 25% 33% 67% 31% 
nee 100% 33% 15% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

KRUISTABEL VRAAG 8 & VRAAG 6 

Infol"llatie ingewonnen 

Iblan 
Lijkt leuk g.g. te wi co ja nee tot 

blanco 
ja 100% 100% 33% 

nee 67% 

tot 100% 100% 100% 100% 
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Bijlage 6: Scholen 

De scholen waaronder wij de enquetes verspreid hebben staan hieronder. 

Basisschool De Boeg 
Basisschool Meidoorn 
Regionale Internationale school 

Hogeschool Eindhoven 
College voor MDGO Eindhoven 
Bisschop Bekkers College 
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