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Management Samenvatting 

Aanleiding 
Stichting De Klup Twente is een organisatie die activiteiten organiseert voor mensen met een 
beperking in en rond Almelo. In 2013 werd de stichting de trotse eigenaar van het Fun-ie-Fit 
centrum, gevestigd in het Meester Siebelinkhuis aan de Berlagelaan 2. Het Fun-ie-Fit is een health-
centrum ontwikkeld om mensen met een beperking meer te laten sporten. Door middel van 
exergames en een afstemming op de behoeften van mensen met een beperking kunnen mensen 
gamen en sporten in het centrum. Een andere reden voor de oprichting van het centrum is om meer 
inkomsten te genereren voor de stichting. In dit verslag wordt een onderzoek uitgevoerd naar de 
prijsstrategie van het Fun-ie-Fit centrum die ervoor moet zorgen dat het centrum in de toekomst 
haar eigen kosten kan dekken.  
 
Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van drie analyses, de vragenlijsten en de interviews is het mogelijk om 
enkele aanbevelingen te maken met betrekking tot de prijsstrategie van het Fun-ie-Fit centrum die 
het mogelijk maakt voor het centrum om haar eigen kosten te dekken. De aanbevelingen luiden:  

 Op basis van de drie analyses zal de prijs van het Fun-ie-Fit centrum, in de onvoordeligste 
situatie, liggen tussen het minimum van € X per uur en het maximum van € X per uur. De 
prijs per klant zal minimaal € X per klant per uur moeten zijn, met een maximum van € X per 
klant per uur.  

 De prijzen voor speciale evenementen behoren hoger te zijn dan de prijzen voor frequente 
gebruikers. De prijzen voor deze evenementen zijn minimaal € X per uur, om zo de kosten te 
dekken, en maximaal € X per uur. Prijzen per individu kunnen variëren maar moeten 
minimaal de kosten van € X per uur dekken. Dit betekend een kostprijs van          € X per klant 
per uur wanneer er 10 klanten zijn. Prijzen kunnen worden verlaagd na mate er meer klanten 
tegelijkertijd gebruik maken van het centrum zolang het minimaal de kosten van € X per uur 
dekt.  

 Het is aan te rade om het aantal openingsweken zo hoog mogelijk te houden, in dit geval 45 
weken per jaar, omdat dit het mogelijk maakt om de kosten over meer weken te 
verspreiden, de prijzen te verlagen en de noodzaak om elk uur te verkopen en 480 klanten te 
trekken te verkleinen.  

 Het Fun-ie-Fit centrum zou ook haar openingsuren moeten uitbreiden, vooral in de 
avonduren. Deze aanbeveling wordt gedaan op basis van de voorkeuren die respondenten 
hadden met betrekking tot het tijdstip waarop ze gebruik willen maken van het Fun-ie-Fit 
centrum. Daarnaast zou het centrum ook open kunnen op de zondagmiddag in plaats van de 
zaterdagmiddag, zoals blijkt uit voorkeuren van respondenten. Het verhogen van het aantal 
openingsuren kan eveneens lijden tot spreiding van de kosten en een daling van de minimum 
prijs.  

 Een andere aanbeveling is om te grondig te kijken naar de kosten die het Fun-ie-Fit centrum 
maakt en hoe deze eventueel kunnen worden beperkt. Met name de kosten van het 
personeel, de schoonmaak en de afschrijving vormen een groot deel van de kosten van het 
Fun-ie-Fit centrum. Het is ook aan te raden om goed bij te houden hoe de stelposten in de 
begroting zich verhouden met de realiteit om dat dit de kan leiden tot een daling of stijging 
van de totale kosten per jaar.  

 De inkomsten uit de verkoop van consumpties heeft de mogelijkheid om een wezenlijke 
impact te hebben op de totale inkomsten van het Fun-ie-Fit centrum. Elke extra consumptie 
die wordt verkocht levert namelijk winst op voor het centrum en helpt in het dekken van de 
kosten. 

 De evenementen kunnen een grote bron van inkomsten zijn voor het Fun-ie-Fit centrum 
omdat de prijzen voor deze evenementen aanzienlijk hoger zullen liggen dan normale 
prijzen. Daarnaast kan er een redelijke winst worden gemaakt op eten en drinken. Daarbij 
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moet wel worden vermeld dat het belangrijk is de kosten laag te houden door te werken met 
vrijwilligers.  

