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Voorwoord
Dit verslag is het resultaat van het project 'Hijsmaterialen' dat ik bij de Bedrijfskundewinkel heb
uitgevoerd. Ik heb dit project ervaren als een praktische, nuttige en aangename manier om mijn
bedrijfskundige kennis in de praktijk te brengen. Het uitvoeren van dit project was niet mogelijk
geweest zonder de bijdragen van enkele personen. Allereerst wit ik mijn begeleiders bij de
Bedrijfskundewinkel, Maarten van Galen en Jessica Manning, bedanken voor de steun, kritiek en
vrijheid die ze mij bij het uitvoeren van dit project hebben gegeven. Voor haar secretariele
ondersteuning en nog veel meer wil ik mijn vriendin Konstantina Nikoletopoulou bedanken:
Kcovo'tu,vnvu"o'u,yu,1f,CO ! Ten slotte wil ik de opdrachtgever bedanken. Zonder hem was er
iiberhaupt geen project geweest. Ik hoop dat dit onderzoek hem inzicht en informatie geeft voor het
maken van plannen voor zijn toekomst als producent en leverancier van hijsmaterialen.

Frank Rost,
Eindhoven, juli 1998.
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Samenvatting
In dit project is onderzocht of en hoe een kleine zelfstandige die momenteel, naast zijn reguliere
baan, als leverancier van hijsmaterialen optreedt deze 'bijbaan' kan uitbouwen tot een voltijd
bezigheid. De opdrachtgever wil de markt benaderen en zich onderscheiden van de concurrentie op
grond van zeven punten, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scherpe prijsstelling van de producten
Uitgebreid assortiment, levering van hijsmaterialen met afwijkende maten
Klantgerichte, persoonlijke service
Snelle levering van de hijsmaterialen
Hoge kwaliteit van de producten
Reparatie van beschadigde hijsmaterialen
Bedrukken van hijsmaterialen

In het onderzoek is gekeken hoe (potentiele) afnemers van hijsmaterialen onder bouwbedrijven,
constructiebedrijven, transportondernemingen en verscheidene overige ondernemingen tegenover
deze punten staan. Daarnaast is een korte concurrentieanalyse gehouden. Op grond van de
informatie die hieruit naar voren is gekomen is een S.W.O.T.-analyse gehouden. Uiteindelijk zijn
conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven.
Er zijn vee I bedrijven die voor hun bedrijfsactiviteiten hijsmaterialen nodig hebben. Afnemers en
potentiele afnemers van hijsmaterialen zijn echter in de meeste gevallen kleine bedrijven die slechts
mondjesmaat hijsbanden, sjorbanden en kettingwerk aanschaffen. De afnemers zijn in het algemeen
tevreden over de prijsstelling, het as sortiment , de dienstverlening, de levertijd en de kwaliteit van
de hijsmaterialen van hun huidige leverancier. Slechts een beperkt aantal afnemers heeft behoefte
aan het repareren van beschadigde hijsmaterialen en het bedrukken van hijsmaterialen.
Het zal voor de opdrachtgever moeilijk worden zich staande te houden temidden van de talrijke en
veelal goedpresterende concurrentie en zich van hen te onderscheiden. Het is dan ook zeer de vraag
of hij de stap moet wagen en voltijd als zelfstandig leverancier van hijsmaterialen moet gaan
werken. Dit zal aIleen lonend zijn als hij op aIle zeven genoemde punten zeer goed kan presteren en
(potentiele) afnemers ervan kan overtuigen dat hij dit daadwerkelijk doet.
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1. Inleiding
De Bedrijfskundewinkel is een aan de Technische Universiteit Eindhoven verbonden
organisatieadviesbureau dat gerund wordt door studenten. Via de Bedrijfskundewinkel kuooen
startende ondernemers, kleine ondernemingen en non-profitinstellingen kosteloos bedrijfskundig
onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de studierichting
Technische Bedrijfskunde van de faculteit Technologie Management van de TV Eindhoven.
De opdrachtgever van dit Bedrijfskundewinkelproject is een deskundige op het gebied van het
vervaardigen van hijsmaterialen. Na geruime tijd in dienst van een producent van hijsmaterialen te
hebben gewerkt wit hij als zelfstandig producent van en handelaar in hijsmaterialen gaan werken.
Naast zijn reguliere werkzaamheden is hij hier al op kleine schaal mee begonnen. In de toekomst
wi! hij dit uitbouwen tot een volledige baan. In dit project is onderzocht wat de kansen van de
opdrachtgever zijn om een succesvolle kleine zelfstandige in de hijsmaterialen branche te worden.
Daarnaast geeft dit rapport de opdrachtgever aanbevelingen hoe hij, gegeven zijn kansen in de
markt, deze markt moet benaderen om zijn eventueel op te richten onderneming te laten slagen.
In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt de uitgangssituatie van de opdrachtgever en van dit onderzoek
geschetst. Onderdeel hiervan zijn een beschrijving van de markt voor hijsmaterialen naar inzicht
van de opdrachtgever en van de wijze waarop hij zich in deze markt wit onderscheiden. De visies
en ideeen van de opdrachtgever moeten getoetst worden aan de werkelijke situatie. Hoe dit gedaan
wordt staat beschreven in de onderzoeksopzet die in hoofdstuk 3 gepresenteerd wordt. In hoofdstuk
4 komen de resultaten van het marktonderzoek aan de orde en in hoofdstuk 5 wordt de
concurrentieanalyse behandeld. Hoofdstuk 6 geeft een S. W .O. T. -analyse voor de (eventueel) op te
richten onderneming van de opdrachtgever in de markt voor hijsmaterialen. In hoofdstuk 6 is aIle
vergaarde informatie samengenomen en gecombineerd om zo tot de conclusies en aanbevelingen te
komen.
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2. Situatieomschrijving
2.1 Inleiding
De opdrachtgever heeft tot enkele jaren geleden gewerkt als vervaardiger en keurder van
hijsbanden, sjorbanden, kettingwerk en aanverwante artikelen. Momenteel heeft de opdrachtgever
ander werk, waarnaast hij op kleine schaal hijsbanden en sjorbanden voor een tiental bevriende
klanten produceert. De opdrachtgever streeft ernaar dit 'bijbaantje' uit te bouwen tot een
voltijdbaan. Op termijn wit hij een zelfstandige producent worden van in eerste instantie hijsbanden,
sjorbanden en kettingwerk en uiteindelijk van aile verwante en door de markt gevraagde producten.
In dit hoofdstuk worden eerst de precieze definities van de verschillende typen hijsmateriaal
behandeld. Vervolgens komen de huidige leveranciers en de afnemers aan de orde. Daarna worden
de actuele problemen die de opdrachtgever bij afnemers van hijsmaterialen onderkent behandeld.
Ten slotte wordt een korte indruk gegeven van de ideeen van de opdrachtgever voor het benaderen
van de markt.

2.2 Def'inities
Hijsbanden zijn van polyester vervaardigde banden die, met name in de bouwseetor, gebruikt
worden om zware materialen op te hijsen. Hijsbanden zijn bedoeld om, atbankelijk van de wijze
waarop ze gebruikt worden en de breedte van de hijsband material en varierend van 1000 tot 20.000
kilo op te hijsen. Ook kettingwerk wordt voornamelijk in de bouwsector gebruikt. Kettingwerk is
een verzamelnaam voor kettingen waar kunststof banden aan en om bevestigd zijn. Net als
hijsbanden wordt kettingwerk gebruikt om voorwerpen aan op te hijsen, op te takelen en voort te
trekken. Sjorbanden zijn polyester banden bedoeld om ladingen en voorwerpen vast te zetten. Aan
een sjorband zit een gesp die ervoor zorgt dat de band om het voorwerp vastgesjord kan worden.
Sjorbanden moeten voorkomen dat een vastgesjorde lading tijdens transport of verplaatsing kan
bewegen. Sjorbanden worden voornamelijk gebruikt in de bouw- en transportsector. Aan
hijsbanden, sjorbanden en kettingwerk moeten metal en haken, ogen en andere delen bevestigd
worden voordat ze door de eindafnemer gebruikt kunnen worden.

2.3 Leveranciers
Momenteel zijn er verseheidene Ieveraneiers op de markt aetief die elk een totaalpakket van
hijsbanden, sjorbanden, kettingwerk en aanverwante artikelen voeren. De leveranciers zijn onder te
verdelen in een tweetaI groepen. Ten eerste is er een klein aantal grote producenten. De bekendste
zijn Load Lok en Van Gool. De grote produeenten leveren cen brede range aan banden. Zij leveren
hun produeten zowel aan industriele eindafnemers als tussenproducenten. Aan de eindafnemers
leveren zij banden en kettingwerk, voorzien van de benodigde haken, gespen en dergelijke. Deze
banden en dit kettingwerk kunnen direct voor hijs-, takel- en trekdoeleinden gebruikt worden. Aan
tussenproducenten leveren zij banden waar geen verdere bewerkingen aan gedaan zijn en die nog
niet voorzien zijn van metalen delen.
De tweede groep bestaat uit aanzienlijk meer bedrijven dan de eerste. Het betreft hier de
tussenprodueenten die banden van de grote produeenten afnemen en deze bewerken. Dit bewerken
bestaat onder meer uit het bevestigen van metalen delen aan de banden en het op maat maken van
banden. Deze produeenten zijn kleine bedrijven met meestal minder dan tien en hooguit 25
werknemers. Zij leveren hun, vaak klantspeeifieke, produeten aan eindgebruikers. Voor aIle
produeenten van hijsbanden, sjorbanden en kettingwerk geldt dat hun producten aileen mogen
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worden verkocht als de ze volgens ISO-normen door een beectigd keurmeester getest en
gecertiticeerd zijn.

2.4 Afnemers
De markt voor hijsbanden, sjorbanden en kettingwerk is groot en divers. Hijsbanden en kettingwerk
worden vooral gebruikt in de bouw- en constructiesector. Bedrijven die hijsbanden en kettingwerk
bij hun dagelijkse werkzaamheden nodig hebben zijn onder meer bouwbedrijven (beton),
constructiebedrijven (metaal), wegenbouwbedrijven, bergingsbedrijven, sloopbedrijven en de
brandweer. Er is een overlap tussen bedrijven die sjorbanden nodig hebben en de eindafnemers van
hijsbanden en kettingwerk. Sjorbanden worden onder andere gebruikt bij constructiebedrijven en
berging- en takelbedrijven. De grootste afzet van sjorbanden wordt echter gerealiseerd in de
transportmarkt.

2.5 Actuele problemen
Volgens de opdrachtgever is de huidige markttoestand voor gebruikers van hijsbanden, sjorbanden
en kettingwerk niet ideaal. De grote producenten opereren veelal internationaal en hebben te maken
met een grote marktvraag. De wachttijden voor levering van de zijn hierdoor lang. Daarbij kunnen
de grote producenten niet aan afwijkende klanteneisen voldoen. Maar ook de kleinere producenten
kunnen lang niet altijd klant<;pecifiek leveren. AIle grote en veruit de meeste kleine producenten
leveren hijsbanden, sjorbanden en kettingwerk alleen in enkele standaardlengtes. Klanten die banden
met een van de standaard afwijkende lengte wensen kunnen vaak niet geholpen worden. Volgens de
opdrachtgever, die zelf bij een van de kleinere producenten heeft gewerkt, laat de klantgerichtheid
en serviceverlening van de kleinere producenten vaak te wens en over. Zij zijn vaak te zeer gericht
op orderwerving en verwaarlozen daardoor serviceverlening aan huidige klanten. Tevens geldt,
volgens de opdrachtgever, dat kleine producenten lange levertijden hebben en een hoge prijsstel1ing
hanteren.
Hoewel de markt vele aanbieders kent is dat voor de gebruikers van hijsbanden, sjorbanden en
kettingwerk geen garantie dat zij de door hun gewenste dienstverlening krijgen. Bij de grote
producenten sneeuwen afnemers onder in de grote, internationale vraag. Bij de kleine producenten
lopen afnemers tegen een gebrekkige service op. Beide hebben problemen om, met name in van de
standaard afwijkende gevallen, klantspecifiek te leveren.

2.6 Opdrachtgever
De opdrachtgever wi! de tekortkomingen van de markt benutten om succesvol in deze drukke markt
te kunnen opereren. De opdrachtgever wil daadwerkelijk klantspecifiek gaan leveren. Dit houdt in
dat hij hijsbanden, sjorbanden en kettingwerk van elke gewenste lengte wil gaan aanbieden. Een
andere mogelijkheid die hij afnemers wi! gaan bieden is de naam van de afnemer op de banden te
drukken, zodat bij opdrachten waarbij meerdere bedrijven met hijsmateriaal aetief zijn de afnemer
het zijne kan onderscheiden. Deze mogeJijkheid wordt momenteel zelden of niet geboden. Ook wit
de opdrachtgever besehadigde banden gaan repareren.
Momenteel beschikt de opdrachtgever over eenvoudige productieapparatuur. Met zijn relatief
eenvoudige naaimachine kan hij goed aan de eisen van zijn huidige den klanten voldoen. Hij test de
door hem vervaardigde banden op een trekbank die niet in eigen bezit is. Om zijn bedrijf uit te
kunnen breiden moet hij een meer geavanceerde naaimachine en een eigen trekbank aanschaffen.

