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1. Inleiding

Een probleem waar praktisch alle startende ondernemers mee geconfronteerd
worden is de bepaling van de meest geschikte vestigingsplaats voor het
nieuwe bedrijf. Een andere, aeer strategische, vraag voor starters luidt
in versimpelde vorm: met wèlke produkten en~of diensten ga ik mij presen-
teren (en op wèlke manier) san wèlke groepen personen. Deze twee vragen
hangen uiteraard samen. In ieder geval zullen de antwoorden op de twee
vragen consistentie moeten vertonen.

Dit artikel gaat in op beide bovenstaande vragen. De doelstelling van dit
artikel is drieledig:
1. Ga na of de marketing-literatuur genoeg praktische handvaten biedt om

een gegeven praktische vestigingsplastsbeoordelingsvraag te beant-
woorden;

2. Laat zien hoe een startende ondernemer met weinig middelen een concreet
antwoord kan krijgen op de in de eerste alinea gestelde samenhangende
vragen.

3. Laten zien dat de gestelde vragen ,ruwweg onder te brengen onder de
termen "vestigingsplaatsbeoordeling" en "de optimale winkelformule",
inderdaad een directe relatie hebben.

Ter voldoening aan de drie gestelde doelen zullen we in paragraaf 2 een
kort overzicht geven van hetgeen in een selectie uit de nederlandse marke-
ting literatuur gezegd wordt over vestigingsplaatsbeoordeling (doelstel-
ling 1).
In de uitgebreide paragraef 3 komt een concrete en praktische bespreking
aan de orde van een onderzoek dat door ons is uitgevoerd nasr aanleiding
van de vraag van een startende ondernemer in de kappersbranche die onge-
veer luidde: "Is het winkelcentrum dat ik op het oog heb als toekomstige
vestigingsplasts een goede plaats en zo ja, hoe moet ik mij dan presente-
ren om zo rendabel mogelijk mijn bedrijf uit te oefenen". (doelstelling
2). In diezelfde paragraaf gaan we in op de vertaling van deze ruwe vraag
in een meer expliciete onderzoeksdoelstelling. Daar gaan we tevens in op
de relatie tussen beide vragen ( doelstelling 3).
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In paragraef 4 besluiten we met een discussie van de reultaten van dit
onderzcek, en richten we ons met name op de 'literatuur-methoden' en de
voor- en nadelen van de door ons gehanteerde methode ean de hand van de
hiervoor gencemde 3 doelstellingen van het artikel.

2. Literatuur

In deze paragrsaf richten we ons op de literatuur waarin we verwachten een
eanwijzing te kunnen vinden voor oplossingsmogelijkheden voor de vraag of
een gegeven plaats een goede vestigingspleats is.
Hiertoe bezien we Bosman, Reuyl (1975), Dreesman en van der Wolk (1975).
van der Ster, van Wissen (1978), Boulogne (1981), Leeflang, Beukenkamp
(1981), van Goor (1984), Boulogne (1984) en ven Nierop (1985).

Van der Ster en van Wissen (1978) stellen (p. 150) dat de winkelformule
het uitgangspunt vormt voor o.s. de beslissingen t.s.v. de 'pleats mix'.
Richt men zich bijvoorbeeld op primaire behoeften met 'convenience goods'
dan heeft men een "locatie nodig met een hoge bevolkingsintensiteit en een
relatief kleine actieradius".
De dimensies van de winkelformule dienen aldus eerst concreet uitgewerkt
te worden, en dan vertaald te worden in vestigingsplastseisen. Daarna
dienen gegevens over verzorgingsgebied (omvang en spreiding van de bevol-
king), de bevolking (m.n. socio-demografische factoren en koopgewoonten),
de concurrentie (omvang, winkelformules etc.) en het te beoordelen vesti-
gingspunt zelf (parkeergelegenheid, frontbreedte, huur of koop, etc.)
verzameld te worden.
Van der Ster en van Wissen geven verder (p. 159-161) als één van de weini-
gen dan een vrij concrete benadering voor de benadering van de verwachte
omzet in een bepaald vestigingspunt. De verwachte omzet wordt bepaald als
verwacht marktaandeel van een gegeven vestigingspunt in het afgebakende
verzorgingsgebied, maal de totale bestedingen in het verzorgingsgebied.
Het verwachte marktasndeel wordt kwalitatief~subjectief bepaald op basis
van schattingen van huidige en toekomstige marktpenetraties en -aendelen
van de concurrentie, etc.; de totale bestedingen worden bepaald als: (in-
wonertal van het verzorgingsgebied x besteding per hoofd m.b.t. betrokken
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assortimenten) plus of min het saldo van koopkrachtafvloeiing en -toe-
vloeiing naar en van aangrenzende verzorgingsgebieden.
De uit deze exercitie verkregen omzet dient vergeleken te worden met ver-
eisten als "voldoet de berekende omzet aan de minimasl vereiste omzet
(resulterend uit break-even analyses)" en "kan de berekende omzet wel
behaald worden gezien de fysieke mogelijkheden van het vestigingspunt
(denk aan parkeergelegenheid, verkoopoppervlakte)".
Wanneer de berekende verwachte omzet aan de gestelde voorwsarden voldoet,
dan zou de betreffende vestigingsplaets gekozen kunnen worden. We zien dat
van der Ster en van Wissen een omzetcriterium hanteren. In het hoofdstuk
over het begrip winkelformule worden echter ook - in het kader van kwali-
tatieve en kwantitatieve meetpunten ter beoordeling van een winkelformule
- andere mogelijke criteria genoemd, zoals brutowinst, exploitatiekosten
en nettowinst. In het onderzoek dat in onderhavig artikel beschreven wordt
werd uitgegaen ter bepaling van het succes van een gekozen wdnkelformule~
van het criterium nettowinst~
Genoemde auteurs geven beschrijvend aan hoe wij tot een omzetschatting
zouden kunnen komen, en vandaar uit uiteindelijk tot een nettowinstbereke-
ning. Omzet wordt geacht te worden bepaald door een bepaalde klanten-
stroom. klantenbestedingen en de winkeltrouw. Om tot nettowinst te komen
dienen wij o.a. rekening te houden met (zie p. 134-137) inkoopprijzen,
kwantumkortingen en exploitatiekosten als huur. afschrijving, transport,
loon, advertentie-materiaal etc.
Wij hebben vrij lang bij van der Ster en van Wissen stilgestaan, omdat
deze auteurs uitvcerig en expliciet ingsan op de problematiek van (de
samenhang tussen) vestigingsplaats en winkelformule. en bovendien omdat
hun structuur de grondslag vormt van de in paragraaf 3 te presenteren
oplossingsmethode.

Van Nierop (1985) besteedt heel kort sandacht aan de vestigingsplaats en
de winkelformule. Hij stast op het standpunt dat een ondernemer eerst een
vestigingsplaats kiest en pas dan een winkelformule. Dit strookt nsar mijn
idee niet met de marketinggedachte. Van Nierop stelt over de ondernemer in
de detailhandel (p. 140. 141): "hij kiest zijn vestigingsplaats zorgwldig
en deze is vervolgens uitgangspunt bij zijn verdere marketingasnpak.......
Het marketingbeleid.van een detaillist, met zijn vestigingsplaats als
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uitgangspunt. krijgt gestalte in zijn 'winkelformule'". Over deze winkel-
formule zegt hij: "De winkelformule is opgebouwd uit verachillende elemen-
ten zoals assortiment, prijsstelling. winkelinrichting en de mate van
serviceverlening". Blijkbear ziet van Nierop de winkelformule meer als een
omschrijving van de presentatie van de detaillist, terwijl wanneer elders
over de 'winkelformule' gesproken wordt (zie bijv, van der Ster, van Wis-
sen (1978)), ook gekeken wordt near dcel[~roepen en behceften waarop inge-
apeeld wordt.
Van Nierop geeft dus geen concrete eanwijzingen voor de bepaling van de
geschiktheid van een bepaalde vestigingsplsats voor een detaillist; wel
geeft hij (p. 140) aan hce men een winkelformule zou kunnen bepalen. Deze
'procedure' stelt: 1. Onderzcek welke de omvang en samenstelling van de
bevolking in het verzorgingsgebied is 2. Bepaal dan welk 'soort' en hoe-
veel klanten verwacht mogen worden 3. Bepaal dan het daarop eansluitende
assortiment en 4. Stel doelstellingen op.
Van Nierop geeft niet aan hoe stap 2 en 3 concreet gemsakt kunnen worden.
Met deze procedure kan ook nooit een bepaalde winkelformule op een bepasl-
de vestigingsplaats beoordeeld worden. Voor ons doel is van Nierop dan ook
onbruikbaar.