 De laatste aanbeveling is om de contracten met sponsors te vernieuwen of verlengen. Dit is 
een directe manier om inkomsten voor het centrum te vergaren en dekt een aanzienlijk deel 
van de kosten van het Fun-ie-Fit centrum en kan lijden tot significante prijsverlagingen.  

 
Motivatie 
De bovenstaande aanbevelingen zijn gedaan op basis van een economische waarde-, concurrentie en 
kostenanalyse. Deze analyses combineren de meest gebruikte prijsmethoden in de service industrie 
om zo met een prijsbereik te komen dat van toepassing is op het Fun-ie-Fit centrum. In dit onderzoek 
worden er ook uitspraken gedaan met betrekking tot enkele organisatorische aspecten die de 
inkomsten en kosten van het Fun-ie-Fit centrum beïnvloeden.  
 
Consequenties 
Het Fun-ie-Fit centrum beschikt nu over de nodige informatie om haar prijzen te bepalen en om de 
komende twee jaar nog te werken naar een financieel onafhankelijke organisatie. Door een balans te 
vinden tussen de prijzen en de andere doelstellingen van het Fun-ie-Fit centrum zou het centrum 
haar kosten kunnen dekken en gamen aantrekkelijk kunnen maken voor mensen met en mensen 
zonder een beperking.  
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Voorwoord 
Voor u ligt de afstudeeropdracht van Jasper van Halen, student International Business Adminstration 
aan de Universiteit Twente. Dit verslag is een advies voor Stichting De Klup Twente met betrekking 
op de prijsstrategie van het Fun-ie-Fit centrum in Almelo. Het verslag geeft inzicht in de waarde die 
het centrum levert aan klanten, het analyseert de kosten van het Fun-ie-Fit centrum en het geeft 
weer hoe concurrenten hun prijzen opbouwen. Dit verslag focust zich ook op het identificeren van 
verschillende klanten segmenten en hoe het Fun-ie-Fit centrum aantrekkelijker kan worden voor 
klanten en gebruikers.  
 
Tijdens het onderzoek heb ik veel hulp gehad van het management van de stichting. De directeur, Jan 
Anema, en zakelijkleider, Hans van Riet, waren altijd beschikbaar voor vragen of om ideeën uit te 
wisselen over verschillende organisatorische- en prijs-gerelateerde aspecten. Graag zou ik ook de 
andere personeelsleden en deelnemers van De Klup willen bedanken voor hun bijdrage aan mijn 
onderzoek. Velen hebben bijgedragen om dit tot een mooi verslag te maken, daarnaast was het altijd 
prettig om in Almelo te werken. Behalve de De Klup wil ik ook mijn begeleider van de universiteit, Dr. 
X. Huang, bedanken voor al haar hulp tijdens het opzetten van het onderzoek en door mijn werk te 
voorzien van zowel positieve als kritische feedback.  
 
 
Veel leesplezier toegewenst,  
 
 
 
 
 
Jasper van Halen 
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1. Introductie 
Voor mijn bachelor opdracht wou ik graag de theorieën en methodes waar ik bekend mee ben 
geworden op de universiteit gebruiken in de echte wereld, om zo de afstudeeropdracht interessanter 
en relevanter te maken. Na enkele weken van zoeken naar een externe afstudeeropdracht kwam ik 
terecht bij de website van de Wetenschapswinkel, een klein bedrijf gevestigd op de campus van de 
Universiteit Twente die dient als een brug tussen de regio en de universiteit. De opdracht die mijn 
aandacht trok was afkomstig van Stichting De Klup Twente en was gerelateerd aan het opstellen van 
een financieel plan om het Fun-ie-Fit centrum in de toekomst zelfstandig te laten opereren. Deze 
opdracht heb ik met beide handen aangepakt en voor u ligt het resultaat.  
 
In de volgende bladzijden worden allereerst Stichting De Klup Twente en het Fun-ie-Fit centrum 
beschreven om zo een beter idee te krijgen wat deze organisaties doen en waarom een financieel 
plan zo belangrijk is. Daarna wordt de probleemstelling behandeld, wordt er uitgelegd waarom dit 
verslag zowel relevant is voor het Fun-ie-Fit centrum als voor de academische wereld en worden de 
onderzoeksvragen beschreven. De onderzoeksvragen worden opgevolgd door een korte omschrijving 
van de onderzoeksopzet, de beperkingen van het onderzoek en de verdere inhoud van dit verslag.  
 