4
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Als hij in het bezit is van geavanceerd materieel denkt de opdrachtgever sneller en goedkoper te
kunnen leveren dan momenteel gangbaar is. Tevens wil hij meer nadruk op een goede, persoonlijke
serviceverlening aan de afnemers leggen. Uiteraard streeft hij ernaar hijsmaterialen van hoge
kwaliteit en betrouwbaarheid te produceren.
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3. Onderzoeksopzet

3.1 Inleiding
Om de ideeen en plannen van de opdrachtgever aan de werkelijkheid te toetsen moet onderzoek in
de markt worden gedaan. Dit hoofdstuk presenteert de wijze waarop dit onderzoek is opgezet. Om
tot deze onderzoeksopzet te komen zijn achtereenvolgens de probleemomschrijving, de
opdrachtomschrijving, de atbakening van het onderzoek, de onderzoeksvraag en de
onderzoeksdeelvragen opgesteld.

3.2 Probleemomschrijving
De opdrachtgever beschikt over de technische kennis en de wil om een goedlopende producent van
hijsmaterialen te worden. Om als zelfstandig producent van hijsbanden, sjorbanden en kettingwerk
te kunnen werken, moeten aanzienlijke investeringen en moderne, degelijke productieapparatuur
worden gedaan. Dergelijke investeringen zijn aIleen zinvol als de markt op de diensten van de
opdrachtgever zit te wachten. Op termijn zuBen voldoende moeten worden afgenomen en moet er
voldoende winst worden gedraaid om de aanschaf van de apparatuur te rechtvaardigen. De
opdrachtgever heeft momenteel geen inzicht in de (potentiele) vraag in de markt naar zijn diensten
en heeft dit inzicht wei nodig alvorens de stap te kunnen wagen en als zelfstandig producent aan de
slag te gaan.

3.3 Opdrachtomschrijving
De opdrachtgever wi! dat de kans op succes voor zijn nieuw te starten productieonderneming van
hijsmaterialen duidelijk wordt. Hiervoor moet het marktpotentieel en de wensen van de huidige
markt voor hijsmaterialen bepaald worden. Daarbij moet worden gekeken in hoeverre de
mogelijkheden en ideeen van de opdrachtgever aansluiten bij de behoeftes van de verschillende
deelmarkten. Uiteindelijk wi! de opdrachtgever een onderbouwd advies hebben over het al dan niet
starten van een eigen onderneming in hijsmaterialen.

3.4 Afbakening
Aan hijsbanden, sjorbanden en kettingwerk zijn vele materialen verwant. Het betreft hier andere
hulpmaterialen voor hijs-, trek-, duw- en sjouwactiviteiten bij grote voorwerpen en ladingen in de
bouw-, constructie- en transportsector. Bij deze opdracht zuBen aileen hijsbanden, sjorbanden en
kettingwerk in beschouwingen worden genomen. Voor deze drie productsoorten worden echter wei
aile mogelijke afuemers in het onderzoek meegenomen.
Deze afuemers zijn in grote getallen over de hele wereld te vinden. Daarom moet het geografische
onderzoeksgebied afgebakend worden. De opdrachtgever woont in Nederland in het grensgebied
van Noord Brabant, Limburg en Belgie. Hij wi! zijn onderneming in zijn woonplaats starten.
Daarom is er voor gekozen aileen potentiele afnemers in Noord Brabant en (Nederlands) Limburg
in het onderzoek te betrekken.
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3.5 Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag voor het onderzoek 'Hijsmaterialen' luidt:

•

In hoeverre heeJt de opdrachtgever kans als kleine zelJstandige producent van hijsmateriaien
zijn producten succesvol bij bedrijven in de bouw-, constructie- en transports ector in Noord
Brabant en Limburg aJ te zetten ? In welke mate sluiten de mogeJijkheden en plannen die de
opdrachtgever als producent heejt aan bij de wensen van de markt ?

3.6 Deelvragen
Om een goed inzicht in de markt voor hijsmaterialen en de ontwikkelingen op deze markt te krijgen
moet een zo volledig mogelijk beeld hiervan worden verkregen. Daarom moeten per onderscheiden
deelmarkt de volgende vragen worden gesteld om 'algemene' marktinformatie te achterhalen:
•
•
•
•

Hoe groot is de afzet van de verschillende hijsmaterialen ?
Op welke termijn worden de verschillende hijsmaterialen vervangen ?
Hoe zal de behoefte aan de verschillende hijsmaterialen zich in de nabije toekomst
ontwikkelen ?
Hoe zien de relaties tussen afnemers van hijsmaterialen en hun leveranciers er uit ?

De opdrachtgever wit zichzelf en zijn producten op grond van een zevental punten onderscheiden
van de huidige leveranciers en hun producten. Deze zeven punten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scherpe prijsstelling van de producten
Uitgebreid assortiment, levering van hijsmaterialen met afwijkende maten
Klantgerichte, persoonlijke service
Snelle levering van de hijsmaterialen
Hoge kwaliteit van de producten
Reparatie van beschadigde hijsmaterialen
Bedrukken van hijsmaterialen

Deze punten leiden per geldentificeerde onderzoeksdoelgroep tot de volgende deelvragen:
•
•
•
•
•
•
•

Wat vinden afnemers een goede prijsstelling van hijsmateriaien ?
Hoe vaak en wanneer willen afnemers hijsmateriaien met van de standaard afwijkende maten?
Welke wensen hebben afnemers ten aanzien van de dienstveriening van leveranciers ?
Hoe snel willen afnemers bestelde hijsmaterialen in hun bezit hebben ?
Welke eisen stellen afnemers aan de kwaliteit van hijsmateriaien ?
Hebben afnemers behoefte aan het laten repareren van beschadigde hijsmaterialen of kiezen ze
voor vervanging ervan ?
Hebben afnemers behoefte aan het bedrukken van hijsmaterialen ?

3.7 Onderzoek
Per combinatie van product (hijsbanden, sjorbanden en kettingwerk) en afnemersgroep moeten de
eisen van de afnemers met betrekking tot het product (prijs, kwaliteit) en de producent (levertijd,
serviceverlening) ge'inventariseerd worden en moet worden gekeken in hoeverre de afnemers
behoefte hebben aan de concepten die de opdrachtgever wi] gebruiken (klantspecifieke productie,
bedrukken hand en) om zich van de concurrentie (de huidige aanhieders) te onderscheiden. De
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mogelijkheden van de opdrachtgever moeten vergeleken worden met de behoeftes van de klant.
Hiertoe moet eerst een duidelijk beeld van de markt worden gekregen en moet onderzocht worden
of, hoe en waar de op te starten onderneming van de opdrachtgever kans van slagen heeft.
De eerste stap in het onderzoek is een inventarisatie van de huidige afnemers. Door gebruik te
maken van database bestanden kan een overzicht worden gekregen van waar zich welke afnemers
bevinden en in welke hoeveelheden. Vervolgens zuBen voor de verschillende afnemers, onder te
verde len in de bouwbedrijvenmarkt, de constructiebedrijvenmarkt, de transportbedrijvenmarkt en de
overige afnemers, schriftelijke enquetes worden opgesteld. Tot de keuze voor schrifteJijke enquetes
is gekomen op grond van een kort vooronderzoek. Uit dit vooronderzoek bleek dat de aantaBen
potentiele afnemers van een dusdanige omvang zijn, dat een keuze voor de tijdsefficiente
schriftelijke enquete onvermijdelijk is. In Brabant en Limburg zijn, bijvoorbeeld, ruim 2500
bedrijven in de transportbusiness actief en kent de bouw- en constructiesector bijna 6000 bedrijven.
Elke andere methode van onderzoek zal tot te lange werktijden en te grote werkhoeveelheden leiden
als de onderzochte aantaBen afnemers representatief voor de voBedige afnemersgroep moeten zijn.
In totaal zuBen een viertal (per onderzoeksdoelgroep een) enquetes worden opgesteld en aan voor
de hele groep representatieve aantaBen afnemers worden verstuurd. In principe moet van elke
doelgroep dezelfde informatie worden achterhaald. De genoemde deelvragen zijn voor aIle
deelmarkten relevant. Daarom hebben de enquetes voor de verschillende doelgroepen dezelfde
basis. Aan de hand van deze enquetes moet duidelijk worden of en waar er kansen voor de
opdrachtgever liggen. Dit wordt duidelijk door de antwoorden op de vragen en de aan de hand van
de verkregen statistische gegevens te analyseren. Aan de hand van de analyse wordt bepaald hoe de
plannen van de opdrachtgever in de afnemersmarkt liggen en worden aanbevelingen opgesteld.
Om een voBedig beeld van de markt te krijgen zal ook de huidige markt van aanbieders van
hijsmaterialen nader moeten worden bekeken. Een zo volledig mogelijk beeld van de
aanbiedersmarkt wordt verkregen door informatie, onder andere uit databasebestanden, over de
huidige aanbieders te verzamelen. Aan de hand van deze marktanalyse kan de positionering van de
opdrachtgever en zijn plannen in aanbiedersmarkt worden bepaald. Vervolgens zal een S.W.O.T.analyse voor de (op te starten) onderneming worden opgesteld. Uiteindelijk zuBen conclusies en
aanbevelingen worden opgesteld.
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4. Onderzoeksresultaten
4.1 Inleid-ing
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de resultaten van het uitgevoerde marktonderzoek, waarin
feiten, eisen en wensen van afnemers van hijsmaterialen zijn achterhaald.

4.2 Marktonderzoek
Het marktonderzoek is gedaan door verschillende onderzoeksdoelgroepen enquetes te sturen_ Deze
paragraaf begint dan ook met een beschrijving van de onderzoeksdoelgroepen_ Vervolgens wordt de
respons van de verzonden enquetes behandeld_ In de enquetes, aan de hand waarvan het
marktonderzoek is uitgevoerd staan twee typen vragen: inventariserende en opinierende vragen_ In
de inventariserende vragen wordt de behoefte van afnemers aan de verschillende soorten afnemers
onderzocht. In de opinierende vragen wordt de visie van de opdrachtgever over problemen van
afnemers van hijsmaterialen met de visies van deze afnemers zelf hierop vergeleken. Ten slotte is de
geenqueteerden in twee open vragen de mogelijkheid gegeven opmerkingen te plaatsen die in de
enquete niet aan de orde zijn gekomen. Deze paragraaf bespreekt de antwoorden op de gestelde,
inventariserende en opinierende vragen en geeft een overzicht van opmerkingen die in de open
vragen naar voren zijn gekomen.
In bijlage 1 is de verstuurde enquete opgenomen. Bijlage 2 bevat de begeleidende brief en bijlage 3
de begrippenlijst die met de enquete is meegestuurd. In bijlage 4 wordt voor iedere gestelde vraag
een histogram gepresenteerd en in bijlage 5 staan enkele relevante kruistabellen van verschillende
vragen.

4.3 Onderzoeksdoelgroepen
Zoals bij het behandelen van de onderzoeksopzet naar voren is gekomen is het marktonderzoek
uitgevoerd door schriftelijke enquetes onder gebruikers van hijsmaterialen te houden. De afnemers
van hijsmaterialen zijn in vier deelmarkten ingedeeld. Deze deelmarkten zijn:
1.
2.
3.
4.

Bouwbedrijven
Constructiebedrijven
Transportondernemingen
Overige ondernemingen

Bedrijven die zich bezig houden met het vervaardigen van huizen en andere gebouwen. Bedrijven
die zich bezig houden met het vervaardigen van metalen constructies voor bouwbedrijven.
Bouwbedrijven en constructiebedrijven opereren in dezelfde markt. Er is dan ook een grote overlap
en soms zelfs integratie van hun activiteiten. Onder overige bedrijven worden onder meer
wegenbouwbedrijven, bergingsbedrijven, sloopbedrijven en de brandweer verstaan. Deze typen
bedrijven worden onder de categorie overigen geschaard, omdat zij in aantallen aanzienlijk kleiner
zijn dan bouw- en eonstructiebedrijven en transportondernemingen.
De verschillende onderzoeksdoelgroepen hebben een verschillend gebruikspatroon van
hijsmaterialen. Tabel 1 geeft aan welke onderzoeksdoelgroepen welke hijsmaterialen gebruiken. Een
t> (omhoog gestoken duim) in een eel geeft aan dat de doelgroep het desbetreffende hijsmateriaal
gebruikt.
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Hijsbanden
t.

Hijsmateriaal
Sjorbanden
t.

Kettingwerk
t.

~

~

~

Deelmarkt
-1.-

•Bouwbedriiven
Constructiebedriiven
~sportbedriiven
rige bedrijven

~
~

~

~

Tabel 1: Gebruik van hijsmateriaien in verschillende deelmarkten
Vit de tabel blijkt dat transportbedrijven aileen van sjorbanden gebruik maken. Bouw- en
constructiebedrijven en 'overige' bedrijven maken gebruik van aIle typen hijsmateriaal. Met dit
gegeven is bij het opstellen van de enquetes rekening gehouden. In principe is naar aIle
geenqueteerden dezelfde enquete opgestuurd. In de enquete voor transportbedrijven zijn echter de
vragen die specifiek over hijsbanden en kettingwerk gaan weggelaten.