Van Goor (1984) stelt in hoofdstuk 1 van zijn dissertatie over de effecti-
viteitsmeting in de detailhandel dat in de literatuur de besprekingen over
en bepaling van de effectiviteit van detailhandelsbeslissingen meestal
verengd wordt tot een bespreking en bepaling van de effectiviteit van de
vestigingspleatskeuze ( 'site selection', Kotler (1971, p. 303)). De 'ef-
fectiviteitsbepaling' houdt in de meeste gevallen dan in de verklaring van
het succes (in termen van omzet, marktsandeel, winst) van de gekozen ves-
tigingsplaats vanuit omgevingsvariabelen, en dus geen marktinstrumenten of
winkelformule.
Wij hebben in onze speurtocht naar een beoordelingsprocedure van de in ons
onderzoek aangeboden vestigingsplaats van Goor (1984) meegenomen omdat
deze spreekt over 'effectiviteitsbepalingen'. Deze effectiviteitsonderzoe-
ken zijn van belang i.v.m. de dsaruit volgende 'efficiency-beslissingen':
om inzicht te krijgen in de optimale vestigingsplaats (een 'efficiency-
beslissing') zullen we inzicht mceten hebben in de factoren die de optima-
liteit van een vestigingsplaets determineren (effectiviteits-onderzoek).
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Van Goor behandelt de methoden, procedures en modellen van een groot aan-
tal auteurs. Wij zullen de daar genoemde bespreking niet gedetailleerd
volgen, doch wij volgen de vierdeling die Van Goor zelf aangeeft: e. sub-
jectieve modellen, b. analoge modellen, c. graviteitsmodellen en d. Multi-
plicative Competitive Interaction (MCI)-modellen.

a. Subjectieve modellen

Aan de hand van een checklist van variabelen die geacht worden voor de
omzet en kosten relevant te zijn kan, met behulp van communicatie en
observatiemethoden, de 'kwaliteit' van een potentiële vestigingspláats
beoordeeld worden. Dit kan verfijnd worden door bepaalde variabelen
meer of minder gewicht te geven en tevens de vestigingsplaats numerieke
scores te geven op de geselecteerde eigenschappen~variabelen. De ge-
wichten kunnen óók numeriek bepasld worden, en wel op basis van eigen
ervaring of op basis van 'expert interviews'. We verkrijgen zo, vanuit
de niet-numerieke checklist met gelijk gewogen criteria een zogenaamde
'gewogen factorscore methode'. Mogelijke criteria zijn (p. 12): inko-
men, santal inwoners, santal concurrenten, winkelformule en parkeerge-
legenheid.
Probleem bij deze methode is de subjectieve bepaling van de keuze van
de scores op en weging van de criteria die in de analyse worden meege-
nomen. Verder is deze methode geschikt om meerdere vestigingsplaatsen
met elkear te vergelijken. De methode is voor ons doel - beoordeling
van één vestigingsplaats - minder geschikt, omdat we geen evaluatie-
maatstaf~referentiekader hebben voor de totaslscore uit deze methode
voor het ene vestigingspunt. Zou deze luiden in termen als winst, omzet
of marktaandeel, dan zou dit beter zijn.

b. Analoge modellen

Deze modellen gaan ervan uit dat de aantrekkingskracht die een poten-
tiële vestiging heeft, vergelijkbaar zal zijn met bestaande winkels die
werkzaam zijn in verzorgingsgebieden met analoge omstandigheden.
De uitkomstvariabele van deze modellen is een omzetschatting voor de
potentiële vestiging. De input-variabelen zijn de bevolkingsomvang per
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concentrische cirkel rond het vestigingspunt (uit gemeentestatistieken
te schatten) en de geschatte bestedingen per hoofd ( op basis van veron-
derstelde analogie met andere verzorgingsgebieden).
Deze methode is simpel en in principe voor ons dcel geschikt, immers de
uitkomstvariabele, omzet. laat zich gemakkelijk evalueren. Het grote
probleem bij deze methode is echter de bepaling van welke de 'enaloge'
winkels en verzorgingsgebieden zijn. Een ander probleem vormt het feit
dat in eerste instantie geen rekening wordt gehouden met concurrentiële
effecten.

c. Graviteitsmodellen

Deze modellen geven meestal als uitkomst een schatting voor de poten-
tíële omzet van een winkel (-centrum) uitgaende van santrekkingskrach-
ten, gebaseerd op Newton's zwsartekrachtprincipes. Er is echter een
grote verscheidenheid in deze modellen, zowel wat betreft de opgenomen
verklarende variabelen als de te verklaren variabele. Voor een uitge-
breide beschrijving en vergelijking van deze modellen verwijzen we
naar van Goor (1984), pp. 15-2~.
We kunnen opmerken dat in principe één van deze modellen in ons prak-
tijkonderzoek gebruikt had kunnen worden. Het nadeel van deze modellen
echter, in het kader van ons doel, is dat de simpelste vormen geen
rekening houden met de mogelijke invloeden van de te kiezen winkelfor-
mule op het succes van de vestigingsplaats. doch slechts uátgaan van
verklarende variabelen als afstand, reistijd en inwonereantallen, ter-
wijl de meer ingewikkelde modellen de kennis omtrent de hoogte van
bepaalde effectparameters bekend veronderstellen. Deze waren in onze
studie niet voorhanden. Het was wel mogelijk geweest hier een schatting
van te maken op basis van een consumentenenquéte, doch de schattingsre-
sultaten in termen van R2 bekend uit de literatuur zijn niet geweldig.
Verder zijn deze modellen meer geschikt op meso-niveau - betrekking
hebbend op winkelcentra - dan op micro-nivesu ( individuele winkels).
De variabelen die in deze studies zijn gebruikt, zoals verkoopruimte,
reistijd, openingsuren, prijsniveau, sfeer, 'image', etc., kunnen wél
dienen als 'checklist' voor de opname van variabelen in onze onder-
havige praktijkstudie.
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d. 'Multiplicative Competitive Interaction' modellen

Deze modellen zijn attractiemodellen wasrin de aankoopwaarschijnlijk-
heid bij of het marktaandeel van een winkel x verklaard wordt door de
waarden van winkel x op de verklarende variabelen, resulterend in één
'attractiewaarde' voor winkel x te relateren aan de vearden van alle
winkels op de verklarende variabelen, ook resulterend in één attractie-
waarde voor alle winkels. Uit deze relatering (deling) volgt de aan-
koopwaarschijnlijkheid bij of marktaandeel van winkel x. De attractie
van een winkel wordt bepaald door scores op eigenschappen als verkoop-
vloeroppervlakte, benodigde reistijd, bereikbaarheid, kredietverlening,
naemsbekendheid etc.
In principe had in onze studie gebruik gemaakt kunnen worden van een
MCI-model voor de bepaling van de effecten van een aantal 'assorti-
ments'-variabelen op het marktaandeel. Hiertoe had in consumenteninter-
views gevraagd moeten worden per respondent naar de naam van de vaste
kapper en naar de scores voor de vaste kapper op een aantal eigen-
schappen.
Met behulp van de dan gegenereerde effectparameters zouden de conse-
quenties van alternatieve winkelformules voor de nieuwe kapsalon 'door-
gerekend' kunnen worden naar een te verwachten marktaandeel.

De bundel van Dreesmann en van der Wolk (1975), "Dynamiek in de distribu-
tie" bevat o.a. een artikel van Janknegt over "Verkennen van vestigings-
plaatsen" (pp. 183-199). Deze stelt een methode op voor de vestigings-
plaatsbeoordeling vooral geschikt voor de filialen van een GWB. Hij onder-
scheidt 2 posities bij de selectie van een vestigingsplaats: 1. de onder-
nemer heeft reeds een bepaald punt verworven of op het oog ('site-evalus-
tion') 2. de ondernemer gaat uit van een bepaslde winkelformule en zoekt
er een geschikte vestigingsplaats bij (methode van zone-studies). Zn beide
gevallen dient selectie echter plaats te vinden door middel van confronta-
tie van de omzetprognose en kostenprognose. Janknegt werkt een aantal
manieren uit om tot een omzetprognose te komen. Hij stelt (p. 190) dat, om
tot zo'n prognose te komen. informatie over een drietal beYnvloedende
factoren nodig is. en wel over bevolking, bereikbaarheid en concurrentie.
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Men kan tot een omzetpotentieel komen door vermenigvuldiging van de bevol-
kint~ binnen een bepaslde zone (zones zijn delen van het te bestuderen
gebied. bepeald op basis van fysieke en psychologische 'interruimtelijke
barrières') met de consumptieve bestedingen in de winkeldetailhandel (CBS-
cijfers). Als we dit voor alle zones doen zien we hce de koopkracht over
het onderzochte gebied gespreid is.
Bij de bepaling van de 'barrières is informatie nodig over de infrastruc-
tuur van het gebied. De beste informatiebron is hier persoonlijke observa-
tie 4.
Bij de beoordeling van de zones mcet rekening worden gehouden met de reeds
eanwezige concurrentie. De omzet die de mededingers 'wegsncepen' uit het
omzetpotentieel kan benaderd worden door gebruik te maken van (voor het
gemiddelde in de branche bekende) kengetallen (denk ean E.I.M.-rapporten)
als omzet~m , omzet per kassa etc. Wanneer we, bijvoorbeeld door persoon-
lijke observatie, het aantal kassa's of m bepalen, dan kunnen we, in
combinatie met de bekende kengetallen, een schatting van de koopkrachtbin-
ding door de concurrentie maken.
Wanneer eenmaal een locatie bepaald is, zal een schatting gemaakt moeten
worden die met de te stichten winkel te halen is ('site-evaluation'). De
procedure die Janknegt hierbij voorstelt maakt gebruik van 'iso-tijdslij-
nen' om zo per iso-tijdzone de 'hceveelheid' 'standasrdconsumenten' te
bepalen, en van standaard consumptieve bestedingen per hoofd. Een verme-
nigvuldiging van deze twee levert de omzetprognoses. Voor ons doel lijkt
deze methode minder geschikt, ten eerste omdat de bepaling van de concur-
rentie el moeilijk is, en ten tweede omdat de door Janknegt voorgestelde
procedure met de iso-tijdslijnen moeilijk praktisch uitvoerbsar is. Verder
is Janknegt niet expliciet genoeg om de methode een praktische inhoud te
geven.