1.1 Stichting De Klup Twente 
Stichting De Klup Twente is een organisatie die activiteiten faciliteert voor mensen met zowel een 
fysieke als mentale beperking in de regio van Almelo. Stichting De Klup heeft ongeveer 450 
vrijwilligers en 8 professionals die zich bezig houden met het organiseren en ondersteunen van de 
activiteiten van hun deelnemers (http://www.deklup.nl/stichting/ ). Stichting De Klup organiseert 
een breed aanbod van activiteiten op het gebied van sporten, muziek, educatie en sociaal-cultureel. 
Deze activiteiten vinden plaats in het Meester Siebelinkhuis, het hoofdkwartier van alle activiteiten, 
of op andere locaties in en rond Almelo.  
Stichting De Klup Twente vindt het belangrijk dat mensen met een beperking in contact komen met 
andere mensen, zowel met als zonder beperking. Volgens de filosofie van de stichting is dit essentieel 
zodat mensen met een beperking het gevoel te geven dat zij er toe doen en dat zijn meedoen in de 
samenleving. Stichting De Klup probeert dit te verwezenlijken door een breed scala van activiteiten 
aan te bieden.  
De stichting is echter ook op zoek naar nieuwe ontwikkelingen die aansluiten op de behoeftes en 
talenten van zowel jongeren als ouderen om zo meer interesse op te wekken voor de activiteiten van 
De Klup en om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Een van deze ontwikkelingen is gerelateerd aan de 
levensstijl van mensen met een beperking. Studies wijzen namelijk uit dat mensen met een 
beperking vaak te weinig bewegen, een slechtere gezondheid hebben en zich veel sneller oud voelen 
dan mensen die geen beperking hebben. Dit heeft ermee te maken dat sporten vaak moeilijk is voor 
mensen met een beperking, zowel in de uitvoering als de afhankelijkheid van vervoer en goede 
faciliteiten. Al met al worden mensen met een beperking dus niet heel erg gestimuleerd om meer te 
gaan bewegen en dit is iets waar Stichting De Klup Twente op in wil spelen. In samenwerking met de 
Universiteit Twente, de nationale E-sportbond en bedrijven en stichtingen is er een nieuw digitaal e-
sport en e-health centrum opgericht, genaamd het Fun-ie-Fit centrum.  
 

1.2 Het Fun-ie-Fit centrum 
Het Fun-ie-Fit centrum, gevestigd in de oude gymzaal van het Meester Siebelinkhuis, is operationeel 
vanaf augustus 2012. Het centrum is uitgerust met de Gamewall met zeven personal computers voor 
de meer tactische games, het Exergame Lab waar de Eyeclick een game op de vloer projecteert, de 
Exergamehall waar vier exergame-velden zijn ingericht met de nieuwste gameconsoles en grote 
schermen om op te gamen. Daarnaast is er nog een Chat & Chillroom waar mensen kunnen 
ontspannen en een drankje kunnen drinken.  

http://www.deklup.nl/stichting/
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De personal computers worden het meeste gebruikt voor de tactische games en worden veelal 
gebruikt door de e-sportclub Tactix. Tactix is een onafhankelijke vereniging die het Fun-ie-Fit centrum 
huurt om met haar leden games te spelen. Deze organisatie focust zich met name op jongeren die 
houden van gamen en gamen in competitieverband.  
Het Exergame Lab met de Eyeclick is een ruimte waar mensen games spelen op de vloer door middel 
van hun voeten, handen of andere lichaamsdelen. De Eyeclick kan ook worden gebruikt voor mensen 
in een rolstoel, hetgeen het bijna voor iedereen geschikt maakt.  
De Exergamehall beslaat het grootste deel van het Fun-ie-Fit centrum en bestaat uit vier speelvelden 
waar mensen kunnen exergamen of gamen op de Playstation 3 en 4, de Xbox 360 Kinect, de Xbox 
One, de Wii en de Wii U. Exergames worden vooral gespeeld zonder het gebruik van een controller 
en vereist dat mensen hun lichaam bewegen om de game te spelen. Door het bewegen van 
bijvoorbeeld een arm of been kan een poppetje worden bestuurd in de game. In essentie wordt de 
persoon dus de controller. Deze ontwikkeling stimuleert mensen om meer te bewegen wanneer zij 
aan het gamen zijn, terwijl het gamen met controller normaal een redelijk statische activiteit is. Het 
doel van exergamen is om mensen te stimuleren om op een leuke manier meer te bewegen. 
Daarnaast kan het ook worden gebruikt om teamwork te stimuleren en om mensen te leren samen 
te spelen (http://funiefitcentrum.nl/ ).  
 