4.4 Respons
Vit een korte marktinventarisatie bleek dat in Brabant en Limburg ruim 2500 bedrijven in de
transportbusiness actief zijn en dat de bouw- en constructiesector er bijna 6000 bedrijven omvat. De
gezamenlijke 'overige' bedrijven betreffen in Brabant en Limburg enkele honderden
ondernemingen. Om in de enquetes een representatieve weerspiegeling van de aantallen bedrijven in
de verschillende sectoren te gebruiken is er voor gekozen meer enquetes naar bouwbedrijven en
transportondernemingen dan naar constructiebedrijven en 'overige' bedrijven te versturen.
Vanwege empirische en praktische redenen is er vaor gekozen in totaal driehonderd enquetes te
versturen. Er zijn uiteindelijk honderd enquetes naar houwbedrijven verstuurd, vijftig naar
constructiebedrijven, honderd naar transportondernemingen en vijftig naar overige bedrijven. De
enquetes zijn verzonden aan bedrijven die middels een aselecte steekproef uit de totale populatie
(bouw-, constructie-, transport- en de genoemde 'overige' bedrijven in Noord Brabant en Limburg)
zijn gekozen. In totaal zijn 65 enquetes ingevuld geretourneerd. Figuur 1 toont aan dat deze 65
enquetes gelijkmatig verdeeld zijn over de verschillende onderzoeksdoelgroepen. De respons van
het onderzoek is dus bijna 22 procent. Voor een schriftelijke enquete is dit hoog. De
responspercentages voor de verschillende onderzoeksdoelgroepen staan gegeven in figuur 2. Het
aantal ontvangen ingevulde enquetes is voldoende om een goede indruk te krijgen van de wensen,
eisen en behoeften van afnemers van hijsmaterialen. Omdat op grond van de ontvangen enquetes
voldoende informatie te destilleren is, is non-responsonderzoek niet nodig.
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Figuur 1: Verstuurde en ontvangen enquetes (absolute getallen)
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Figuur 2: Verstuurde en ontvangen enquetes (percentages)

4.5 Inventariserende vragen
De antwoorden op de eerste zestien (voor transportbedrijven acht) vragen van de enquete
achterhalen de algemene kenmerken van het bedrijf en scheppen een beeld van het
'consumptiepatroon' van de verschillende geenqueteerden voor wat betreft hijsmaterialen. De
algemene kenmerken (vraag 1 en 2) betreffen het aantal werknemers en de vestigingsplaats van de
ondervraagde ondernemingen. In de bouw- en constructiebranche en in de transportbranche zijn
relatief veel kleine en middelgrote bedrijven actief. Dit komt terug in de grootte van de
ondervraagde bedrijven. De geenqueteerde bedrijven liggen verspreid door geheel Brabant en
Limburg. Deze algemene kenmerken bevestigen het representatieve karakter van de ondervraagde
doelgroep.
Figuur 3 geeft de jaarlijkse gemiddelde afname van hijsbanden voor de verschillende doelgroepen.
32 bedrijven hebben deze vraag beantwoord. In figuur 3 is per antwoordmogelijkheid in vraag 3
van de enquete de afnameaantallen voor bouwbedrijven, constructiebedrijven en overige bedrijven
afzonderlijken voor deze drie gezamenlijk gegeven. Als referentie is het aantal geenqueteerden dat
deze vraag 3 daadwerkelijk heeft beantwoord gegeven. De transportbedrijven en degenen die de
vraag niet beantwoord hebben zijn hier dus niet bij inbegrepen. Opvallend is dat de afgenomen
aantallen over het algemeen laag zijn. Figuur 4 geeft aan dat de he 1ft van de geenqueteerden
iiberhaupt geen hijsbanden afneemt. Daar komt bij dat de meeste bedrijven hun hijsbanden lang
aetief gebruiken en mcestal pas na cen jaar vervangen. De meeste bedrijven verwachten niet dat in
de toekomst hun afnamepatroon van hijsmaterialen verandert.
Jaarafname hijsbanden
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Figuur 3: Gemiddelde jaarlijkse afname hijsbanden per onderzoeksdoelgroep
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Figuur 4: Percentuele verdeling afname hijsbanden
Figuur 5 en 6 geven informatie over de gemiddelde jaarafname van sjorbanden. Sjorbanden worden
door aile onderzoeksdoelgroepen afgenomen. Ook hier zien we dezelfde trends als bij hijsbanden.
Bedrijven schaffen gemiddeld per jaar lage aantallen sjorbanden aan en de sjorbanden die ze
aanschaften gebruiken ze, zowel in uren (absolute gebruikstijd) als in maanden (vervangingstijd)
gemeten lang. De ondervraagden verwachten niet in de toekomst meer of minder sjorbanden te
gebruiken.
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Figuur 5: Gemiddelde jaarlijkse afname sjorbanden per onderzoeksdoelgroep
Jaarafname sjorbanden

!

.<5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentage van totaal # bedrijven

14

!

rn 5-15

I

016-30

I

11131-50

I

m>50

Figuur 6: Percentuele verdeling afname f,jorbanden

I

Hijsmaterialen

Figuur 7 en 8 tonen voor kettingwerk. wat tlguur 3 en 4 voor hijsbanden en figuur 5 en 6 voor
sjorbanden hebben laten zien. De gemiddelde afname per bedrijf per jaar is laag. de gebruikstijd en
de vervangingstijd zijn lang en veranderingen hierin lijken niet plaats te zuBen vinden. Het
voornaamste verschil tussen kettingwerk en hijs- en sjorbanden is dat kettingwerk onder de
geenqueteerden minder vaak gebruikt en aangeschaft wordt.
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Figuur 7: Gemiddelde jaarlijkse afname kettingwerk per onderzoeksdoelgroep
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Figuur 8: Percentuele verdeling afname kettingwerk
In figuur 3, 5 en 7 is de gemiddelde jaarafname van hijsbanden, sjorbanden en kettingwerk per
bedrijfssoort bekeken. De vraag naar hijsmaterialen bij de onderzochte bedrijven van aIle
onderscheiden bedrijfssoorten is in het algemeen laag. Aileen bij enkele bouwbedrijven is een
afname die aanzienlijk hoger dan de trend is waar te nemen. In bijlage 5 zijn kruistabel 1,2 en 3
opgenomen, waarin de gemiddelde jaarafname van de verschillende hijsmaterialen is afgezet tegen
de verschillende grootteklassen van bedrijven. Ook hier valt op dat de afname van hijsmaterialen
over het algemeen laag is. Enkele bedrijven met meer dan dertig medewerkers vormen hier een
uitzondering op en nemen relatief veel hijsmateriaien af.
Als laatste onderdeel van de inventariserende vragen is gevraagd of gebruikers van hijsmaterialen
deze van een vaste leverancier betrekken. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft een vaste
leverancier. Daarnaast heeft een redeJijk groot aantal bedrijven meerdere vaste leveranciers.
Ongeveer een kwart van de geenqueteerden heeft geen vaste leveranciers. De meeste leveranciers
van hijsmaterialen zijn kleine bedrijfjes met hooguit tien medewerkers.
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4.6 Opinierende vragen
Met het begrip core business worden de kernactiviteiten die een bedrijf concurrentievoordeel
opleveren. De core business van het eventueel door de opdrachtgever op te richten bedrijf zal het
vervaardigen van hijsmaterialen zijn. De core business heeft aileen betrekking op activiteiten. Een
stapje verder gaat het begrip core competence. De core competence is de combinatie van kennis,
vaardigheden en waarden binnen een bedrijf die productievaardigheden coordineren en
technologieen integreren. De core competence van een bedrijf moet ervoor zorgen dat klanten juist
voor dit bedrijf en haar producten of diensten kiezen. De opdrachtgever wil op een volgens hem
unieke wijze hijsmaterialen vervaardigen, verkopen en leveren. Zijn core competence bestaat dus uit
de kwalitatief hoogwaardige vervaardiging van hijsmaterialen en de hieraan verbonden
marktbenadering. De core competence van de opdrachtgever bestaat uit zeven 'unique selling
points' (USP's). Door op zo veel mogelijk van deze USP's beter te presteren dan de concurrentie,
zullen afnemers voor de opdrachtgever en niet voor de concurrentie moeten kiezen.
De opdrachtgever heeft de voigende zeven USP's onderscheiden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scherpe prijsstelling van de producten
Uitgebreid assortiment, levering van hijsmaterialen met afwijkende maten
Klantgerichte, persoonlijke service
Snelle levering van de hijsmateriaien
Hoge kwaliteit van de producten
Reparatie van beschadigde hijsmaterialen
Bedrukken van bijsmaterialen

Wi! de opdrachtgever daadwerkelijk klanten verwerven door zich van de concurrentie te
onderscheiden, zal hij niet aileen beter dan hen moeten presteren, maar zullen afnemers bereid
moeten zijn hun huidige leverancier voor de opdrachtgever in te wisselen. Dit zullen zij aIleen doen
als ze ontevreden zijn over hun huidige leverancier of als de hijsmaterialen en bet bedrijf van de
opdrachtgever dusdanig veel beter zijn dan de concurrentie dat ze bereid zijn opgebouwde relaties te
verbreken. De klanten moeten de door de opdrachtgever aangegeven USP's werkelijk ais uniek
beschouwen. In de enquete zijn per USP een aantal opinierende vragen gesteld die moeten
achterhalen hoe groot het belang dat de geenqueteerden aan de verschillende USP's toekennen en de
tevredenheid van de geenqueteerden over de prestaties van de huidige leveranciers op de
verschillende USP's zijn. Op grond hiervan kan een beeld worden gekregen van de mogelijkheden
van de opdrachtgever om zich van de concurrentie onderscheiden.

4.6.1 Prijsstelling
Ongeveer de helft van de geenqueteerden vindt het huidige prijsniveau van bijsmaterialen precies
goed. Een even groot aantal vindt hijsmaterialen te hoog geprijsd. Voor de prijsstelling van de vaste
leverancier van de ondervraagden is het beeld positiever. De meeste ondervraagden karakteriseren
de prijsstelling van hun vaste leverancier als precies goed. Bij de aanschaf van hijsmaterialen speelt
de prijs een roI, maar niet een doorslaggevende. In kruistabel 4 en 5 wordt het belang van de
prijsstelling met respectievelijk de factoren bedrijfssoort en aantal werknemers vergeleken. Er kan
niet geste1d worden dat het belang dat afnemers aan de prijs van hijsmateriaal toekennen varieert
voor verschillende waarden van deze factoren.
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Figuur 9: Belang prijsstelling - percentages

4.6.2 Assortiment
Figuur 10 en 11 tonen dat relatief weinig bedrijven gebruik maken van hijsmaterialen met van de
standaard afwijkende maten. AIleen bouwbedrijven hebben behoefte aan hijsmaterialen met
klantspecifieke maten. De geringe behoefte aan hijsmaterialen met van de standaard afwijkende
maten is er waarschijnlijk de oorzaak van dat het kunnen leveren van hijsmaterialen met ongewone
maten vaak een onbelangrijk criterium bij de keuze van een leverancier van hijsmaterialen wordt
genoemd. Bouwbedrijven. die vaker dan andere hedrijven hijsmaterialen met afwijkende maten
nodig hebben, hechten meer belang aan het kunnen leveren van deze specitleke hijsmaterialen. Dit
valt onder meer te zien in kruistabel 6.
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Behoefte aan hijsmaterialen met afwijkende maten

I0 regelmatig I

III at

en toe

lenooR

0%

40%

20%
---

60%
---------------- ..

80%

100%

-~.