Boulo~gne (1981) geeft "een methode om te komen tot een schatting van de
omzetten behaald door ondernemers in de detailhandel". Hij lsat zien dat
zowel op basis van huisenquétes als straetenquétes onder consumenten te
achterhalen is wat de omzetten van ondernemers zijn. Een probleem is dat
deze methode niet direkt toepasbaar is om een vestigingspleats te beoorde-
len voor een nieuwe vestiging van een kapsalon met een bepaald commercieel
profiel. Wel zou eventueel door zijn methode achterhaald kunnen worden wat
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de omzet in de kapperbranche in de betreffende wijk is. Daartoe is bij de
huisenquète informatie nodig over: de fractie van de in een bepaalde wijk
wonende mensen die de laatste keer in 'ons' verzorgingsgebied naar de
kapper is geweest; de bevolkingsgrootte in de onderzochte wijken; het
bedrag dat gemiddeld door de inwoners van de diverse wijken wordt uitgege-
ven voor kappersbezoek en een bepaalde correctiefactor die corrigeert voor
wijkverschillen in 'standaard' aankoopbedrag.
Een andere manier om tot een oozetschatting te komen is via een streat-
enguAte; hiervoor verwijzen we naer Boulogne (1981), p. 13. Bij deze me-
thode wordt rekening gehouden met het aantal passanten dat tijdens een
ondervraging voorbij is gekomen, de dagen waarop geAnqueteerd is (voor
veel branches geldt dat de helft van de omzet uit de laatste twee dagen
van de week gehaald worden) en de door de geënqueteerden bestede bedragen.
Beide methoden van Boulogne zouden in principe voor ons doel te gebruiken
zijn. Ze hebben echter het bezwaar dat ze slechts bruikbaar zijn voor een
schatting van het totale potentieel in de markt, niet voor een voorspel-
ling van de 'performance' ven een specifieke winkel met een bepaalde win-
kelformule. Bovendien zijn voor de totale omzetschatting voor de markt
simpeler methoden, die gebruik kunnen maken van secundaire data. (gemeen-
testatistieken en EIM-gegevens).

Boulogne (1985) poneert een model voor de verklaring van ruimtelijk keuze-
gedrag. Hij beziet zowel de aenbod als de vraagzijde, op winkelcentrum-
niveau. Uit de empirische toetsingen van het 'vraagzijde'-model kunnen we
afleiden dat koopgedrag (wel of niet in een bepaald winkelcentrum) af zal
hangen van de reistijd, de bedrijfsvloeroppervlakte en het el dan niet
aanwezig zijn van het winkelcentrum in de eigen woonplsats. Vermeld moet
worden dat deze conclusie alleen houdbaar is, volgens Boulogne, voor fre-
quent gekochte goederen.
We moeten concluderen dat Boulogne (1985) te weinig aanknopingspunten voor
ons doel biedt.

Bosman en Reuyl (1975) behandelen (p. 354) niet een formele methode voor
de beoordeling van een vestigingsplaats voor detailhandelsondernemingen,
doch zij noemen wel een aantal aspecten waarmee rekening gehouden moet
worden. Zij noemen: de kracht van de concurrentie, de koopkracht van de
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bevolking, de winkelgewoonten en consumptiepatronen van de bevolking,
juridiache aspecten (vestigingsvergunning etc.), de omvang en potentie van
het verzorgingsgebied, de mogelijkheden tot het vceren van een al dan niet
uitgebreid assortiment en de parkeermogelijkheid voor de (potentiële)
klanten.
Een algemene methode, niet (speciaal) voor detailhandelsvestigingen, is de
zogenaamde 'Grid'-methode, een 'zweartepunt'-model. (p. 345) Deze methode
is echter niet geschikt om een gegeven vestigingsplsats te beoordelen; de
methode bepaalt nl. één optimale vestigingsplsats. Verder zijn de enige
criteria die bij deze methode een rol spelen bepaald door de fysieke dis-
tributie, namelijk transportkosten en hoeveelheden.

Leeflang en Beukenkamp (1981) spreken kort over vestigingsplsatsproblema-
tiek, en wel de problematiek van de fabrikant, bovendien in verband met de
keuze van de vestigingsplaats van de magazijnen. Hierdoor is het daar
behandelde van geringe wearde voor ons probleem. Verder kunnen we stellen
dat de methode die genoemd wordt de alom bekende 'Grid'-methode is, die om
een aental reeds eerder vermelde redenen beperkt tcepasbaar is.

Samenvattend kunnen we over de in beschouwing genomen literatuur het vol-
gende stellen (zie ook tabel 1)

1. Een groot eantal auteurs is in de door hen vermelde 'methoden' niet
expliciet genoeg om ons praktisch probleem op te lossen.

2. Een aantal geeft slechts methoden voor de vergelijking van een eantal
vestigingsplaatsen, niet voor de beoordeling van een gegeven vesti-
gingsplaats.



nadelen en problemen

suteurs verkeerde slechts gesch. geen form. geen inter-
'niveau' voor verge- methode ge- actie

lijking VP richt op VP en WF
omzet~winst

Bosman, Reuyl (1975) x

Dreesman, v.d.Wolk
(1975)

v.d. Ster, v. Wissen
(1978)

Boulogne (1981) x

x

x

Leeflang, Heukenk. x x x x
(1981)

Van Goor (1984)
- subj. mod. x x
- analoge mod.
- gravit. mod. x
- MCI mod.

Boulogne (1985) x

v. Nierop (1985) x

x
x

Tabel 1: Samenvatting van de onderzochte literatuur in termen van gecon-
stateerde nadelen.
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3. Een aantal auteurs houdt geen rekening met de eanwezige samenhang tus-
sen de winkelformule en de vestigingspleats.

4. Verder worden er vsak modellen of inethoden genoemd die niet bruikbaar
zijn op detailhandelsniveau.

5. Vaak wordt geen formele methode genoemd, maar wordt volstaan met een
'checklist'.

6. Meestal luidt de criteriumvariabele in de voorgestelde methoden~model-
len niet in termen van omzet of winst.

We zullen zien dat we ondanks de genoemde problemen toch gebruik kunnen
maken van de gedachtengangen en checklists van een aantal auteurs. De
modellen of inethoden die in principe voor ons doel het meest bruikbaar en
toepasbaar zijn, zijn de methoden van Van der Ster, van Wissen (1978) en
de MCI-modellen, zoals in Van Goor (1984) vermeld. Daarnsast maken we
(aangepast) gebruik van de checklists uit Bosman, Reuyl (1975), Van Goor
(1984)(de subjectieve modellen) en Dreesman, van der Wolk (1975).
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3. Een praktisch onderzoek