Het Fun-ie-Fit centrum moet worden beschouwd als een plaats waar mensen, zowel met als zonder 
beperking, kunnen komen om met elkaar in contact te komen en om te gamen. Door middel van de 
faciliteiten die er zijn in het centrum kunnen mensen werken aan hun conditie, concentratie en 
reactiesnelheid door het spelen van exergames. Met deze faciliteiten is het de bedoeling om ‘fun’ en 
‘fitheid’ samen te brengen (Anema, 2012).  
 

 
Impressie van het Fun-ie-Fit centrum met van links naar rechts de Exergamehall en Gamewall, het 

Exergame Lab en de Chat & Chillroom (bron: http://funiefitcentrum.nl/ ). 
 
Behalve dat het centrum is opgericht om mensen op een aantrekkelijke manier te stimuleren om 
meer te bewegen is het centrum ook opgericht om te helpen in het dekken van de kosten van het 
Meester Siebelinkhuis, om nieuwe en jonge vrijwilligers aan te trekken, om te helpen in het 
ontwikkelen van programma’s voor speciaal onderwijs en tegen obesitas en om stageplaatsen aan te 
bieden voor mensen die gere-integreerd moeten worden in de arbeidsmarkt.  
 

1.3 Relevantie 
Zoals al eerder is vermeld is het Fun-ie-Fit centrum opgericht met de hulp en giften van organisaties 
uit regio Twente. Met de financiële ondersteuning van deze bedrijven en stichtingen was het voor 
het centrum mogelijk om zich te focussen om alle fouten uit het systemen te krijgen en om te 
werken met testgroepen in het Fun-ie-Fit centrum die feedback leverden over de praktische 
aspecten zoals de regels die moeten worden gehandhaafd door mensen wanneer ze in het centrum 
zijn.  
De financiële ondersteuning is echter niet oneindig en daarom is de doelstelling geformuleerd dat 
het Fun-ie-Fit centrum, vanaf het einde van 2015, of begin 2016, volledig zelfstandig moet kunnen 
opereren en haar eigen kosten moet kunnen dekken. Officieel is het centrum onderdeel van Stichting 

http://funiefitcentrum.nl/
http://funiefitcentrum.nl/
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Vrienden van De Klup Twente, omdat dit financiële voordelen opleverde met betrekking tot BTW 
aftrek. Het centrum wordt echter nog steeds gezien als onderdeel van Stichting De Klup Twente, 
maar het centrum werkt met haar eigen personeel, klanten en financiële middelen (Anema, 2012).  
Het doel van dit onderzoek is om Stichting De Klup Twente te voorzien van een advies over hoe zij 
van het Fun-ie-Fit centrum een financieel onafhankelijke organisatie kunnen maken door middel van 
een effectieve prijsstrategie.  
 

1.3.1 Wetenschappelijke Relevantie 

Allereerst is dit verslag relevant voor academici omdat het belang van de prijsstrategie wordt 
besproken en omdat dit verslag kan worden gezien als een aanvulling op de wetenschappelijke 
literatuur van het opstellen van prijzen in de praktijk. Dit is met name relevant omdat het opstellen 
van prijzen wordt gezien als een van de meest verwaarloosde onderwerpen in zowel de marketing 
mix als in marketing tijdschriften (Nagle & Holden, 1995 en Malhorta, 1996). Daarnaast demonstreert 
dit verslag ook hoe de prijs invloed uitoefent op het dekken van de kosten van een organisatie.  
De tweede reden waarom dit onderzoek relevant kan zijn voor zowel academici als managers is 
omdat er gebruik wordt gemaakt van een geïntegreerd kader dat de drie prijsstrategieën combineert 
in één studie met behulp van het kader van Hinterhuber (2004). Deze aanpak met drie perspectieven 
is oorspronkelijk ontworpen door Ohmae (1982) om als handleiding te dienen voor winstgevende 
prijsbeslissingen, maar kan ook worden gebruikt voor relevante inzichten met betrekking tot het 
dekken van de kosten. Behalve dit onderzoek is er slechts een ander voorbeeld beschikbaar over de 
werking van het kader van Hinterhuber (Hinterhuber & Liozu, 2012). 
Anderson et al. (1992) stelden dat de conjoint analyse een goede manier is voor het bepalen van een 
prijs voor een product of dienst. De literatuur laat echter zien dat de conjoint analyse vooral wordt 
gebruikt bij consumenten en industriële producten en minder bij diensten (Wittink & Cattin, 1989). 
Dit maakt de conjoint analyse die in dit onderzoek is gebruikt interessant voor andere onderzoekers 
die gebruik willen maken van het bepalen van de prijs van een service.  
 