Figuur 11: BehOl.1te aan hijsmaterialen met afwijkende maten - percentages
17

I

I

Hijsmaterialen

Belang levering hijsmaterialen met afwijkende maten

III niet belangrijk

a onbelangrijk
oneutraal

0%

40%

20%

80%

60%

III belangrijk

100%

I

, El zeer belangrijk I

percentage van totaal # bedrijven

,""------I

I

Figuur 12: Beiang levering h(jsmaterialen met aJw(jkende maten - percentages

4.6.3 Dienstverlening
Afnemers van hijsmaterialen zijn tevreden over de dienstverkning van hun leveranciers. Slechts een
geenqueteerde ervaarde de dienstverlening van zijn leverancier als matig. In aile andere gevallen
werd de dienstverlening, zowel voor als na de aanschaf van de hijsmaterialen, ais redelijk, goed of
zelfs zeer goed ervaren. Bij herhalingsaankopen wordt nauwelijks verschil ervaren met de
dienstverlening bij de eerste aankoop bij dezeIfde leverancier en als er al verschil ervaren wordt is
er sprake van een verbetering. OnatbankeUjk van het soort bedrijf of de grootte van het bedrijf (zie
kruistabel 8 en 9 in bijlage 5) wordt de dienstverlening als een redelijk belangrijk criterium bij de
keuze van een leverancier ervaren. Er bestaat een voorkeur voor een persoonlijke benadering in de
dienstverlening, boven een zakelijke.
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Figuur 13: Belang dienstverlening

4.6.4 Levertijd
Ook over de prestaties van leveranciers op het gebied van levering van hijsmaterialen zijn de
geenqueteerden te spreken. Hoewel de afnemers strenge eisen aan een snelle levering stellen, komen
de gewenste en gerealiseerde Ievertijden overeen. Reguliere hijsmaterialen wit de klant meestal
binnen twee dagen ontvangen. Voor klantspecifiek te maken hijsmateriaJen stelt de klant zich iets
tlexibeler op, maar vaak moet het hijsmateriaal binnen vijf dagen geleverd zijn. In de meeste
gevallen kan een leverancier aan de eisen van de klanten voldoen.
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Figuur 14: Belang sneLLe levering

4.6.5 Kwaliteit en keuring
De kwaliteit van de geleverde hijsmaterialen wordt in de meeste gevailen als goed of zeer goed
aangeduid. Geen van de ondervraagden vindt de kwaliteit van de hijsmaterialen die hij gebruikt
slecht of zeer slecht. De kwaliteit van hijsmaterialen moee dan ook gewaarborgd worden door een
verplichte keuring. Dit wordt door de gebruikers van hijsmaterialen als een belangrijke of zelfs zeer
belangrijke zaak ervaren. Ook zijn zij tevreden over de wijze waarop hun leverancier de keuring
uitvoert. Een goede kwaliteit van de hijsmaterialen wordt als een belangrijk -vaak het belangrijkstecriterium voor de keuze van een leverancier beschouwt. Deze mening overheerst bij zakelijke
gebruikers van hijsmaterialen in aIle onderzochte bedrijfssoorten en van aile verschillende
bedrijfsgrootten (zie kruistabellen 12 en 13 in hijlage 5).
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Figuur 15: Belang kwaliteit - percentages

4.6.6 Reparatie
Veruit de meerderheid van de geenqueteerden vervangt beschadigde hijsmaterialen. Laten repareren
komt toch ook regelmatig VOOL Twee keer zo vaak speelt de mogelijkheid hijsmateriaten te taten
repareren wei een rol bij de leverancierskeuze, dan niet.
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Figuur 16: Beschadigde hijsmaterialen: vervangen of repareren

4.6.7 Bedrukken
Een meerderheid van de geenqueteerden vindt het laten bedrukken van hijsmaterialen niet nuttig.
Bedrukken van hijsmaterialen

b;~" '" ;;;;, """'" I

ID niet
I,

• •

nuttig

i 0 neutraal

I

I

,

i III nuttig
i mzeer nuttig
I

Percentage van totaal # bedrljven

Figuur 17: Bedrukken van hijsmateriaien - percentages

4.7 Open vragen
Uit de open vragen aan het einde van de enquete kwam de volgende punten naar voren:

•

Verschillende bedrijven in aIle onderzochte sectoren maken bij hun bedrijfsactiviteiten geen
gebruik van hijsmaterialen.

•

Er wordt weinig aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten van het gebruik van met name
sjorbanden. Vaak worden de sjorbanden onkundig gebruik wat voor gevaarlijke situaties kan
zorgen en het losraken van vastgesjorde goederen kan veroorzaken. Een goede verkoper van
sjorbanden zou ook voorlichting moeten geven over het gebruik van sjorbanden.

Geen van de ondervraagden heeft aangegeven dat niet in de enquete genoemde factoren een rol
spelen bij de keuze van een leverancier van hijsmaterialen. Oit duidt erop dat aIle hierbij relevante
factoren in het onderzoek zijn betrokken en dat de opdrachtgever de juiste punten heeft
onderscheiden op grond waarvan hij zich als leverancier in de markt voor hijsmaterialen moet
onderscheiden.
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5. Concurrentieanalyse
Dit hoofdstuk beschouwt kort de uitgevoerde concurrentieanalyse. Hierin is een overzicht van de
concurrentie van de opdrachtgever, andere aanbieders van hijsmaterialen. opgesteld.
Vit desk research op het internet en in gegevensbestanden blijkt dat een groot aantal ondernemingen
hijsmaterialen aanbiedt. Groothandelaren van bouwartikelen en producenten van hijsmaterialen
vormen de leveranciers van hijsbanden. sjorbanden en kettingwerk. Uit het databasebestand
Marktselect blijkt dat de producenten veelal tot het midden- en kleinbedrijf behoren en zelden meer
dan 10 werknemers hebben. Enkele tientallen kleine zelfstandige fabrikanten zijn te vinden door de
gehele provincies Noord Brabant en Limburg.
De groothandels in bouwmaterialen zijn minder talrijk. Zij zijn geen producenten van
hijsmaterialen, maar tussenhandelaren ervan. Deze groothandels hebben enkele tientallen
werknemers in dienst. Uit het marktonderzoek is gebleken dar gebruikers hun hijsmaterialen zelden
van een groothandel betrekken. De markt voor hijsmaterialen is een markt met zowel aan de
aanbieders- als aan de afnemerszijde voornamelijk kleine bedrijven.
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6. S.W.O.T.-analyse
6.1 Inleiding
De S.W.O.T.-analyse is een methode waarmee de huidige positie van een bedrijf in haar omgeving
en ten opzichte van de concurrentie kan worden gepositioneerd. S.W.O.T. is een afkorting die staat
voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Strengths zijn de sterke punten van het
bedrijf in zijn huidige omgeving, weaknesses op de zwakke punten. Onder de noemer opportunities
worden de kansen en succesmogelijkheden van het geanalyseerde bedrijf behandeld en bij threats de
bedreigingen waaraan het bedrijf bloot staat.
Om een goede S.W.O.T.-analyse te kunnen uitvoeren moet een helder beeld van de huidige situatie
van het bedrijf bekend zijn. Daarom worden hier kort enkele gegevens over de opdrachtgever en
zijn bedrijf die al in hoofdstuk 2 behandeld zijn herhaald. Momenteel heeft de opdrachtgever een
eenmansbedrijfje voor de vervaardiging en verkoop van hijsmaterialen. Dit bedrijfje runt hij in de
tijd die naast zijn vaste baan overblijft. De opdrachtgever beschikt over eenvoudige
productieapparatuur. Met zijn relatief eenvoudige naaimachine kan hij goed aan de eisen van zijn
huidige tien klanten voldoen. Hij test de door hem vervaardigde banden op een trekbank die niet in
eigen bezit is. Om zijn bedrijf uit te kunnen breiden moet hij een meer geavanceerde naaimachine
en een eigen trekbank aanschaffen.
De opdrachtgever biedt hijsmaterialen tegen een concurrerende prijs aan en kan hijsmaterialen met
van de standaard afWijkende maten leveren. Door zijn kleinschalige werkwijze kan hij zijn klanten
een persoonlijke dienstverlening bieden en kan hij hijsmaterialen op korte termijn (een a twee
dagen) leveren. Zijn hijsmaterialen zijn van de vereiste hoge kwaliteit. De opdrachtgever kan
beschadigde hijsmaterialen repareren. Bij grote orders (meer dan vijftig stuks) biedt hij zijn klanten
de mogelijkheid om hun hijsmaterialen tegen eeo meerprijs met hun bedrijfsnaam te laten
bedrukken.

6.2 Sterktes en zwaktes
Sterktes
Naar eigen zeggen kan de opdrachtgever hijsmaterialen leveren tegen een prijs die aanzienlijk lager
Jigt dan de gangbare prijs. Vanwege de grote verscheidenheid aan hijsmaterialen die op de mark!
beschikbaar is het moeilijk om een algemeen geldend gemiddeld huidig prijsniveau voor
hijsmaterialen te bepalen. Ook de prijzen van de hijsmaterialen van de opdrachtgever zijn
afhankelijk van verschillende situationele factoren, zoals het aantal en de specificaties van de
gevraagde hijsmaterialen. Ais (potentiele) afnemers de prijsstelling van de opdrachtgever
daadwerkelijk als lager dan de concurrentie ervaren is dit echter zeker een sterkte.
Lang niet iedere leverancier kan hijsmaterialen met van de standaard afWijkende maten leveren. De
opdrachtgever kan dit weI. Het assortiment van hijsmaterialen dat de opdrachtgever kan leveren is
in principe oneindig. Daar komt bij dat de door opdrachtgever geleverde hijsmaterialen van een
gegarandeerd hoge kwaliteit zijn. Omdat hijsmaterialen aan de hoge eisen van een wettelijk
verplichte keuring moeten voldoen, zou echter iedere leverancier hijsmaterialen van hoge kwaliteit
moeten aanbieden.
De opdrachtgever prefereert, net als de meeste afnemers, een sterke persoonlijke band en
dienstverlening tussen leverancier en afnemer. Afnemers van hijsbanden stellen scherpe eisen aan de
levertijd van bestelde hijsmaterialen. De opdrachtgever beweert aan deze eisen te kunnen voldoen.
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Een dienst die niet aile leveranciers kunnen bieden, maar de opdrachtgever weI, is het repareren van
beschadigde hijsmaterialen. Ook dit is een dienst, waarmee de opdrachtgever zich ten opzichte van
de concurrentie kan onderscheiden.
De opdrachtgever maakt en verhandelt hijsmaterialen als eenmansonderneming. Dit houdt in dat hij
zelf aIle verantwoordelijkheden in handen heeft. Yom zijn bedrijfsvoering is hij niet aangewezen op
anderen. De opdrachtgever kan de productie en klantenrelaties naar eigen inzicht vormgeven en zelf
de door hem gecreeerde verwachtingen waarmaken. Dit is een factor die hij als een sterkte kan
uitbuiten.

Zwaktes
De opdrachtgever is slechts geringe tijd actief als zelfstandig ondernemer in de markt voor
hijsmaterialen. Hierdoor heeft zijn bedrijf weinig tijd en mogelijkheden gehad om een goode
reputatie op te bouwen en afnemers aan zich te koppelen. Uit het marktonderzoek kwam naar voren
dat afnemers vaak een vaste relatie met hun leveranciers hehben. De opdrachtgever heeft nog
weinig tijd gehad om zich te bewijzen en zo vaste relaties met afnemers te krijgen.
Daarnaast opereert de opdrachrgever momenteel kleinschalig. Hij beschikt over eenvoudige
apparatuur en voor het testen van door hem gefabriceerde hijsmaterialen moet hij terecht bij een
ander bedrijf. Bij toenemende vraag zal de productiecapaciteit van de huidige apparatuur niet
voldoende zijn.
Het feit dar de onderneming van de opdrachtgever een eenmansbedrijf is heeft niet aIleen positieve,
maar ook negatieve kamen. Yoor het draaiend houden van zijn bedrijf is de opdrachtgever volledig
op zichzelf aangewezen. Als de opdrachtgever (tijdelijk) wegvalt komt zijn bedrijf stil te liggen,
kunnen de verplichtingen tegenover afnemers niet meer worden voldaan en zullen afnemers naar cen
andere leverancier op zoek gaan.

6.3 Kansen en bedreigingen
Kansen
In de relatief korte tijd dat de opdrachtgever als zelfstandig leverancier van hijsmaterialen actief is
heeft hij een tiental klanten aan zich weten te binden. Dit duidt erop dat de opdrachtgever een goede
naam en reputatie aan het opbouwen is. De eigenschappen (USP's) van het bedrijf van de
opdrachtgever en de opdrachtgever zelf kunnen ertne lei den dat het klantenaantal van zijn bedrijf
verder zal toenemen. Als producent en leverancier van hijsmaterialen is de opdrachtgever bezig cen
goede naam te vestigen en een grotere naamsbekendheid op te bouwen.
Het aantal potentiele afnemers van hijsmaterialen is groot. Aileen al in Noord Brabant en Limburg
zijn cen kleine tienduizend bedrijven aetief in branches, waarin hijsbanden, sjorbanden en/of
kettingwerk bij de bedrijfsactiviteiten gebruikt worden. Er zal nu en in de toekomst een aanzienlijke
vraag naar hijsmaterialen blijven en dus zullen er voor de opdrachtgever altijd cen groot aantal
mogelijke klanten zijn.
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Bedreigingen
Het aantal leveranciers van hijsbanden, sjorbanden en kettingwerk is groot. Aile afnemers van
hijsmaterialen hebben al een leverancier. Aileen voor nieuwe leveranciers die zich erg positief van
de coneurrentie onderseheiden is er nog plaats, te meer daar veel afnemers waarde hechten aan
langdurige relaties met de afnemers. Het bedrijf van de opdraehtgever is slechts een van de vele
leveranciers van hijsmaterialen en zal zich nu en in de toekomst moeten duidelijk moeten bewijzen
en protileren als een producent en leverancier die voldoet aan de wens en en eisen van afnemers,
zoals die in het marktonderzoek naar voren zijn gekomen. am dit te bereiken zal de opdrachtgever
veel tijd, moeite en geld in zijn werk en zijn onderneming moeten stoppen.
Uit het marktonderzoek is naar voren gekomen dat de meeste afnemers van hijsmaterialen tevreden
zijn over de prestaties van hun leveranciers. In principe biedt de opdraehtgever noeh nieuwe of
unieke produeten, noeh een nieuwe of unieke wijze van dienstverlening. De opdraehtgever zal beter
moeten zijn dan de eoneurrentie op punten, waarop die eoneurrentie at goed is. De leveranciers
zullen hoge eisen aan de opdraehtgever stellen voor zij hun hijsmaterialen van hem willen
betrekken.
Uit het marktonderzoek voIgt dat afnemers relatief gemiddeld jaarlijks wellllg hijsmaterialen
aansehaffen. am voldoende ornzet en Willst te kunnen behalen zal de opdraehtgever een aanzienlijk
aantal hijsmaterialen moeten verkopen. am dit te bereiken zal hij dus veel klanten aan zich moeten
binden en als klant moeten behouden. Ook dit zal vee I tijd, moeite en geld kosten.
De opdraehtgever heeft momenteel naast zijn hijsmaterialenbedrijtje een voltijd baan. In de
toekomst wil hij zijn brood aileen in de hijsmateriaienbranehe verdienen. Dit kan hij aileen
realiseren als hij voldoende hijsmaterialen met voldoende marge afzet. Dit wordt bemoeilijkt door
de eerder onder 'bedreigingen' genoemde faetoren. am in zijn levensonderhoud te kunnen
voorzien, zal de opdrachtgever zich niet tevreden kunnen stellen met een beperkt aantal klanten. am
fulltime ondernemer in de hijsmaterialenbranche te kunnen zijn, moet de opdraehtgever veel
hijsmaterialen verkopen en vee! afnemers aan zich binden.
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7. Conclusies en aanbevelingen
7.1 Inleiding
Nu de resultaten van het marktonderzoek en de concurrentieanalyse gepresenteerd zijn en de
S.W.O.T.-analyse is uitgevoerd is het mogelijk om dit onderzoek af te sluiten door conclusies te
trekken en aanbevelingen te geven. In de komende drie paragrafen worden per onderzoeksdeel - het
marktonderzoek, de concurrentieanalyse en de S.W.O.T.-analyse de conclusies op een rijtje gezet.
In de laatste paragraaf worden aanbevelingen aan de opJrachtgever gedaan.