Wij moeten, zoals we in paragreaf 1 hebben gezien, een antwoord geven op
de vrsag of en zo ja hoe er op een nader te definiëren rendabele wijze een
kapsalon op het donr de ondernemer geselecteerde winkelcentrum geopend zou
kunnen worden. Hoewel de vraag 'of' als eerste wordt gencemd dient er op
gewezen te worden dat het bij de oplossing van het probleem niet mogelijk
is deze vraag eerst te beantwoorden omdat het antwoord namelijk afhangt
van de gebruikte commerciële formule (de winkelformule) van de salon (de
tweede vrasg). Bij de oplossing zal daarom eerst een aantal potentiële
winkelformules op hun bruikbaarheid getoetst worden, waarna dan pas de
vrasg beantwoord kan worden, 'of', geqeven de dan bepaalde winkelformule,
vestiging zinvol is. Verder dient er op gewezen te worden dat in eerste
instantie in deze studie de relatie tussen de onderhavige vestigingsplaats
als zodanig, en andere potentiële vestigingsplaatsen. niet onderzocht
wordt.
De structuur van deze paragraaf is verder als volgt.l) Gestart wordt met
een beschrijving van de opzet en doelstellingen van het onderzoek. In
paragraaf 3.2 wordt daarna een (manier voor een) beschrijving van de tota-
le markt en een schatting voor het omzetpotentieel gepresenteerd. In de
subparagraaf daarna wordt onderzocht hoe deze 'koek' over de diverse bona-
fide en malafide marktpartijen verdeeld is: een beschrijving van de (po-
tentiële) concurrentie. Paragraaf 3.4 toont ons de uiteindelijke kosten en
baten van de door ons op hun bruikbsarheid onderzochte winkelformules.
Hierbij wordt met name terug gevallen op de resultaten van de enquAte. In
paragraaf 3.5 tenslotte, wordt een keuze gemaskt uit de winkelformules en
zal ook de vraag 'of' het winkelcentrum Uberhaupt een rendabele vesti-
gingsplaats voor een nieuwe kapsalon is. beantwoord worden. Dezelfde sub-
paragraaf houdt zich bezig met aanbevelingen voor de korte en lange ter-
mijn.
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3.1. De opzet

3.1.1. Onderzceksdcelstelling

Het onderzcek kent een tweetal samenhangende onderzceksdcelstellin-
gen:

e. Is het nieuw te bouwen gedeelte van het winkelcentrum een gcede vesti-
gingspleats voor een nieuwe kapsalon.

b. Onder welke commerciële profilering (winkelformule) heeft de
nieuwe kapsalon de grootste kans op een nader te omschrijven
positief resulteat.

De vertaling van deze doelstellingen in de gehanteerde onderzoeks-
opzet wordt uitgebreid besproken in de volgende subparagreaf.

3.1.2. Onderzoeksmodel en -opzet

De in de vorige subparagraaf eangehaalde 'vertaling' is als volgt:
a. we zullen het winkelcentrum een og ede locatie ncemen, indien er

verwacht kan worden dat in het derde jasr dat de onderneming
draait, overwinst (bedrag dat overblijft van de omzet nadat daar
de kosten en een redelijke ondernemingsvergceding van zijn afge-
trokken) wordt behaald.

b. Onder de winkelformule verstaan we het concept wsarmee de de-
taillist zijn markt tegemoet treedt. Dit concept is onder te
verdelen in een drietal aspecten:
- op welke doelgroep richt ik mij
- met welk assortiment
- op welke behoeften ga ik mij richten

De gedachtengang achter de oplossing van beide doelstellingen is
als volgt:
We hopen uiteindelijk een winkelformule te kunnen presenteren die
van de onderzochte alternatieven ten eerste de hoogste verwachte
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winst oplevert, en ten tweede een winst oplevert de minimaal groot
genoeg is om in het derde boekjaar de ondernemer een redelijk ge-
acht inkomen plus een bescheiden overwinst te bezorgen.
Om tot een winstberekening te komen zullen we van de omzetprognoses
de kosten aftrekken. Beide variabelen worden overigens uiteraard
beinvloed door de gekozen optie (winkelformule). De omzetschatting
(0) gebeurt als volgt: omzet - prijs x afzet; prijs (p) is een
variabele die we, ondanks het reletief grote asntal eanbieders in
deze markt, zelf kunnen bepalen; het vormt zelfs een van de door-
slaggevende elementen van de winkelformule.
De afzet (S, aantallen bezoeken dat aan onze salon wordt gebracht)
is te bepalen als de vermenigvuldiging van ons marktaandeel (m) en
de omvang van de totale markt (v, gemeten in totaal santal bezoeken
dat aan een kapper wordt gebracht door personen in ons werkgebied).
Het moeilijkste probleem vormt dan de bepaling van de bij de moge-
lijke opties te verwachten marktaandelen. Een hulpmiddel hierbij is
enerzijds de interpretatie van de gehouden enquAte (hoe ziet men de
ideale salon; is men wel tevreden over de huidige kapper etc. -
gekoppeld aan een aantal beschrijvende variabelen) om ónze concur-
rentiekracht te bepalen, en anderzijds de objectieve (enquAte) en
subjectieve (gesprekken, eigen bezoeken aan een eantal salons)
oordelen over de concurrentiekracht van onze concurrenten.
Het onderzoeksmodel ziet er samengevat dan als volgt uit:
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vestigingsplasts
ja~nee?

1
W3~0

W1-0-K

loon, iàvest.
energie, , `

etc.

0 - P x S
1

onderdeel
winkelfor-
mule .

S - ID x

econ. ontwikk.: alg. f branche

verzorgingsgebied:
omvang, geogr, afbakening,
spreiding

bevolking:
leeftijdsopbouw
santal gezinnen ~ personen
koopkracht
koopgewoonten

estigingspunt zelf: winkelcentrum

winkelformules
concurrenten

huur koop

behoeften consumenten

winkelformule

1
behoeften assortiment doelgroep

netjes afspraak kinderen
feestelijk advisering vrouwen, mannen
gewoonte prijs sociale klasse A, B1,...
'praatje' kwaliteit loondienst, zelfst.

interieur jongeren, midlife, AOW
grootte
D~H~gemengd
maandag open
parkeergelegenheid
image
kwaliteit, etc.

Figuur 1: het onderzoeksmodel.



De gegevensverzameling vindt op uiteenlopende manieren plaats. Een
groot gedeelte wordt in beslag genomen door de verzameling van pri-
maire gegevens door middel van een enquète. Op basis van aspecten als
gewenste nauwkeurigheid, kosten. tijd, gewenste betrouwbaarheid en
representativiteit2) is gekozen voor een mondelinge enquéte aan de
hand van een korte gestructureerde vragenlijst. Deze vragenlijst
vindt U in bijlage 1.

Secundaire gegevens worden verzameld uit publicaties van het (IMK,
EIM, ANKO, gemeente-archieven etc.

3.2. De totale markt

1. Beschrijving totale markt

De beschrijving van de totale markt valt in een viertal delen uiteen.
In deel a. beschrijven we de economische ontwikkeling, in deel b. het
verzorgingsgebied, in deel c. de bevolking en in deel d. het vesti-
gingspunt 'Winkelcentrum'.

s. economische ontwikkelinQ3)

Dit aspect kunnen we op een tweetal niveaus bekijken. Allereerst op
macro-economisch niveau. Dan zien we dat de economische situatie
recentelijk weer stevig is aangetrokken. De produktie van bedrijven
en de export stijgen boven verwachting, en het bedrijfsleven kampt
zelfs met een tekort aan (gekwalificeerd) personeel. Vanuit deze
situatie en de verwachtingen rond dit aspect kunnen we de verwachting
uitspreken dat de koopkrachtontwikkeling van consumenten op een rede-
lijk peil komt. Indien we specifiek gaan kijken naar de kappers-
branche dan zien we ook daar dat de bedrijvigheid weer stevig aan-
trekt. Zo is enige tijd geleden in opdracht van de ANKO een promotie-
campagne gestart (budget 4 miljoen) om de bonafide kappers een
steuntje in de rug te geven in hun strijd tegen de 'beunhazen'. Er
zijn momenteel zo'n 9500 vestigingen in de branche. tegen een 9000 2}



jear geleden. Geschat wordt dat het eantal beunhazen ongeveer 4000
bedreagt. Deze categorie zou de komende tijd wel eens hard op kunnen
lopen gezien het feit dat er op dit moment ongeveer 6000 werkloze
kappers zijn, en er elke dag meer bij komen. Niet helemeal onwaar-
schijnlijk is dat deze lieden 'hun vingers lenig zullen houden' door
vast zwart te beginnen.
Hcewel het eantal vestigingen dus sinds jaren weer atijgende is,
basrt de frequentie wasrmee men (met name jongeren) near de kapper
geat enige zorg. Een ander aspect is het feit dat de totale omzet in
de branche stagneert. Indien er de komende tijd nog eens een groot
aantal salons bijkomen dan zal de 'kcek' die er te verdelen is alleen
maar dunner worden.
Het EZM heeft becijferd dat de gemiddelde omzet per m salonruimte
J 3500,- bedreagt. De kritische omzet (minimaal benodigde omzet om
tot een rendabele bedrijfsvcering te kunnen komen) bedraagt volgens
het EIM 150 duizend gulden voor een herensalon, 200 duizend gulden
voor een damessalon en 250 duizen gulden voor een gemengde salon
(bedragen exclusief BTW).
In de totale branche gaat circa 925 miljoen gulden om plus nog eens
175 miljoen bij de beunhazen.
Samenvattend kunnen we stellen dat de situatie in de branche min of
meer redelijke perspectieven toont.