1.4 Probleemstelling 
Het probleem dat wordt behandeld in dit verslag heeft betrekking op de financiële situatie van het 
Fun-ie-Fit centrum. In de opdracht van Stichting De Klup Twente stond beschreven dat het financiële 
plan voor het Fun-ie-Fit centrum moest dienen als een handleiding die beschreef hoe het centrum 
haar eigen kosten kan dekken in de toekomst. Deze doelstelling is een uitdaging omdat de stichting 
kan worden gezien als een non-profit organisatie, ‘een organisatie die een maatschappelijk doel 
vervuld’ (O’Neill, 1989) of zoals McCarthly et al. (1992) het omschrijven: ‘een organisatie die 
achtergestelde of ondergewaardeerde groepen bedient, om zo de vrijheid van mensen te vergroten, 
mensen te ondersteunen, om sociale veranderingen te bewerkstelligen en om diensten te bieden’. 
Dit duidt aan dat het maken van winst in eerste instantie niet het doel is van de stichting maar juist 
het faciliteren van activiteiten voor mensen met een beperking. Echter, Stichting De Klup Twente en 
het Fun-ie-Fit centrum moeten worden beschouwd als twee verschillende organisaties ook al zijn ze 
zo sterk aan elkaar verbonden. Stichting De Klup Twente haalt namelijk de meeste inkomsten (57,3%) 
uit projectsubsidies en subsidies van verschillende gemeenten en 42,6% van de inkomsten komen 
van de diensten die de stichting organiseert in het Meester Siebelinkhuis (Te Pas, 2013). De stichting 
is daardoor een combinatie van een ‘donatie’ en een ‘commerciële’ non-profit organisatie 
(Hansmann, 1987). Het Fun-ie-Fit centrum zelf, is tot stand gekomen met behulp van 
projectsubsidies, maar volgens de begroting verloopt deze financiële ondersteuning na 2015. Het 
Fun-ie-Fit moet daarom worden beschouwd als een ‘commerciële’ non-profit organisatie die zijn 
inkomsten vergaart door middel van het verkopen van diensten. De mogelijke winsten die daar uit 
voorvloeien kunnen worden gebuikt om andere activiteiten te financieren of andere kosten van 
Stichting De Klup Twente te dekken (Hansmann, 1987).  
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Dit verslag zal Stichting De Klup Twente voorzien met een advies over hoe de financiële doelstelling 
van het Fun-ie-Fit centrum kan worden behaald. Met hulp van directeur Jan Anema is de volgende 
probleemstelling gedefinieerd:  
 
Op welke manier kan Stichting De Klup Twente van het Fun-ie-Fit centrum een professionele 
organisatie maken zodat:  

1. Er voldoende inkomsten zijn om de exploitatie dekkend te krijgen 
2. De verschillende gebruikersgroepen optimaal gebruik kunnen maken van het Fun-ie-Fit 

centrum 
 

1.5 Onderzoeksvragen 
Om het probleem op een gestructureerde manier aan te pakken en om richting te geven aan het 
onderzoek en hoe het advies tot stand moet komen worden er onderzoeksvragen geformuleerd. De 
hoofdvraag van dit onderzoek luidt:  
 

Hoe kan de prijsstrategie van het Fun-ie-Fit centrum worden georganiseerd zodat de kosten worden 
gedekt; En hoe kan de participatie van verschillende klantengroepen worden gestimuleerd? 