7.2 Conclusies Marktonderzoek
Naar aanleiding van het marktonderzoek kunnen Je volgende cOllclusies getrokken worden:

•

Vraagpatroon a/nemers. Afnemers en potentieIe atilemers van hijsmaterialen hebben een lage
gemiddelde jaarafname. Er zijn geen afnemers van een bepaalde bedrijfssoort of
bedrijfsgrootte die meer hijsmaterialen afnemen dan andere. Dit heeft tot gevolg dat, wil de
opdrachtgever een succesvolle producent en verkoper van hijsmaterialen zijn, hij zijn
producten aan veel bedrijven moet kunnen verkopen.

•

Relatie tussen leverancier en a/nemer. De meeste afnemers hebben een of meer vaste
leveranciers. Dit houdt in dat de opdrachtgever om nieuwe klanten binnen te hal en klanten bij
hun vaste leverancier moet losweken of de relatief kleine groep atbemers zonder vaste
leverancier moet identificeren en henaJeren.

•

Prijsstelling. Een groot deel van de afnemers beoordeelt de prijsstelling van hijsmaterialen als
'precies goed'. Een kleiner, maar nog steeds groot, deel vindt de prijzen van hijsmaterialen te
hoog. De opdrachtgever kan deze groep aanspreken door ahsoluut lage prijzen te hanteren,
zonder hierbij uit het oog te verliezen dar hij met zijn onderneming winst moet maken.
Prijsstelling is een belangrijke factor bij de leverancierskeuze.

•

Assortiment. Een meerderheid van de gei:!nqueteerden geeft aan zelden of nooit hijsmaterialen
met van de standaard afwijkende maten nodig te hebben. Daarbij wordt aangegeven dat veel
leveranciers hijsmaterialen met afwijkende maten kunnen leveren. Het kunnen leveren van
hijsmaterialen met afwijkende maten is slechts in beperkte mate een concurrentievoordeel
voor de opdrachtgever.

•

Dienstverlening. De dienstverlening van leveranciers is in het algemeen goed. Afnemers
geven de voorkeur aan dienstwrlening met een persoonlijke inslag, boven dienstverlening
met een zakelijke inslag. De huidige leveranciers hkden al de dienstverlening op grond
waarvan de opdrachtgever zich van hen had willen onderscheiden.

•

Levert(jd. Afnemers wensen een snelle levering en vaak voldoen de afnemers daaraan. Omdat
de standaard een snelle levering is, kan de opdrachtgever zich niet van andere leveranciers
onderscheiden door snel te leveren.

•

Kwaliteit. De kwaliteit van de hijsmaterialen is het belangrijkste criterium bij de
leverancierskeuze. Hierom en vanwege de wettelijk verplichte kwaliteitskeuring leveren zo
goed als aile prodm.:enten kwalitatkf hoogwaardige hijsmaterialen. Een goede kwaliteit is een
voorwaarde om Gberhaupt hijsmaterialen af te kunnen zetten. Op grond van de kwaliteit van
de producten kan de opdrachtgever zich niet van de concurrentie onderscheiden.
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•

Reparatie. Een grote meerderheid van de afnemers vervangt beschadigde hijsmaterialen en
kiest niet vom reparatie. Een beperkte groep afnemers zal de mogelijkheid tot reparatie die de
opdrachtgever hiedt hesehouwen als een van tle redenen om een hepaalde leverancier,
hijvoorbeeld de opdrachtgever, te kiezen.

•

Bedrukken. Een meerderheid van de geenqueteerden hetitelt de mogelijkheid om
hijsmaterialen met de bedrijfsnaam te bedrukken als niet nuttig. Ook hier zal slechts een
beperkt aantal afnemers deze mogelijkheid als een voordeel voor de opdrachtgever ten
opzichte van de eoncurrentie zien.

De markt voor hijsmaterialen is een moeilijke markt, waarin nieuwe aanbieders slechts met grote
moeite een plaats kunnen verwerven. Het is een markt waarin de opdraehtgever zich niet of
nauwelijks op grond van de producten die hij maakt (hijsmaterialen) kan onderscheiden, omdat aIle
hijsmaterialen van een zelfde hong kwaliteitsnivt:au dit:nen tt: zijn. De afnemers tonen zich tevreden
over de, zowel productgebondt:n als niet-productgehonden. prt:staties van de leveranciers die
momenteel op de markt aetief zijn. Deze leveranciers lijken in veel gevallen al de kaas van het
brood van de opdrachtgever te hehhen gegeten, voordat de opdrachtgever zijn onderneming goed en
weI van de grond heeft kunnen krijgen.
De opdraclugever veronderstelt een aantal tekortkomingen hij de huidige leveranciers en wilt
hijsmaterialen op een wijze zonder deze tekortkomingen aallhieden. Het marktonderzoek toont
echter dat afnemers niet of nauwelijks mankementen ervarell bij hun leveranciers op de door de
opdrachtgever aangegeven punten. Het onderzoek geeft echter niet aan of de individuele
leveranciers over de gehele linie goed seoren. De algemene tendens hij de zeven genoemde USP's is
goed, maar het is mogeJijk dat een leverancier niet op aile zeven punten goed scoort. De enige
mogelijkheid dk de opdrachtgever heeft om zich ten opzichtt: van het gros van de concurrentie te
onderscheiden is door uitmuntend te presteren op aile zeven genoemde punten.
En zelfs dan is dat nog geen garantie tot succes. Hoewel het afnemerspotentieel groot is, is de
afname per klant Jaag. Daarom zal de opdrachtgever veel klanten moeten werven. Hij zal niet
aileen zijn producten, maar ook zichzelf aan ot: afnemers moeten verkopen. Het marktonderzoek
geeft aan dat de opdrachtgever veel tijd, gdd en moeite mnet investeren om zich van de
eoncurrentie te onderscheiden. De markt zal niet van zelf naar de opdrachtgever toe komen, de
opdrachtgever moet zelf naar de markt toe en daar heel hard zijn hest doen.

7.3 Conclusies concurrentieanalyse
De concurrentieanalyse toont aan dat bij een grote varieteit aan leveranciers hijsmaterialen kunnen
worden betrokken. Net als de afnemers van hijsmaterialen, zijn de leveranciers ervan veelal kleine
bedrijven. Elk van deze leveranciers heeft zijn sterke en zwakke punten, maar er is geen factor aan
te wijzen die de opdrachtgever uniek ten opzichte van de concurrentie maakt. Dit brengt met zich
mee dat de opdrachtgever om zich te onderscheiden van de eoncurrentie zich niet op een bepaalde
groep of soort afnemers kan riehten. Om de versehillende concurrenten de Ioef af te steken, zal de
opdrachtgever over de gehele linie (aile zeven USP's) goed moeten presteren.

7.4 Conclusies S.W.O.T.-analyse
In de S.W.O.T.-analyse is de positie van het bedrijf van de opdrachtgever in zijn huidige omgeving
en ten opzichte van de concurrentie hepaaJd. De opdrachtgever toont zich sterk op de zeven
onderscheiden USP's, maar datzelfde geldt ook vo()r grote delen van de concurrentie. De zwakten
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van de onderneming van de opdrachtgever liggen in factoren die door de opdrachtgever moeilijk
zelf te beYnvloeden zijn, zoals de relatieve nieuwheid van de onderneming van de opdrachtgever op
de markt. Als eenmansonderneming is het hedrijf van de npdrachtgever een kleine speier in de
markt. Om hestaansmogelijkheden en hestaansrecht te hehhen. moet de opdrachtgever de
bedreigingen her hoofd kunnen bieden. Dit houdt in dat hij zich moet kunnen onderscheiden van de
concurrentie om zo veel kianten te verwerven en te hehouden.

7.5 Aanbevelingen
De markt zal niet van zelf naar de opdrachtgever toe komen, de opdrachtgever moet zelf naar de
markt toe en daar heel hard zijn best doen. De opdrachtgever zal afnemers moeten aantonen dat zij
door hun hijsmaterialen bij hem te betrekken een kostenbesparing en een efficientievoordeel kunnen
behalen en dat zij van hem op aan kunnen. De afnemers moeten heseffen dat de opdrachtgever op
aIle zeven USP's een uitblinkende leverancier is. Pas dan zullen afnemers bereid zijn voor de
opdrachtgever te kiezen en eventuee1 de banden met hun vaste leverancier los te laten. Het spreekt
voor zich dat ook om klanten te behouden zeer goede prestaties moeten worden neergezet.
Momentee! levert de opdrachtgever hijsmaterialen aan een tiental afnemers. De overgang van
hijsmaterialenleverancier als 'hijhaantje' tot voltijd nndernemer in de hijsmaterialenbranche is
groot. Er zullen (veel) meer klanten moeten worden hinnengehaald en dar zal (vee!) meer tijd, geld
en moeite kosten. Hijsmaterialen zijn, zelfs als ze worden aangehoden op de manier die de
opdrachtgever voor ogen heeft, geen gat in de markt. Klanten zijn niet schaars, maar weI moeilijk
binnen te halen. Het is duideIijk dat het de opdrachtgever veel tijd, geld en moeite zal kosten om
een succesvolle aanbieder van hijsmaterialen te worden en hier voltijd mee bezig te kunnen zijn. De
opdrachtgever moet deze beslissing zeker niet impulsief nemen en zorgvuldig nagaan of hij de
capaciteiten, de mogeJijkheden en de wil heeft om dit te doen. Mocht hij enige twijfel over zijn kans
van siagen hebben, is het hem af te raden zelfstandig producent en verkoper van hijsmaterialen te
worden.
Mocht de opdrachtgever hesluiten de strijd met de concurrentie aan te willen gaan en zelfstandig
leverancier van hijsmaterialen willen worden, zal hij een verantwoorde marktstrategie moeten
kiezen om zich van de concurrentie te kunnen onderscheiden. Een marktstrategie bestaat uit dde
elementen: de doelgroepen, de positionering en de marketingmix.

•

Doelgroepen. Omdat het van helang is veel klanten te verwerven is het de opdrachtgever aan
te bevelen zijn prm!ucten onder aile mogelijke afnemers van hijsmaterialen aan te bieden.
Zowel bouwbedrijven, constructiebedrijven. transporthedrijven en de genoemde overige
bedrijven moeten door de opdrachtgever benaderd worden. Dit is goed mogelijk, omdat uit
het marktonderzoek is gehleken dat de verschillende doelgroepen overeenkomende wensen,
eisen en behoeften hebben ten aanzien van hijsmaterialen en de wijze waarop ze worden
aangeboden.

•

Positioneren. Positioneren is het bewust realiseren van een duidelijke positie van een product
in de perceptie van de afnemers ten opzichte van de producten van de concurrentie. Door de
juiste producten in de juiste markt te plaatsen en ze daar op een juiste manier te profileren
bouwt een producem concurrentievoordelen op. Deze concurrentievoordelen hebben vier
dimensies: producteigenschappen, service, personeel en imago.