b. verzorgingsgebied

Als verzorgingsgebied van de potentiële vestiging op het winkelcen-
trum beschouwen we ten eerste het westelijk gedeelte van de betref-
fende stad (een - in ieder geval - geografisch vrij afgesloten~afge-
legen gebied) en ten tweede de aangrenzende wijken. Hoewel zoals bij
elke detaillist de afstand van de woning van de consument tot de
'winkel' een belangrijke rol speelt, moet in deze branche erkend
worden (en blijkt ook uit de enquéte) dat potentiële klanten ook uit
andere wijken komen. Het is echter evident dat personen uit 'West'
uiteraard ook een kapper in een ander stadsgedeelte dan 'West' (kun-
nen) hebben. Voor het gemak spraken we in het vervolg over 'West'
wanneer we het verzorgingsgebied bedoelen.
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'West' kent 27.3~1 inwoners.4) De procentuele verdeling hiervan over
de drie wijken binnen 'West' A, B en C, is respectievelijk 50, 30 en
zox.

c. bevolking

Over de verdeling van de bevolkíng over de welstandsklassen of socia-
le klassen is in de bestaande bevolkingsstatistieken niets bekend.
Een mogelijkheid om hier toch enigszins inzicht in te verkrijgen is
om de enquète te vragen nasr het beroep van de ondervraegde. Twee
problemen die daarbij kunnen rijzen zijn a: de misschien niet sanwe-
zige, doch wel veronderstelde, samenhang tussen sociale klasse en
beroepsgroep, en b: het ontwikkelen van een beroepsgroepenindeling,
die enerzijds groot genceg is om een indicatie te krijgen over de min
of ineer 'bijbehorende' sociale klasse, en anderzijds, klein genoeg om
zowel bij de gegevensverwerving als gegevensanalyse mee te werken.
In onderhavig onderzoek is aan de enqu~teurs opdracht gegeven onop-
vallend op een vijfpuntschasl de sociale klasse (aF te leiden uit
kleding, verbale begaafdheid etc.) van de ondervraagden te noteren.
We hebben deze variabele niet bij de verdere analyses gebruikt. De
variabele 'sociale klasse' bleek wel samen te hangen met een aantal
variabelen, doch omdat niets bekend is over de validiteit van de
meting ervan is deze variabele verder buiten beschouwing gelaten.
Globaal gesproken kunnen we stellen dat de bevolking in 'West' van
een gemiddeld nivesu qua sociale klasse is.
In de tabellen van de gemeentestatistieken kunnen we zien dat in
'West' een relatief jonge bevolking woont.5) In 1981 waren er erg
veel gezinnen met kinderen waarvan het gezinshoofd in de leeftijdsca-
tegorie 30-39 jaar 'zit'. Verder kent 'West' relatief weinig alleen-
staanden, en bovendien relatief weinig 'on e alleenstaanden.

d. vestigingsplaats 'winkelcentrum'

Informatie over het winkelcentrum 'sls winkelcentrum' vinden we in de
resultaten over de enquéte. We kunnen dsar zien dat de betekenis van
het winkelcentrum als 'winkel-centrum' in de loop van de tijd is
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afgenomen. Nu komt bijna drie-kwart van de bezcekers van het winkel-
centrum om er de geplande aankopen te verrichten, terwijl in 1980 nog
bijna de helft van de bezoekers kwem om te 'winkelen'. Dit betekent
dat de zuigkracht die het winkelcentrum op de dsarin gevestigde dien-
sten heeft wearschijnlijk onder druk staat. Met name het combineren
van winkelen en kappersbezcek zal ninder vsak voorkomen. We zien
verder dat de bezcekfrequentie echter wel stijgt! Op basis van de uit
de enquéte blijkende bezcekfrequenties van bezcekers uit verschillen-
de stadsdelen en dorpen, en de bijbehorende bezcekerspotentiëlen kan
een schatting van de bedrijvigheid op het winkelcentrum worden bena-
derd. Geschat kan worden dat het winkelcentrum per week ongeveer
60.000 bezoeken van personen krijgt. Verder is in de enquéte gevraagd
near de beoordeling van de bezcekers van de sfeer en het prijsniveau.
De bezcekers van het winkelcentrum zijn in de loop van de tijd iets
minder positief gaan oordelen over de sfeer. Echter nog steeds drie-
kwart van de bezcekers beoordeelt de sfeer als zijnde 'goed'.
Het centrum stast niet als een duur en niet als een goedkoop winkel-
centrum bekend. Ruim 80X van de bezoekers beoordeelt het prijsniveau
als zijnde normsal.
Samenvattend kunnen we voorzichtig concluderen dat het winkelcentrum
niets speciaals heeft, echter het 'verzet' heel veel bezcekers (ko-
pers), waardoor de bedríjvigheid als positief beoordeeld mag worden.

2. Schattin~ omzetpotentieel kappersbranche

Voor het verkrijgen van een schatting van het omzetpotentieel kunnen
we uitgaan van de vraagzijde of de eanbodzijde van de markt. Wij
kiezen hier, naar aanleiding van de ons beschikbare gegevens, voor
een combinatie.

Volgens schattingen van het EIM ging er in 1983 in Nederland totaal
1100 miljoen gulden om in de kappersbranche. Wanneer we dit bedrag
extrapoleren naar 1989 ( ons toetsjear) met een jaarlijks groeiper-
centage van 2X (dit percentage ligt meestal hoger, echter zoals we in
een vorige paragrsaf hebben gezien, stagneert de totale omzet, van-
daer de keuze voor de gulden middenweg) dan komen we op een totaal
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bedrag voor Nederland van 1240 miljoen gulden, dit is ongeveer 86
gulden per hoofd van de bevolking per jaar. Als we dit bedrag verme-
nigvuldigen met het in 1989 te verwachten aantal 'knipbare' (geen
babies) personen krijgen we het bedrag dat in 1989 in de kappers-
branche in 'West' omgaat. De grootte van de bevolking is nu 27371
personen. De bevolkingsstatistieken leren ons dat dit aantal met
ongeveer 1,5 x per jaar afneeat. Dit betekent voor 1989 een bevol-
kingseantal van ongeveer 25770. Vermenigvuldiging van dit getal met
het gemiddeld te besteden bedrag levert een omzetpotentieel ter
grootte van ongeveer 2,22 miljoen gulden.
Wanneer we dit geldbedrag willen omzetten in het aantal bezoeken dan
zullen we informatie moeten hebben over de in 1989 gemiddeld door de
consumenten te betalen prijs bij de bonafide en malafide kappers.
Deze stellen we , near aanleiding van informatie uit de enquete en
persoonlíjke observatie, op f 14,-. Het gezochte aantal wordt dan
bijna 160.000.

3.3. Potentiële concurrentie

In deze paragrsaf geven wij een beschrijving van een gedeelte van de
winkelformules van de potenti~le concurrenten, als hulpmiddel bij het
bepalen van de concurrentiekracht. Om de concurrentiekracht te bepa-
len moet feitelijk ook in overweging worden genomen welke de segmen-
ten~doelgroepen zijn waarin de diverse kappers sterk vertegenwoordigd
zijn. Enig inzicht hierin wordt verschaft door de enquAte.
We zullen hier na een korte inleiding, slechts een beschrijving geven
van het assortimentsgedeelte van de winkelformules van de 10 belang-
rijkste potentiële concurrenten.