*

Producteigenschappen. Hijsmaterialen kunnen zich moeilijk op grond van
producteigenschappen onderscheiden. omdat de enige onderscheidende productfactor de
kwaliteit van het product zijn. De kwaliteit zou vom ieder hijsmateriaal van een zelfde
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•

gegarandeerd hoog niveau moeten zijn. AIleen door een scherpe prijsstelling kan de
opdrachtgever zich onderscheiden. Hij zal hijsmaterialen met een goede prijskwaliteitverhouding moeten leveren.
Service. De dienstverlening van de meeste leveranciers van hijsmaterialen is goed, de
opdrachtgever zal nog beter moeten zijn. Anders kan hij zich niet onderscheiden van de
concurrentie. De opdrachtgever zal consequent dienstverlening van hoog niveau moeten
leveren. Zijn service moet meer persoonlijk dan zakelijk zijn en hij zal betrouwbaar en
snel moeten handelen.
Personeel. Het personeel van zijn bedrijf vormt de opdrachtgever zeif. Hij zal zich
goed moeten presenteren naar mogeJijke kianten toe.
Imago. De opdrachtgever kan een goed imago van zijn bedrijf creeren. door goed te
presteren, zijn beloftes na te komen en, indien mogelijk, een goed beeld scheppen door
middel van advertenties en eventueel artikelen in branchebladen. De opdrachtgever
moet zijn bedrijf positioneren ais betrouwbaar en op aUe fronten kwalitatief
hoogwaardig.

Marketingmix. De marketingmix omvat de marketinginstrumenten die afnemers ervan moeten
overtuigen om juist voor de hijsmaterialen van de opdrachtgever te kiezen. De marketingmix
bestaat in business to business markten (zoais de markt voor hijsmateriaIen) uit de volgende
zes marketinginstrumenten: product, service, prijs, distributie, communicatie en verkoop en
relatiemanagement.

*

*

*
*
*

*

Product. De hijsmaterialen van de opdrachtgever moeten minimaal aan aIle gestelde
eisen voldoen. In het geval van hijsmaterialen is de enige manier om extra waarde aan
producten te geven, ze in afwijkende maten maken of ze bedrukken. De opdrachtgever
moet deze beide zaken kunnen aanbieden tegen een concurrerende prijs en bij voorkeur
zonder beperkingen in aantallen af te nemen producten.
Service. De opdrachtgever moet zijn afnemers een zeer goede service bieden. Hij moet
zijn klanten goede voorlichting bieden over welke hijsmaterialen voor hen het meest
geschikt zijn. Hij moet op een klantspecitiek advies kunnen geven en op een zakelijke
manier formaliteiten athandelen.
Prijs. De opdrachtgever moet zijn hijsmaterialen goedkoper dan de concurrentie
aanbieden.
Distributie. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat zijn afnemers de gewenste
producten binnen twee dagen tot hun beschikking hebben.
Communicatie. De opdrachtgever moet potentHSle afnemers laten weten dat hij een
goede leverancier van hijsmaterialen is. In de eerste plaats zal dit moeten gebeuren via
mond-op-mond-reclame. Ais hij bij een Ieverancier goed gepresteerd heeft zal deze zijn
goede ervaringen met de opdrachtgever aan collega's door vertellen. Dit proces kan
eventueel een handje geholpen worden door te adverteren in branchebladen van
mogelijke afnemers en, indien mogeJijk, een artikel over de opdrachtgever en zijn
bedrijf in deze bladen te laten schrijven.
Verkoop en relatiemanagement. De opdrachtgever dient een intensieve, zelfs
persoonlijke, relatie met zijn afnemers te onderhouden, zonder daarbij de zakelijke kant
van de relatie uit het oog te verliezen. Het is van belang dat eenmaal verworven klanten
tevreden blijven over de opdrachtgever en zo de basis voor een alsmaar groeiend
klantenbestand kunnen vormcn.
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Bijlage 1: Enquete
In deze bijlage staat de enquete zoals die aan de onderzoeksdoelgroep bouwbedrijven is
toegezonden. Aan constructiebedrijven en overige bedrijven is dezelfde enquete met een andere
aanhef ('Constructiebedrijven') of een blanco regel in plaats van het woord (,Bouwbedrijven'). Aan
transportbedrijven is een enigszins aangepaste enquete verstuurd. Niet aIleen is de aanhef
('Transportondernemingen' in plaats van 'Bouwbedrijven') aangepast, ook zijn vraag 3 tot en met 6
en vraag 11 tot en met 14 niet in de enquete opgenomen. Deze vragen hebben betrekking op
hijsbanden en kettingwerk. Deze producten worden niet door transportondernemingen gebruikt.

Enquete - Onderzoek hijsmaterialen
Bouwbedrijven
Algemene vragen

1.

Hoeveel werknemers heeft uw bedrijf ?

0
0
0
0
2.

Waar is uw bedrijf gevestigd ?

0
0
0
0
0
0

3.

Hoeveel hijsbanden neemt uw bedrijf gemiddeld, in totaal jaarlijks
af?

0
0
0
0
0
0

4.

Hoeveel uren gebruikt u gemiddeld een hijsband tot deze
vervangen wordt ? (absolute gebruiksuren)

5.

Hoeveel tijd verstrijkt er gemiddeld tussen de aankoop van een
hijsband en de vervanging ervan ?

0
0
0
0
0
0
0
0

6.

Zal uw bedrijf in de toekomst minder, evenveel of meer hijsbanden 0
0
nodig hebben dan momenteel het geval is ?

7.

0
Hoeveel sjorbanden neemt uw bedrijf gemiddeld, in totaal jaarJijks 0
0
af?
0
0
0
0
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2-5
6-10
11-50
meer dan 50
West Brabant
Midden Brabant
Oost Brabant
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Midden Limburg
Zuid Limburg
geen
minder dan 5
5-15
16-30
31-50
meer dan 50
minder dan 50
51 -100
meer dan 100
minder dan 1 maand
1-3 maanden
4-6 maanden
7 -12 maanden
meer dan 12 maanden
minder
ongeveer evenveel
meer
geen
minder dan 5
5-15
16-30
31-50
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8.

Hoeveel uren gebruikt u gemiddeld een sjorband tot deze
vervangen wordt ? (absolute gebruiksuren)

9.

Hoeveel tijd verstrijkt er gemidde\d tussen de aankoop van een
sjorband en de vervanging ervan ?

10.

Zal uw bedrijf in de toekomst minder, evenveel of meer
sjorbanden nodig hebben dan momenteel het geval is ?

11.

Hoeveel stuks kettingwerk neemt uw bedrijf gemiddeld, in totaal
jaarlijks af?

12.

Hoeveel uren gebruikt u gemiddeld een stuk kettingwerk tot deze
vervangen wordt ? (absolute gebruiksuren)

13.

Hoeveel tijd verstrijkt er gemiddeld tussen de aankoop van een
stuk kettingwerk en de vervanging ervan ?

14.

Zal uw bedrijf in de toekomst minder, evenveel of meer
kettingwerk nodig hebben dan momenteel het geval is '!

15.

Betrekt u uw hijsmaterialen van een vaste leverancier ?

16.

Hoeveel werknemers heeft de leverancier, waarvan u meestal uw
hijsmaterialen betrekt ? Indien u meerdere vaste leveranciers heeft,
kruis dan het aantal werknemers van de grootste leverancier aan.

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

minder dan 50
51 -100
meer dan 100
minder dan 1 maand
1-3 maanden
4-6 maanden
7-12 maanden
meer dan 12 maanden
minder
ongeveer evenveel
meer
geen
minder dan 5
5-15
16-30
31-50
meer dan 50
minder dan 50
51 -100
meer dan 100
minder dan 1 maand
1-3 maanden
3-6 maanden
6-12 maanden
meer dan 12 maanden
minder
ongeveer evenveel
meer
ja, een vaste leverancier
ja, meerdere vaste
leveranciers
nee
1
2-5
6-10
11-50
meer dan 50

o
o
o
o

veel te laag
te \aag
precies goed
te hoog

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Prijsstelling
17.

Wat vindt u van de prijsstelling voor hijsmaterialen in het
algemeen?
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o

veel te laag
te laag
precies goed
te hoog
o veel te hoog
19. Hieronder staan een aantal stellingen over het belang van de prijsstelling bij de aankoop van
hijsmaterialen. Kies de optie (een) die het best aansluit hij het belang dat u en uw bedrijf hechten
aan de prijs bij de aanschaf van hijsmaterialen.
o De prijs is het enige criterium dat een rol speelt
o Meerdere criteria spelen een rol. maar de prijs is de belangrijkste
o De prijs is niet belangrijker of onbelangrijker dan andere relevante criteria
o De prijs is een onbeJangrijk criterium
o De prijs speelt geen rol bij de aanschaf

18.

Wat vindt u van de prijsstelling van de leverancier waar u meestal
uw hijsmaterialen van betrekt ?

o
o
o

Assortiment
20.

21.

22.

Heeft u weI eens hijsmaterialen nodig die afwijken van de reguliere 0
(standaard) maten ?
0

nooit
af en toe
o regelmatig
Kan uw leverancier hijsmaterialen met van de standaard afwijkende 0 ja
maten leveren?
0 bij uitzondering
o nee
Hieronder staan een aantal stellingen over het be lang van het leveren van hijsmaterialen met
afwijkende maten bij de aankoop van hijsmaterialen. Kies de optie (een) die het best aansluit bij het
belang dat u en uw bedrijf hechten aan het kunnen leveren van hijsmaterialen met afwijkende maten
bij de aanschaf van hijsmaterialen.
o Het kunnen leveren van hijsmaterialen met afwijkende maten is het enige criterium dat een rol
speelt
o Meerdere criteria spelen een rol, maar het kunnen leveren van hijsmaterialen met afwijkende
maten is de belangrijkste
o Het kunnen leveren van hijsmateriaien met afwijkende maten is niet belangrijker of
onbelangrijker dan andere relevante criteria
o Het kunnen leveren van hijsmaterialen met afwijkende maten is een onbelangrijk criterium
o Het kunnen leveren van hiismaterialen met afwijkende maten speelt geen rol bii de aanschaf

Dienstveriening
23.

Hoe ervaart u de dienstverlening van uw leverancier voor en
tijdens de aanschaf van hijsmaterialen?

24.

Hoe ervaart u de dienstverlening van uw leverancier
aanschaf van hijsmaterialen?
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0
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0
0
0
0
0
0
0
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o

veel beter
beter
o niet beter of slechter
o slechter
o veel slechter
o persoonlijk
26. Geeft u de voorkeur aan een persoonlijkt: of een zakelijke
o nadruk op persoonlijk
benadering van uw leverancier als u hijsmateriaien wi!
o beide evenveel
aanschaffen?
o nadruk op zakelijk
o zakeliik
27. Hieronder staan een aantal stellingen over het beJang van een goede dienstverlening van de
leverancier bij de aankoop van hijsmaterialen. Kies de optie (een) die het best aansluit bij het belang
dat u en uw bedrijf hechten aan een goede dienstverlening bij de aanschaf van hijsmaterialen.
o Een goede dienstveriening van de leverancier is het enige criterium dat een rol speelt
o Meerdere criteria spelen een rol, maar een goede dienstverlening van de leverancier is de
belangrijkste
o Een goede dienstverlening van de leverancier is niet helangrijker of onbelangrijker dan andere
relevante criteria
o Een goede dienstveriening van de leverancier is een onbelangrijk criterium
o Een goede dienstverlening van de leverancier speelt geen rol bij de aanschaf

25.

Merkte u verschil tussen de dienstverlening van uw leverancier bij
de eerste keer dat u er hijsmaterialen aanschafte en
herhalingsaankoop? Bij de herhalingsaankoop was de service van
de leverancier:

o

Levertijd

28.

Hoeveel tijd verstrijkt er gemiddeld tussen het hestellen van een
standaard stuk hijsmateriaal en het leveren ervan?

o
o

o

o
o
29.
30.

Wat vindt u een redelijke levertijd voor het leveren van een
standaard stuk hijsmateriaal en het leveren ervan?
Hoeveel tijd verstrijkt er gemiddeld tussen het bestellen van stuk
hijsmateriaal dat klantspecifiek gemaakt moet worden en het
leveren ervan?

o

o
o

o
o
o

31.

32.

1-2 werkdagen
3-5 werkdagen
5-8 werkdagen
9-15 werkdagen
meer dan 15 werkdagen
.................. werkdagen
1-2 werkdagen
3-5 werkdagen
5-8 werkdagen
9-15 werkdagen
meer dan 15 werkdagen
niet van toepassing

Wat vindt u een redelijke levertijd voor het leveren van een stuk
.................. werkdagen
hijsmateriaal dat klantspecifiek gemaakt moet worden en het
leveren ervan'?
Hieronder staan een aantal stellingen over het belang van een snelle levering bij de aankoop van
hijsmaterialen. Kies de optie (een) die het hest aansluit bij het belang dat u en uw hedrijf hechten
aan een snelle levering bij de aanschaf van hijsmaterialen.
o Een snelle levering is het enige criterium dat een rol speelt
o Meerdere criteria spelen een rol, maar een snelle levering is de helangrijkste
o Een snelle levering is niet belangrijker of onhelangrijker dan andere relevante criteria
o Een snelle levering is een onbeJangrijk criterium
o Een snelle levering speelt geen rol bij de aanschaf
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Kwaliteit en keuring
33.

34.

35.