Voordat we de kappers op individueel niveau bespreken geven wij
eerst iets algemenere branche-informatie.
Het bij de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerde aental kapsalons
in 'West' bedreagt 9, onder te verdelen in 7 damessalons en 2 heren-
salons. Deze informatie geeft om een aantal redenen een verkeerd
beeld van de concurrentiesituatie. Ten eerste mceten we er op bedacht
zijn dat het totasl aental bezoeken dat door bewoners van 'West'
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buiten 'West' aan kappers wordt gebracht wearschijnlijk groter is dan
het aantal bezceken dat door niet-inwoners van 'West' ean kappers in
'West' wordt gebracht. Met andere woorden, in de branche zal de uit-
stroom uit het verzorgingsgebied groter zijn dan de instroom. Dit
blijkt met de enquéteresultaten te kloppen. Terwijl 26X van de onder-
vrsagden niet in 'West' woont, gaat veel meer dan die 26X, namelijk
61X naer een kapper buiten 'West'. Als we eannemen dat de frequentie
van het kappersbezcek niet verschilt voor bewoners van 'West' en
anderen, dan kunnen we dus concluderen dat dit gegeven ook in asntal-
len kappersbezceken klopt.
Als tweede punt moet gencemd worden dat de informatie van de KvK niet
helemaal juist is. In de lijsten van damessalons werden veak gemengde
salons gevonden e.d.
Derde punt is het feit dat een redelijk aantal bij de KvK ingeschre-
ven 'kappers' niets méér voorstellen dan een 'officiële beunhaas'.
Bij een persoonlijke rondgang langs de diverse zogensamde kappers
bleek dat veel ingeschrevenen gewoon op het thuisadres 'tussen de
schuifdeuren' de praktijk uitoefenen. Vermced wordt zelfs dat een
aantal van deze ingeschrevenen de praktijk op een laag pitje hebben
stsan.
Het werkelijke aaantal kappers in 'West' bedraagt. voorzover onze
informatie rijkt, momenteel 8. De verdeling over dames~heren~gemengde
salons is ongeveer gelijk ean het landelijk gemiddelde. In 'West' is
er op elke 3500 inwoners 1 kapper; in de rest van Nederland is dat
gemiddeld 1 op de 1500. Hieruit, en uit het feit dat erg veel uit-
stroom is, zou voorzichtig geconcludeerd mogen worden (niet al te
voorbarig, misschien is de uitstroom geen gevolg van een natuurlijk
tekort ean kappers, doch een gevolg van consumentenvoorkeuren) dat er
in 'West' ruimte is voor een nieuwe kapsalon.

Na dit inleidende stuk gean we over nasr de bespreking van de kappers
op individueel niveau aan de hand van een aental criteria, die ge-
deeltelijk in de enquéte zijn terug te vinden en gedeeltelijk voort-
komen uit de persoonlijke observaties van de onderzoeker. Wanneer in
de tabel boven een criterium vermeld staat: 'enq.' dan hebben we te
maken met een oordeel zoals dat door de respondenten van de enquéte
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gegeven is; staat er 'obs' boven dan is de invulling geschiedt door
de persoonlijke (subjectieve) observatie.

salon
D~H~ enq.: enq.: obs.. obs.:

gemengd kwaliteit interieur interieur parkeerglh.

beunhaas -
salon 1 gem.
salon 2 gem.
salon 3 gem.
salon 4 gem.
salon 5 D
salon 6 gem.
salon 7 H
salon 8 gem.

redelijk redelijk -
redel.~goed redelijk redelijk
redelijk
redelijk
goed
redelijk
red.~goed
goed
redelijk

goed
goed - -
redelijk red.~goed goed
goed goed slecht
matig matig redelijk
redelijk matig -
redelijk matig red.~goed
matig - goed

enq. obs. afspraak indruk
salon prijs prijs maken? exterieur

beunhaas goed - -
salon 1 redelijk 17,00~17,00 nee redelijk
salon 2 redelijk - - -
salon 3 redelijk 16,50~18,50 nee goed
salon 4 matig 24,50~ - - red.~goed
salon 5 redelijk - - red.~matig
salon 6 matig duur - redelijk
salon 7 redelijk - - red.~matig
salon 8 goed goed ja matig

Tabel 2: Beoordeling van de concurrerende salons.

Vakjes waar een '-' in staat konden niet gewld worden wegens gebrek
ean informatie.
Hierbij hebben we in één tabel de informatie weergegeven over de
potentiële concurrerende dames-, heren- en gemengde salons.
Verdere bespreking is overbodig. De hier gepresenteerde informatie
zal gebruikt gsan worden bij de schatting van het door een nieuwe
kapper mogelijk te behalen marktaandeel.
Deze bepaling vindt in de volgende paragreaf plasts.
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3.4. De alternatieve winkelformules

a. De alternatieven

Bij de bepaling van de te onderzceken winkelformules mceten we reke-
ning houden met de drie dimensies wearuit de winkelformule is opge-
bouwd: de behoefte die bevredigd gaat worden, de dcelgrcep wasrop men
zich geat richten en het assortiment waarmee men de behceften bij de
doelgroep denkt te bevredigen.6) De dimensie 'behcefte' hebben we
bij het opstellen van de mogelijke winkelformules achterwege gelaten,
vanwege de moeilijkheidsgraed wsarmee deze te implementeren is.
Blijft over het aspect doelgrcep en het aspect assortiment. Wij kun-
nen de invulling van deze twee aspecten echter niet willekeurig doen.
Indien we bijvoorbeeld er voor kiezen om jongeren te bedienen, moeten
we bij de instelling van ons assortiment al rekening mee houden dat
jongeren prijs stellen op bijvoorbeeld lage prijzen en een relatief
grote salon.
We kunnen dus hier beginnen óf bij de doelgrcep (en dan op basis van
de gegevens uit de enquète het assortiment er bij zceken dat de geko-
zen dcelgroep prefereert) óf bij het assortiment dat we aan willen
bieden (en er dan - weer de gegevens uit de enquéte volgend - een
doelgroep bij zceken die op dat assortiment relatief en absoluut veel
prijs stelt). Wij hebben in deze studie bij een aantal winkelformules
gekozen voor de ene en bij de andere winkelformules voor de andere
manier van aanpak.
Concreet zijn er 8 opties ontwikkeld, wsarvan 5 voor een vestiging op
het winkelcentrum en 3 voor een vestiging op een andere locatie (na-
der te noemen locatie 'L'). De oorspronkelijke onderzoeksopdracht
luidde om alleen het winkelcentrum als potentiële vestigingsplaats te
beoordelen. In een later stadium kwam daar deze locatie 'L' bij.
Het succes van een bepaalde winkelformule is uitersard ook sterk
afhankelijk van de gekozen vestigingspleats, reden waarom voor de
twee verschillende locaties apart een aantal opties is ontwikkeld.
In principe is het aantal te bedenken opties bijna onbeperkt; in elk
'instrument' (prijs, interieur, afspraak etc.) zijn el veel variaties
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mogelijk, weardoor de combinatie van al die verschillende variaties
van alle instrumenten leidt tot een bijkans oneindig aantal mogelijk-
heden. Het totael asntal mogelijkheden hebben wij op voorhand beperkt
door voor bepaalde instrumenten een vaste wsarde te kiezen. Omdat een
groot deel van de klanten prijs stelt op muziek in de zaak, hebben we
bij alle opties hiervoor gekozen. Verder is 'kwaliteit' een onderdeel
van de winkelformule; we hebben deze variabele de waarde 'goed' laten
aannemen. Dit is een logische zaak.
De opties die ontwikkeld zijn worden in de volgende tabel kort aange-
duid, wearbij we moeten opmerken dat, omdat ons toetsjaar 1989 is, de
tabel de waarden aangeeft die de instrumenten in dat jaar dient aan
te nemen. Verder mcet opgemerkt worden dat een aantal aspecten voor
een aantal opties niet is ingevuld. Dit komt voort uit het feit dat
deze aspecten of voor zichzelf spreken (moeten passen in het hele
beeld) of geen relevant deel van de optie uitmaken.
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de opties

profiel 1 2 3 4 5 6 7 g

doel grcep :

woonplaets~
stadsdeel West 1
beroep huisv.
leeftijd breed jong
geslacht beide vrouw beide
soc.klasse breed breed

assortiment~

grootte norm.
D~H~gem. D~H
afspraak nee
ma open nee
do av.open nee
muziek ja
moderniteit goed

D
ja
nee
nee
ja

gr~n.

West 2
huisv.

ca 30 20-29 breed
man vrouw manC44 beide
hoog breed hoog

H gem. D H gem.
ja ja ja ja
nee nee nee nee

interieur goed goed

gem.

ja ja ja nee ja neeja ja ja ja ja ja
modern gewoon norm. luxe

advisering goed gced goed
prijsniveau laag gelijk laag

aan markt-
leider

gced luxe
gced goed gced goed goed
gem. hoog gewoon gem'lg. hoog

koffie ja ja ja ja ja ja ja ja
lectuur ja ja ja ja ja ja
vak-
literatuur ja ja ja jaimage gew. gew~duur gew,dr. gew,l3r. luxe
doel: afknab- afknab-

belen belen
van van
beun- markt-
haas leider

afknab- 'yuP-
belen pies'
van aan-
kapper trekken
x

ja ja
ja

gew'dr, luxe
regel- imitatie
matige van be-
klanten kende

luxueuze
kapsalon
in ande-
re stad

Tabel 3: De opties; optie 1-5 heeft betrekking op het Winkelcentrum;
6-8 op locatie L.



b. de bepaling van de concurrentiekracht van de alternatieven

Bij de bepaling van de kracht die de onderscheiden opties zullen

hebben koppelen we de informatie die we hebben over de consumenten-

voorkeuren (uit de enqu8te), de winkelformules van de concurrenten

(enquAte en eigen bezoek) en de zojuist "gebouwde" eigen opties. In

het krachtenveld tussen deze drie (zie ook het onderzoeksmodel) wordt
de concurrentiekracht, uitgedrukt in het verwachte te behalen asrkt-
aandeel, bepaald. Deze bepaling is gebaseerd op gedeeltelijk objec-
tieve informatie. De bepaling hce de diverse opties echter in de
praktijk uitpakken is een proces van redeneren op basis van de be-

schikbare informatie en op basis van subjectieve inschatting en erva-
ring. Opgemerkt moet worden dat deze subjectieve inschattingen de

zwakke schakel in de gepresenteerde analyse vormen.
Voor een verklaring van de in de tabel gebruikte symbolen wordt ver-
wezen nsar het onderzoeksmodel dat in hoofdstuk genoemd is. In de
tabel beperken we ons niet tot de te verwachten marktaandelen doch
trekken we tevens in termen van omzet, kosten en winst de cijfermati-
ge conclusies.

te verw. optie
waarde
van 1 2 3 4 5 6 7 8

V 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
m o,10 0,06 0,045 0,03 0,03 0,06 0,05 0,02
m X v 16.000 9.600 7.200 4.800 4.800 9.600 8.000 3.200
p 12,50 18,50 14,00 17,50 20,00 21,00 17,50 24,50
p x m x v 200.000 177.600 100.800 84.000 96.000 201.600 140.000 78.400
K 153.000 88.000 88.000 28.000 28.000 106.000 96.000 106.000
saldo BTw 30.500 28.000 16.000 13.500 15.500 30.500 22.000 13.000

w 16.400 61.600 -3.300 42.500 53.000 63.500 22.000 -40.000

Tabel 4: De bedrijfseconomische consequenties van de invoering van de
verschillende winkelformules.7)
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Over de 160.000 bezceken die als uitgangspunt genomen zijn voor het
volume van de totale markt kunnen we het volgende zeggen. In een ven
de eerdere hoofdstukken werd dit getal ook gencemd, msar dan als
zijnde het aantal bezceken dat inwoners van West ean een kapper bren-
~en. We hebben echter gezien dat van deze 160.000 er een belangrijk
gedeelte buiten West plsats vindt. Aan de andere kant. maar kleiner
in eantal, zijn er personen die niet in West woonachtig zijn doch wel
eldaar naer de kapper gaan. Hierdoor zouden we op een iets lagere
schatting dan 160.000 bezoeken in West zelf mceten uitkomen. Voor de
berekening van de totale markt maakt dit echter niet uit. de definië-
ring van ons werkgebied is immers West plus de eanliggende stadsde-
len.

De gencemde kosten bevatten een santal deelaspecten. Zo gaan we er
ten eerste van uit dat wanneer we een gemengde salon hebben, dat we
dan gebruik dienen te maken van in ieder geval 1 extra kapper naast
opdrachtgever zelf. Dit omdat gewerkt zal mceten worden, hcewel de
salon gemengd is, met een apart dames- en een apart herenhoekje.
Wanneer het eantal te verwachten 'knipbeurten' bij onze salon hoger
wordt dan 5000 is tevens assistentie gewenst van een tweede kapper
(vanwege de fysieke onmogelijkheid voor 1 kapper om meer dan 5000
personen in een jear te 'verwerken'.
Verder i s de berekende omzet ( p X m x V) inclusief BTW, daarom wordt
deze er daarna apart van af getrokken ( beter gezegd het saldo van de
te betalen en ontvangen BTW-bedragen).
Een ander punt betreft de locatie. Deze heeft voor in ieder geval
twee kostenaspecten gevolgen. Ten eerste is dear de situatie op het
Winkelcentrum van huur of lease. Hiervoor is een bedrag van J 8000,-
per jsar gerekend. Locatie L vereist aankoop van het pand. Het te
bepalen hypotheekbedrag per jaar wordt geschat op f 16.000,-.
Het tweede aspect betreft de benodigde extra promotie die in het
geval van de locatie L nodig is boven de situatie winkelcentrum. Zie
ook hierna.
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c. de bepaling van de te genereren omzetten van de alternatieven

Deze lopen uiteen zoals we kunnen zien van ongeveer 78.000 gulden tot
ruim twee ton.

d. de kosten van de alternatieven8~

In een vorige paragrasf is vermeld welke concrete kostenbedragen zijn
gebruikt. Daar kan nog aan toegevoegd worden dat voor gebruik van
grondstoffen in alle gevallen f 5.000,- is genomen. Dit kan vooral
voor de lastste optie aan de lage kant zijn. Dit wordt echter gecom-
penseerd door de lagere promotiebedragen die gemoeid zijn met een
salon die zich op een beperkt publiek richt. Voor promotie, telefoon,
verzekering, verwarming, etc. is een bedrag van f 20.000,- gerekend
in de gevallen 'Locatie L' en in de andere opties is hier f 10.000,-
voor genomen. Een motivering hiervoor is gelegen in het feit dat het
winkelcentrum als klantentrekkend mag worden beschouwd, waardoor de
promotiekosten lager dan bij locatie L kunnen zijn.

3.5. Keuze winkelformule en implementatie

s. winstperspectieven van de alternatieven

Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar tabel 4. We kunnen
nu concluderen dat het 'prijsboksen', het proberen de klanten van de
beunhazen te trekken met een lage prijs en een extra stuk advies,
niet lonend is. Dit betreft waarschijnlijk een vaste groep mensen die
moeilijk bij de vertrouwde beunhazen los te krijgen is.
Een ander punt is dat een salon met de allure van een bepaalde beken-
de luxueuze kapsalon in een nabijgelegen grote stad in West niet
voldoende levensvatbaar zal zijn, vanwege de te geringe basis. De
groep personen die wat meer wil betalen voor persoonlijke aandacht en
advies is zeker wel aanwezig, doch deze is te beperkt van omvang.
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We zien uit tabel 4 dat er twee alternatieven min of ineer uit te
voorschijn komen als levensvatbaar. Dit betreft zowel een locatie op
het winkelcentrum als de locatie L. Dit betekent dat we de conclusie
kunnen trekken dat uit deze studie niet éénduidig een duidelijke
keuze voor een van de twee locaties kan worden gemaekt. Op beide
plekken past een dsartce ingerichte zsak. Verder is duidelijk dat
beide winkelformules uitgean van een dcelgrcep die te omschrijven is
als de grcep niet-oude huisvrouwen die nu vsak bij de marktleider
klant zijn, en voor ongeveer dezelfde prijs geknipt zouden willen
worden in een ultra-moderne, doch wel nette, jonge zeak.

b. keuze

Uit het voorgaande is duidelijk dat op we op basis van onze informa-
tie niet duidelijk voor 1 elternatief kunnen kiezen. Wij bieden zowel
alternatief 2 als alternatief 6 ter overweging aan ean de opdracht-
gever.

c. implementatie op lange en korte termiin

Op bedrijfseconomische gronden is zoals betoogd geen uiteindelijke
keuze te maken. Op dit punt komen er een santal andere factoren in
het spel, zoals de eventuele voorkeuren van opdrachtgever voor een
pand wsarin zaak en woonhuis ondergebracht zijn, financiële draag-
kracht, ambities, etc.
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4. Discussie

De doelstellingen van dit artikel luiden in het kort:
1. ga na of de nederlandse marketing-literatuur voldoende praktische

aanknopingspunten biedt voor de oplossing van onze onderzoeksdoel-
stelling: "is de beoogde vestigingsplaats een goede vestigingsplaats
en zo ja, welke winkelformule dient de nieuwe kapsalon 'mee te krij-
gen'" (paragraaf 2).

2. Laat zien hoe met weinig middelen het probleem concreet aangepakt
kan worden (paragraaf 3)

3. Ga in op de relatie vestigingsplaats-winkelformule. (paragrasf 3).

ad 1. Ten aanzien van de eerste doelstelling kunnen we de volgende
opmerkingen plaatsen. De onderzochte literatuur is meestal weinig
praktisch en weinig expliciet op het gebied van vestigingsplasts-
beoordeling. Een groot gedeelte van de literatuur richt zich
bovendien op de vergelijking, niet luidende in bedrijfsecono-
mische kengetallen, van een aantal vestigingsplaatsen. Daarnasst
is het toepassingsniveau van de voorgestelde analyses vaak te
hoog, hoger dan het niveau van de individuele detaillist.
Samenhangend met de opmerking over de geringe expliciteit van de
voorgestelde methoden is de opmerking dat een groot deel van de
auteurs geen formele methode, doch een checklist presenteren.
De laatste opmerking betreft de geringe aandacht voor het in
ogenschouw nemen van (de samenhang tussen) de vestigingsplaatsbe-
oordeling én de kiezen winkelformule. Veel literatuur blijft
beperkt tot de beoordeling van de 'spot' op totsalpotentieel.