36.

o
o
o
o

zeer goed
goed
neutraal
slecht
o zeer slecht
o zeer belangrijk
Hoe beJangrijk vindt u de (verplichte) kwaliteitskeuring vour
o belangrijk
hijsmaterialen?
o neutraal
o onbelangrijk
o zeer onbelangrijk
o zeer tevreden
Bent u tevreden over de wijze waarop deze keuring bij uw
o tevreden
leverancier plaatsvindt?
o neutraal
o ontevreden
o zeer ontevreden
Hieronder staan een aantal stellingen over het be/ang van een goede kwaliteit van de producten bij
de aankoop van hijsmaterialen. Kies de optie (een) die het best aansluit bij het belang dat u en uw
bedrijf hechten aan een goede kwaliteit van de producten bij de aanschaf van hijsmaterialen.
o Een goede kwaliteit van de producten is het enige criterium dat een rol speelt
o Meerdere criteria spelen een rol, maar een goede kwaliteit van de producten is de
bel angrij kste
o Een goede kwaliteit van de producten is niet belangrijker of onbelangrijker dan andere
relevante criteria
o Een goede kwaliteit van de producten is een onbeJangrijk criterium
o Een goede kwaliteit van de producten speelt geen rol bij de aanschaf

Hoe ervaart u de kwaliteit van de hijsmaterialen van uw
leverancier?

Reparatie

37. Wat doet u meestal met hijsmaterialen die dusdanig beschadigd zijn 0
0
dat ze niet meer aan de wettelijke kwalitdtseisen voldoen?

o
o

verVangen
zelf repareren
laten repareren
ja
nee

o
o
o
o
o

zeer nuttig
nuttig
neutraal
niet nuttig
absoiuut niet nuttig

o

38.

Speelt de mogelijkheid beschadigde hijsmateriaJen te laten
repareren een rol bij de keuze van ieverancier?

Bedrukken
39.

Lijkt het u nuttig om uw hijsmateriaien met uw bedrijfsnaam- en
logo te (laten) bedrukken?

39

¥.BEDR(JFSKlIND£
~YV

ink. t

Hijsmaterialen

Verbeterpunten en suggesties
40.

Welke wensen heeft u ten aanzien van de wijze waarop een leverancier van hijsmaterialen zijn
producten aan uw bedrijf aanbiedt '! Welke verbeterpunten ziet u en welke suggesties hiervoor
heeft u ?

Vragen en opmerkingen
41.

Ais u nog vragen en I of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze enquete, dan kunt u die
hieronder kwijt.

Bedankt voor uw medewerking.
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Bijlage 2: Tekst begeleidende brief
In deze bijlage staat de tekst van de begeleidende brief, zoals die is verzonden tezamen met de
enquetes aan bouwbedrijven. De teksten van de brieven aan constructiehedrijven,
transportondernemingen en overige bedrijven was enigszins op de doelgroep aangepast, maar had
dezelfde inhoud als de hier afgedrukte tekst.
Eindhoven, 25 april 1998
Betreft: Marktonderzoek hijsmaterialen

Geachte heer, dame,
Zoals u waarschijnlijk uit ervaring weet, zijn hijshanden, sjorhanden en kettingwerk veel gebruikte
hulpmiddelen bij bouwbedrijven. Voor onder andere het takeien, hijsen en vastzetten van materialen
bewijzen deze hijsmaterialen regelmatig hun nut. Hijsmaterialen worden door vrijwel aIle
bouwbedrijven gebruikt en verschillende aanbieders zetten hun hijsmaterialen op de markt af. De
markt voor hijsmaterialen is een complexe markt.
In het kader van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven
ben ik bezig met een onderzoek naar de markt voor hijsmaterialen in Brabant en Limburg. Het doel
van dit onderzoek is een duidelijk beeld te krijgen van de vraag naar en de afzet van hijsmaterialen.
De aanschafgewoontes en wensen van gebruikers van hijsmaterialen moeten zo helder en volledig
mogelijk op een rijtje gezet worden. Deze brief stuur ik u in verband met een marktonderzoek in
het kader van dit project.
Bij deze brief zit een enquete. In deze enquete staan 44 vragen over hijsmaterialen en de meningen
en wensen van u en uw bedrijf hierover. Ik verzoek u vriendelijk de enquete in te vullen. De
enquete bestaat voor het grootste deel uit meerkeuzevragen. Het invullen ervan zai ongeveer een
kwartier in beslag nemen. De enquete kan anoniem ingevuld worden. De gegevens die u in de
enquete invult kunnen en zullen dus niet aan derden voor commercieie doeleinden worden
doorgespeeld. Aan de hand van ingevulde en teruggestuurde enquetes kan ik de markt voor
hijsmaterialen beschrijven. Van dit project zal een rapport worden opgesteld en gepubliceerd. De
resultaten van het onderzoek kunnen ook voor uw bedrijf nuttig zijn.
Bij de brief en de enquete zitten twee bijlagen. De eerste is een antwoordenvelop. De ingevulde
enquete kunt u in deze envelop ongefrankeerd terugzenden. De tweede is een begrippenlijst. Omdat
er soms verwarring kan ontstaan over de betekenis van verschillende begrippen, is in deze bijlage
een overzicht van de bedoelde detlnities van deze hegrippen opgenomen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder toezicht van de Bedrijfskundewinkel, een aan de Technische
Universiteit Eindhoven verbonden adviesbureau. Mocht u vragen of opmerkingen over deze enquete
en het onderzoek hebben, dan kunt u die bij de Bedrijfskundewinkel kwijt. Het telefoonnummer van
de Bedrijfskundewinkel is 040 - 2473415. Ik hoop dat u een kwartiertje de tijd kunt vinden om de
enquete in te vullen. Bij voorkeur ontvang ik de enquetes v66r 21 juni a.s. terug. Uw ingevulde
enquete is van groot belang voor een ges\aagd onderzoek. Ik neem de vrijbeid u bij voorbaat te
bedanken voor het invullen van de enquete.
Met vriendelijke groet,
Frank Rost.
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Bijlage 3: Begrippenlijst
In deze bijlage staat de begrippenlijst, zoals die is meegestuurd met de enquetes aan bouwbedrijven,
constructiebedrijven en overige bedrijven. In de begrippenlijst vom transportondernemingen zijn de
detinities van hijsbanden en kettingwerk wegge1aten.

Begrippenlijst
Hijsmaterialen:
Hijsmaterialen is een verzamelnaam voor onder andere hijsbanden, sjorbanden en kettingwerk.
Hijsmaterialen worden gebruikt voor het vastzetten, optakelen, voortrekken etc. van grote en zware
voorwerpen

Hijsbanden:
Hijsbanden zijn van polyester vervaardigde banden die. met name in de bouwsector, gebruikt
worden om zware materialen op te hijsell. Hijsballden zijll bedoeld om, afuankelijk van de wijze
waarop ze gebruikt worden en de breedte van de hijsband materialen varierend van 1000 tot 20.000
kilo op te hijsen.

Kettingwerk:
Ook kettingwerk wordt voornamelijk in de bouwsector gebruikt. Kettingwerk is een verzamelnaam
voor kettingen waar kunststof banden aan en om bevestigd zijn. Net als hijsbanden wordt
kettingwerk gebruikt om voorwerpen aan op te hijsen. op te takelen en voort te trekken.

Sjorbanden:
Sjorbanden zijn polyester banden bedoeld om ladingen en voorwerpen vast te zetten. Aan een
sjorband zit een gesp die ervoor zorgt dat de band om het vomwerp vastgesjord kan worden.
Sjorbanden moeten voorkomen dat een vastgesjorde lading tijdens transport of verplaatsing kan
bewegen. Sjorbanden worden voornamelijk gebruikt in de bouw- en transportsector.

N.B. Aan hijsbanden, sjorbanden en kettingwerk moeten metal en haken, ogen en andere delen
bevestigd worden voordat ze door de eindafnemer gebruikt kunnen worden.
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Bijlage 4: Histogrammen
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H: afnillDe I jaarl

#

%Ihistogrillfl

blancol 22 341 xxxxxxxxxxxxx
01 22 341 )(xxxxxxxxxxxx
9 141 xxxxx
" 51
9 141 xxxxx
5-151
16-30 1 I 21
31-501 0 01
> 50 1 2 31 x
I
1
totaall

65 1001

FREQUENTIETABEL VRMG 4

H: uren tot vervilngingl

#

%Ihistogram

blancoI 35 54lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
" 50 1 6 91xxx
9 t41 xxxxx
51·\0°1
> tOOl 15 231 xxxxxxxxx

I
Intodll

I

of,

lOll I
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FRf.QUENTlETABEl VRMG 5

H: maanden tot vervangingl

#

blancol

34

" II
1-31
HI

I)

7 121
:> 121

3

~Ihistogram

521 XXX)()(i()(XXXXXX)(i(XXXXX
01
Six

blxx
121xxxx
16 251 xxxxxxxxx
4
8

I

I

totaa11

65 1001

x

= 2.5%

FREQUENTIETABEL VRMG 6

H: afname toekolTIstl

blancol
minderl
ongeveer even vee 11
meerl

#

%Ihistogr(llfl

35 541 XXXXXXXXXXXXXXX)(i(XXXX
2 31x
25 381 XXXXXXXXXXXXXXX
3 51x

I

I

totaalj

65 1001

x = 2.5%

FREQUENTIETABEl VRAAG 7
S; afname I jaarl

blancol
01

#

%Ihistogram

3 51x
18 281xxxxxxxxxxx

It) 291xxxxxxxxxxx
<: 51
[,- 15 1 14 221 xxxxxxxx
16-301 8 121 xxxx
31-50 1 2 31)(
501

:>

I

21

I

I

totaall

65 1001

x = 2.5%

FREQlJENTIETABEL VRAAG 8

S: uren tot vervang i ng I

#

blancol

11

%Ih 1 stogr'am

171xxxxxx

" 50 1 7 lllxxxx
51- 100 1 13 20lxxxxxxxx
> 100 1 34 521 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I

I

totoall

651001

x :; 2.5%

FREQUENTIHABEL VRMG 9

S: maanden tot vervangi ng I

#

blancol
" lj

11

1-31

1
3

4-61

5

6-121

l8

121

27

:>

%pn ~togram

171 xxxxxx
21

51x
81xxx
281 xxxxxxxxxxx
421 xxxxxxxxxxxxxxxx

I

I

totaali

65 1001

x

2.5~

x

= 2.5%

FREQlJENTIHABEL VRMG lO

S; afname toekOOlstj

#

blancol
minderl

11
4

ongeveer evelwee 11

43

!neel'l

7

I
totail 1\

tlhistogram
171xxxxxx
61xx
661xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ill XXJ(X
I

65 100 I

46
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FREQUENTIETABH VRAAG 11

#

K: afname I jaarl

%llll~togralll

24 371xxxxxxxxxxxxxx

blancol

28 431xxxxxxxxxxxxxxxxx
7 lllxxxx

01
"51

5-151

16-30 I
31-501
> 501

4

61 xx

1
1
0

21

21

01

I
I
I

I
I

totoo 11

65 100 I

1

x

=

2.5%

FREQUENTIETABEl VRAAG 12

#

K: uren tot vervangingl

%1 histogram

42 651 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 51x
I 21
100
19 291 xxxxxxxxxxx
"
1

blancol

" 501
51-1001

I

I

totaa 11

65 100 I

x = 2.5%

FREQUENTIETABEL VRAAG 13
K: maanden

tot vervangingl

#

%lhistogl'iliTI

blancol 42 651xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
" 11 o 01
1- 3 1 o 01
3-6 1 o 01
6-121
2 31x
" 121 21 321 xxxxxxxxxxxx

I

1

totao II

65 lOll I

2,5%

FREQlJENTIETABEL VRAAG 14
K: afname toekomstj

#

%lh1$togram

blancol 42 651xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
m1nde r l 2 31x
ongeveel' evelwee I I 17 261 xxxxxxxxxx
meerl
4 61xx

I

I

totail 11

65 100 I

x

=

2,5%

FREQlJENTIETABEL VRAAG 15

vaste leveranc1el'l

#

%Ihistogram

9 14 Ixxxxx
blancol
ja. eenl 31 481 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ja. meerdere I )0 151 xxxxxx
nee I 15 231 xxxxxxxxx

I

I

totaa11

65 )001

x ;:; 2.5%
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FREQUENTIETABEL VRAAG 16

# werkneme,"

1ever',HlC i er 1
blancol

11

2~51

6-101
11- 50 1
> 501

#
20 311 xxxxxxxxxxxx
2 31x
17 261 xxxxxxxxxx
13 20 I xxxxxxxx
9 141xxxxx
4 61xx

I

I

totaall

65 1001

x = 2.5%

FREQUENTIETABEL VRAAG 17
prijs algemeenI
blancol
veel te laagl
te laagl
pr'ecies goedl
te haag I
veel te hoogl

#

%Ihistogram

15 231 xXJ\Xxxxxx
0 01

2 31x
24 371 xxxxxxxxxxxxxx
24 371 xxxxxxxxxxxxxx
0 01
1

1

2.bl
.FREQUENTIETABEL VRAAG 18
pri.J\ leverancier'l

If

%1 hi stogl'dln

veel te laagl

15 231 xxxxxxxxx
0 01

te laagl
goedl
te hoogl
veel te hoogl

1 21
31 481 xx)(Xx)(Xxxxxxxxxxxxx
18 281 xxxxxxxxxxx
0 01

blancol
precie~

I

I

totaall

65 100 1

- -

-

- x = 2.5%

FREQUENTIET ABEL VRAAG It)
belang prijsl
blancol
leer' be I an!)ri jk I

be 1angl'i JK I
neut.railll

on be 1<1"91'1 jk I

l1let belangr'ijkl

If

%1 histogram

12 18 Ixxxxxxx
3 51x
16 251 xxxxxxxxx
25 3111 xxxxxxxxxJ..xxxxx
8 121xxxx
I
21

I

I

totaall

65 LOOI

x

2.5%

x

= 2.5%

FREQUENTIETABEL VRAAG 20
afwijkende maten nodigl
blancol
nooitl
af en toe I
regelmatigl

1
totaall

If

%Ihi~togrilm

11 171 xxxxxx
35 541 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13 20 I xxxxxxxx
6 91 xxx

I
65 1001
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FREQUENTIETABEl VRAAG 21

afWijkende m(lten kllnnenl

#

%Ihistogr'dffi

blancol 19 291 xxxxxxxxxxx
jal 32 491 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bi j uitzonderi ng 1 4 61 X)(
neel 10 151 xxx xxx

I

1

totaa II

65 100 I

x

2.5%

x

= 2.5%

x

= 2.5%

FREQUENTIll ABEL VRAAG 22

be lang afWi jkende maten I
blancol
leer belangrijkl
be 1angri Jk I
nelltraall
onbe I angri jk I
niet belangrijkl

#

xI hi stogr'dffi

13 20lxxxxxxxx
3 51x
10 151 xxxxxx
16 251xxxxxxxxx
II 171 xxxxxx
12 181xxxxxxx

I

I

totaall

65 1001

FREQUENT! ET ABEt VRAAG 23

pre '.ale!> servlcel

#

%lhistOl]rdln

blancol 12 18 Ixxxxxxx
leer' goedl
4 61xx
goedl 37 571xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
redellJk I II 171 xxx xxx
matigl
I
21
,Iechtl
U 01

I

I

totaa II

65 100 I

FREQUENTlE1 ABEL VRAAG 24

after '.ale'.

~er'vicel

#

Xlhl,tO<]l'din

blanco I 12 181 xxxxxxx
zeer' goed I 2 31 x
goedl 37 571 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
redelijkl 13 20 Ixxxxxxxx
matig 1 1 21
slechtl
0 01

I

1

totaa II

65 100 I

x :: 2.5%

FREQUENTIETABEL VRAAG 25

service biJ herh.aankoopl
blancol
veel beter'l
lJeterl
met beter' of

~lechtel'l
~ lechter I

veel slechterI

#

%Ihistogrdffi

13 20lxxxxxxxx
0

01

8 121xxxx
43 66lxxxxxxxxXXXXXX;(xxxxxxxxxxx
I
0

21
01

I

I

totaall

65 1001

)( =

2.5%
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FREQUENTIETABEL VRMG 26

per'"

#

zak. ,ervicel

blancol 13
pel'soon I i jk I 12
nadruk op persoon 1i jk I
7
beide even vee II 28
nadmk op zakelijkl
4
zilkeliJkl
1

%1 histogram
20 I xxxxxxxx
18 Ixxxxxxx
lllxxxx
431 xxxxxxxxxxxxxxxxx
51 xx
21

I

I

totaa II

65 100 I

X :

2.5%

x

2.5%

FREQUENTlETABEL VRAAG 27

belang service I
blancoI
zeer belangrijkl

be 1angri jk I
neutraall
onbe J angrl jk I

niet belangrijkl

#

%Ihistogram

13 20 I xxxxxxxx
4 61xx
17 261 xxxxxxxxxx
27 421xxxxxxxxxxxxxxxx
2 31x
2 31x

I

I

totaa 11

65 100 I

FREQUENTIETABEL VRMG 28

werkdagen levertijdl

#

tlhistogram

14 221 xxxxxxxx
25 381 XXXXXXXX)(XXXXXX
22 341 xxxxxxxxxxxxx
6- 8 1 4
filxx
9- 15 1 I) 01
> 15 1
01

blancol

1-21
3-51

o

I

I

totaa II

65 100 I

x ; 2.5%

FREQUENTIETAREL VRAAG 29

blancol
1-21
3-51
6-81
9-151
"151

14 22 Ixxxxxxxx
31 481 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 281 xxxxxxxxxxx
2 31x
0 III
0 01

I

I

totaa J I

65 100 I

x

2.5%

FREQUENTIETABEL VRAAG 30

werkdagen levertijd spec. I
bldncol
1-21
3-51
6-81

9-151
> 151

I
totaal

#

%1 histogram

28 431 xxxxxxxxxxxxxxxxx
7 lllxxxx
18 28 Ixxxxxxxxxxx
6 91 xxx
5 81 xxx
1 21

I

I 65 100 I

x :: 2.5%
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FREQUENT1ETABEL VRAAG 31
gewenste levertijd spec, 1

#

%Ihistogram

22 34lxxxxxxxxxxxxx
14 221 xxxxxxxx
21 321 xxxxxxxxxxxx
4 Glxx
4 Glxx

blancol
121
3 51
6-81
9-151
> 151

o 01

I

1

totaal I

65 100 I

x = 2.5%

FREQUENTIETABEL VRAAG 32

#

belang snelle leveringl
blancol

zeer bel angrijk I
be 1angri jk I
neutraa II
onlJeldngrijkl
niet belangrijkl

14 221 xxxxxxxx
2 31x
15 231 XXX)(XXXXX
25 381 xxxxxxxxxxxxxxx
4 filxx
5 81 xxx

I
totaa11

%Ihistogram

1

x = 2, b%

G5 1001

FREQUENT IETABEL VRAAG 33

blancol
leel' goedl

goedl
neutraall
<,1 echtl
leer slechtl

I
totaa 11

13 20lxxxxxxxx
9 141 xxxxx
38 581 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5 81 xxx

o 01

o 01
I
65 toO I

2,5%

x

FREQUENTIETABEl VRAAG 34
belang verplichte kellt'ingl

#

%1 histogram

blanco I

14 221 xxxxxxxx
23 351 xxxxxxxxxxxxxx
be 1ilngrl jk I 21 321 xxxxxxxxxxxx
neutraa11
3 51x

zeer belangrijkl

onbe 1allgl' i .Jk I
zeer anbe 1angl'; jk I

3

Six

1

21
I

6~)

100 1

I
tot<lrlll

x

=

2,b~

FREQUENTIETABEL VRAAG 35

tevreden wl.jze keuringl
blancol
lee I' tevl'eden

I

tevredenl

neutraall

ontevreden I
zeer ontevreden I

#

%1 hi stogram

16 251 xxxxxxxxx
7 III xxxx
35 541 XXXXXMXXXXXXxxxxxxxx
7 ll/xxxx

o 01
o 01

I

I

totaa II

65 100 I

x = 2 ,5~
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FREQUENTIETABEL VRAAG 36

belang kwaliteitl

if

%Ihistognlm

blancol 14 221xxxxxxxx
leer I)e I angr; jk I 13 20 Ixxxxxxxx
be I ang1'; JK I 27 421xxxxxxxxxxxxxxxx
neut.raall 10 151xxxxxx
on be I angrijk I o 01
niet belangrijkl
I
21

I

I

totda II

65 lOO I

x = 2,5%

FREQUENTIETABEL VRMG 37

beschadigde hijsmat, I

#

blancol

12
40

zelf reparerenl
laten repilrerenl
I

4

vervangen I

totaall

%Ihistogram
181xxxxxxx

621 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

61xx
9 141xxxxx
1

65100 1

x

= 2,5%

x

2.5%

FREQUENTIETABEL VRAAG 38

repareren <> keuze lev, I

if

blancol
jal

12

nee I
I

totad 11

%1111 stoqram

181xxxxxxx

18 281 xxxxxxxxxxx
35 541 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I
65 100 I

FREQUENTlET ABEL VRMG 3Y
nut bedr'ukkenl

blancoi
zeer nuttigl

nuttigl
neutraall
met nutt igl
absoluut niet nuttigl

if

%Ihistogr'am

12 181xxxxxxx
I
21
14 221 xxxxxxxx
11 171xxxxxx
18 281 xxxxxxxxxxx
9 141xxxxx

I

I

totaall

65 1001
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Bijlage 5: Kruistabellen
KrUlsta be11 Viraag 1 en vraag 3
aantal werknemers

.J..

blanco

iaara tilame hijshanden
5 - 15
16 - 30

>

31 - 50

50

8

3

I
2-5
6 - 10
11 - 50
meer dan 50

<5

0

I

4
3
1
I

7
3
4

2
I
3

3

2

1

rUlstabe12 ViraaR 1 en vraa/? 7
aantal werknemers

.J..

blanco

<

0

1
2-5
6 - 10
11 - 50
meer dan 50

5

7

1
2

5
I
4
1

jaara fname hijsbanden
16 - 30
5 - 15
3
II
6
5
I
I
3
5
4
2

>

31 - 50

50

1

I

1

rulsta be13 Viraa/? 1 en vraa/? 11
aantal werknemers

W

blanco

1

5

2-5

6
II
6

12

6 - 10
11 - 50
meer dan 50

KrUlsta be14 Viraa/?

<

0

2
4
I

5

jaarafname hiisbanden
16 - 30
5 - 15

4

I
I
2

2

1

3

2

>

31 - 50

50

11

1

oen vraag 19

bedrijfssoort

.J..

blanco

bouwbedriiven
edrijven
r~~i~~redriiven
overige bedrijven

zcer beialH!rijk

helanl1 pri iSSlellin!!
belall!!rijk
neutraal

5
1
3

I

3
3

1

7

3

I

3

onbelan(Trijk

niel belan(Jrijk
I
2

11
3
8
3

1:

I
I

4
I

rUlstabe15 Viraag 1 en vraa/? 19
aantal werknemers

W

blanco

1I
12-5
6 - 10
11 - 50
meer dan 50

rUlstabel6 Viraag

zeer belan!!rijk

4
3

4

I

blanco

bouwbedriiven
construetiebedriiven
transportbedrijven
overige bedrijven

niet belangrijk
1

4
1
1

9
4

3
6

belang leverin" alWijkende maten
belan)!rijk
nculf'dal
5
6
I
3
I
3
5
2
I
2

zeer belangrijk

6
I

3
3

]

I

onbelangrijk

niet belangrijk

1
2
6

3

2

1

2
6

en vraa/? 22

aamal werknemers
blanco

zccr iJeian!o!riik

I
2-5

4
3

6 - 10

2
4

11 - 50

onbelangrijk

oen vraag 22

W

W

2
2
I
4
2

5
I

2
4

bedrijfssoort

KrulstabeI 7 lIiraag

bdall!o! prijssle!lin!o!
belan)!rijk
neutraal

bdam: levcrin!! afwijkcndc matcn
helall!!rijk
neulraai

2
3

I
I
4
2

meerdan 50

53

onbeiamrriik

niet belangrijk

I

4

9

5

I

4

3
1
3

1
6

•

i

1
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KYUlst
"ab18VJ
e
raal! 0 en vraag 27
bedrijfssoort
,J,.

blanco

bouwbedrijven
construcliebedrijven
trans[lonbedrijven
overige bedri iven

zeer belangrijk
6

I
3
3

I

belam.! service
belangrijk
neutraal
5
10
2
5

3

6

4

onbelangrijk

niet belangrijk

I
I

8
4

2

KYUlst
"abl9VJ
e
raa~ 1 en vraag 27
aantal werknemers
,J,.

blanco

zeer belangrijk

I
I

4

1

3

2-5
6 - 10
11 - 50
mecrdan 50

belang service
bclangrijk
neutraal
2

5
3
3
4

2

1
1

4

onbelangrijk

4
12
4

niet belanQrijk
2

I

1

3
4

lGruist
"abiJO
V.raag 0 en vraaf!, 32
e
bedrijfssoort
,J,.

blanco

zecr belangrijk

6
I

bouwbedrijven
constructiebedrijven
transportbedrijven
overioe bedriiven

3

4

blanco

I
2-5
6 - 10
11 - 50
ntecr dan 50

lGYUlsta bll2
V;raag
e
bedrijfssoort
,J,.

4
2

2

3

V;raag 1 en vraag
rUlsta bill
e
aantal werknemers
,J,.

bclall!! snelle leverinl!
neutraal
belam!rijk
6

onbelam:riik

6
6
9
4

niet belangriik

I

2

I
2

3

32

zeer belangri jk

belan~ snelle levering
belangrijk
neutraal

4
:3

onbelangrijk

3

2
5

8
I
3
3

1
I

niet belanoriik

2

2

I

1
I
1

12

4
1

I

5

o en vraag 36
blanco

bouwbedriiven
constructiebedriiven
transportbedrijven
overige bedrijven

zeer belangrijk

6
I

belang kwaliteit
belangrijk
neutraal

3
4
5
1

:3
4

onbelangriik

9
4

3
I

12
2

4

2

niet belangriik

1

K rUlst
. ab e113 V;raaf!, 1 en vraag 36
aantal werknemers
,J,.
1

2-5
6 - 10
11 ·50
mecrdan 50

blanco

zeer belall!! ri jIe

bela II!! I1rijsslelling
belall!! rij Ie
neutraal

onbelangriik

5
3

1

2

2

6

4

2

2

4

3

11
5
3
6

I

54

2
2

niet belangri ik
1