Indachtig deze tekortkomingen is voor de beantwoording van de
onderzoeksdoelstelling gekozen voor een eigen methode. Deze eigen
methode is voornamelijk gebaseerd op ideeën voortkomende uit de
publicaties van van der Ster, Van Wissen ( 19~8), Bosman, Reuyl
(19~5), Leeflang, Naert (1978) en van Goor (1984).
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ad 2. De door ons voorgestelde methode behelst o.a. een model met als
positieve eigenschappen: a. het beoordelingscriterium is 'winst'
weardoor de beoordeling van de vestigingsplasts kan geschieden
zonder een vergelijking te hceven maken met andere vestigings-
plaatsen; b. het model is formeel en expliciet; c. het model
houdt rekening met de gevolgen van een gekozen winkelformule (-
optie) op de vestigingspleatsbeoordeling; d. de analyse kan uit-
gevcerd worden met behulp ven geringe middelen. Als secundaire
gegevensbron zijn de publicaties van de gemeente. het C.I.M.K.,
de Kamer van Koophandel en met name het E.I.M. zeer bruikbaar.

Als bron voor primaire gegevens betreffende de concurrentie en de
behoeften van potentiële klanten kan gebruik gemaakt worden van
eigen observatie en een eenvoudige passantenenguète.

De in onderliggend onderzoek gebruikte methode kent echter ook
een santal bezwaren. Het belangrijkste bezwaar betreft de subjec-
tieve ( doch wel op 'objectieve' gegevens gebaseerde - denk aan de
consumentenenquéte -) inschatting van de te verwachten marktaan-
delen van de ontwikkelde alternatieve winkelformule-opties. Een
oplossing hiervoor zou gezocht kunnen worden in de door Van Goor
(~984) genoemde MCI-modellen. Dit vereist wel sanpassing en uit-
breiding van de consumentenenquéte.

a~. Voor een bespreking van de derde dcelstelling van het artikel
verwijzen we naar paragraaf 3.
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Noten

1) Voor een inzicht in de inhoudsopgave van het aan deze studie ten grond-
slag liggende onderzceksrapport wordt verwezen naar appendix 1.

2) Zie: Kooiker, van den Heuvel (1982); ook: van Nierop (1985, p. 64).

3) Een groot deel van de informatie in deze subparagrasf is verkregen uit
de 'Branche Oriëntatie' van het EIM over 'het kappersbedrijf'; EIM, be-
drijfseconomische publicaties, Zceter~eer, juni 1984.

4) Informatie verkregen u3t de gemeentelíjke statistieken.

5) De afdeling van de bevolking van de gemeente is vaak bereid en in
staat om gedetailleerde informatie te leveren over spreiding van de bevol-
king naar leeftijden, geslacht e.d. over de wijken van de stad of gemeen-
te
6) Deze drie dimensies doen denken aan de drie dimensies van de 'kubus'
van Abell, Hammond (1979); die gebruiken voor de afbakening van de 'busi-
ness' van een organisatie de drie termen 'behoeften~functies', 'doelgroep'
en 'technologie'. Wanneer we het assortiment dat een detailhandelsorgani-
satie aanbiedt zien als de 'technologie' (waarmee worden de behoeften van
de doelgroepen bevredigd, wat is de meer technische omschrijving van ons
produkt), van Abell en Hammond, dan zien we dat de keuze voor een bepaalde
winkelformule door een detaillist, hetzelfde inhoudt als de bepaling van
het antwoord op de klassieke vraag 'What business are we in'?!
Zie ook van der Ster, van Wissen (1978), p. 122.

7) Voor een verklaring van de symbolen V, m, p, K en W verwíjzen we naar
de uitleg bij het onderzoeksmodel. Overigens hebben deze symbolen dezelfde
betekenis als in Leeflang, Beukenkamp (1981).

8) Als referentiepunt voor de door ons te maken schattingen kunnen we de
cijfers gebruiken die vermeld zijn in de EIM-uitgave 'Bedrijfssignalering;
bedrijfsresultaten', welke per kwartaal verschijnt. Verder geeft het EIM
soortgelijke kengetallen in haar jaarlijkse publicatie 'Kengetallen'.
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Appendix 1

Inhoudsopgave van het ean dit artikel ten grondslag liggende onderzoeks-
rapport. -

Aanbevelingen

I: De opzet van het onderzoek;

1. inleiding en probleemformulering
2. onderzoeksdoelstelling
3. onderzoeksmodel en onderzoeksopzet

II: De totale markt;

1. beschrijving totale markt:
e. economische ontwikkeling
b. verzorgingsgebied
c. bevolking
d. vestigingspunt (winkelcentrum)

2. schatting omzetpotentieel kappersbranche in de betreffende woon-
wijk

III: Potentigle concurrentie;

1, damessalons
2. herensalons
3. gemengde salons
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IV: Alternatieve winkelformules;

1, de alternatieven
2. de bepaling van de concurrentiekracht van de alternatieven
3. de bepaling van de te genereren omzetten van de alternatieven
4. de kosten van de alternatieven

V: Keuze winkelformule en implementatie

1. winstperspectieven van de alternatieven
2. keuze
3. implementatie op lange en korte termijn.



i

IN 1986 REEDS VERSCHENEN

O1 F. van der Ploeg
Monopoly Unions, Investment and Employment: Benefits of Contingent
Wage Contracts

02 J. van Mier
Gewone differentievergelijkingen met niet-constante coëfficiënten en
partiële differentievergelijkingen (vervolg R.T.D. no. 84.32)

03 J.J.A. Moors
Het Bayesisanse Cox-Snell-model by accountantscontroles

04 G.J. van den Berg
Nonstationarity in job search theory

05 G.J. van den Berg
Small-sample properties of estimators of the autocorrelation coeffi-
cient

06 P. Kooreman
Huishoudproduktie en de analyse van tijdsbesteding

07 R.J. Casimir
DSS, Information systems and Management Games

OS A.J. van Reeken
De ontwikkeling van de informatiesysteemontwikkeling

09 E. Berns
Filosofie, economie en macht

10 Anna Haraf~czyk
The Comparative Analysis of the Social Development of Cracow, Bratis-
lava, and Leipzig, in the period 1960-1985

li A.J. van Reeken
Over de relatie tussen de begrippen: offer, resultaat, efficiëntie,
effectiviteit, produktiviteit, rendement en kwaliteit

12 A.J. van Reeken
Groeiende Index van Informatiesysteemontwikkelmethoden

13 A.J. van Reeken
A note on Types of Information Systems

14 A.J. van Reeken
Het probleem van de Componentenanalyse in ISAC

15 A. Kapteyn, P. Kooreman, R.J.M. Willemse
Some methodological issues in the implementation of subjective pover-
ty definitions

16 I. Woittiez
Preference Interdependence and Habit Formation in Family Labor Supply



ii

1~ A.J. van Reeken
A new concept for allocation of joint costs: Stepwise reduction ofcosts proportional to joint savings

18 A.J. van Reeken
Naer een andere eanpak in de systemering

19 J.G. de Boer, N.J.W. Greveling
Informatieplanning met behulp van referentie-informatiemodellen 1.Totstandkoming bedrijfsinformatiemodellen

20 J.G. de Boer, N.J.W. Greveling
Informatieplanning met behulp van referentie-informatiemodellen 2.Een methode voor informatieplanning

21 W. Reijnders
Direct Marketing: "Van tactiek naar atrategie"

22 H. Gremmen
A four economy computer simulation game



iii

IN 198~ REEDS VERSCHENEN

O1 J.J.A. Moors
Analytical Properties of Bayesian Cox-Snell Bounds in Auditing

02 H.P.A. Mulders, A.J. van Reeken
DATAAL - een hulpmiddel voor onderhoud van gegevensverzamelingen

03 Drs. A.J. van Reeken
Informatisering en de beloning van arbeid

04 P.C. van Batenburg, J. Kriens
Bayesian Discovery Sampling: a simple model of Bayesian Inference in
Auditing.

05 ProF.Dr. J.P.C. Kleijnen
Simulatie

06 Rommert J. Casimir
Characteristics and implementation of decision support systems

0~ Rommert J. Casimir
Infogame, the model

08 J.J.A. Moors
A Quantile Alternative for Kurtosis

09 Rommert J. Casimir
Ontwerpen van Bedrijfsspelen

10 Prof. Drs. J.A.M. Oonincx
Informatiesystemen en het gebruik van 4e generatie talen

11 R. Heuts, J. van den Bergh
Productieplanning met stochastische vraagpatronen en simultane be-
schouwing van regelmatige en onregelmatige productieprogramma's: een
analyse van het éénperiodeprobleem

12 Willem J. Selen
A note on Cost Estimation Errors in Lot-Size Problems



o i~Mi~~~~~~~~~á~u~~ i W


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44