 

De Focus op de Prijsstrategie voor het Dekken van de Kosten 
Het dekken van de kosten van het Fun-ie-Fit centrum, of ‘breaking-even’ zoals het in de accounting 
literatuur ook wel wordt genoemd, is gebaseerd op de situatie waar de totale inkomsten gelijk zijn 
aan de totale kosten die een organisatie maakt (Drury, 2012). De literatuur wijst vaak naar de ‘cost-
volume-profit’ analyse voor het dekken van de kosten. Deze analyse is een werkwijze die door 
organisaties wordt gebruikt om de relatie tussen de kosten, het volume en de winst te bekijken 
(Berry & Jarvis, 2006 en Heisinger, 2009). De volledige formule die erbij hoort luidt:  
 

Winst = Volume x Prijs – (Vaste Kosten + Variabele Kosten x Volume) 
Break-even: Volume x Prijs = (Vaste Kosten + Variabele Kosten x Volume) 

 
Zoals de formule laat zien zijn er vier krachten die invloed hebben op het break-even punt en de 
hoeveelheid winst die een organisatie maakt. Tabel 1.1 demonstreert welke kracht er het meeste 
invloed heeft in de formule. Dit voorbeeld laat zien wat er gebeurt wanneer er een verbetering is van 
10% bij elk van de vier krachten, er van uitgaande dat de overige factoren constant blijven.  
 
Tabel 1.1: De Impact van Pijs op Winst en Inkomen (Dolan & Simon, 1996) 

 
 
Zoals Tabel 1.1 laat zien heeft prijs de grootste invloed op het maken van winst en heeft daardoor 
ook de grootste impact op het dekken van de kosten. Zelfs als dit voorbeeld is gedaan met andere 
getallen luidt de conclusie nog steeds dat ‘prijs de winst beïnvloed als geenander’ (Dolan & Simon, 
1996) (dit is alleen waar als de totale inkomsten hoger is dan de vaste kosten en zolang de variabele 
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kosten minder zijn dan de prijs). Het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat in de echte wereld alle andere 
variabelen gelijk blijven wanneer er een verandering plaatsvindt, maar dit doet geen afbreuk aan het 
voorbeeld. De relatie die in Tabel 1.1 werd weergegeven kan nog steeds worden gebruikt voor het 
maken van scenario’s om te zien wat de impact is van veranderingen in de formule.  
 
De formule schept ook een ander inzicht. In een onderzoek gedaan door Diamantopoulos (2003) stelt 
hij dat de afhankelijke variabele, het volume (q), de vraag van de klant vertegenwoordigd, gebaseerd 
op de functie van de eigen prijs (p) en de prijs van concurrenten (pj), weergegeven in de formule:  
q = f(p,pj). Echter, in de kosten formule is het volume (q) een onafhankelijke variabele voor de kosten 
van een bedrijf (c) in de formule: c = g(q), met (g) als variabele kosten. Dit laat zien dat de kosten een 
functie is van de prijs. Dit demonstreert de onlogica van een prijsstrategie gebaseerd op kosten, 
waarbij ‘prijs wordt gezien als een functie van de kosten, terwijl de echte causale relatie juist 
andersom is’ (Simon, 1989). Enkele onderzoekers hebben dit al meer dan zestig jaar geleden 
voorspeld, met Backman (1953) die zegt dat ‘het kerkhof van bedrijven is bezaaid met de skeletten 
van bedrijven die de prijs van hun producten allen bepalen op basis van hun kosten’.  
 
Dit betekend niet dat de kosten in het onderzoek onbelangrijk zijn wanneer we kijken naar het 
behalen van break-even. In tegendeel, kosten zijn wel degelijk van belang, met name omdat de 
kosten het break-even punt bepalen. Er moet echter worden gezegd dat, gebaseerd op de 
bovenstaande redenering, kosten niet moeten worden gebruikt om de inkomsten en de prijs van een 
product of dienst te bepalen.  
Een andere reden waarom dit onderzoek zich met name richt op de prijsstrategie van het Fun-ie-Fit 
centrum is omdat het management van Stichting De Klup Twente nog geen prijzen heeft vastgesteld 
voor de klanten van het Fun-ie-Fit centrum en dat zij te weinig informatie hebben om deze beslissing 
te kunnen maken. Daarom zal dit verslag, om advies te geven over het dekken van de kosten, zich 
voornamelijk richt op de prijsstrategie van het Fun-ie-Fit centrum. Om tot een gedegen advies te 
komen en om de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksvragen 
opgesteld: 
 

1. Wat is/zijn de doel(en) die/dat de prijs van het Fun-ie-Fit centrum moet bewerkstelligen? 
2. Wat is de economische waarde van het Fun-ie-Fit centrum? 
3. Wat is de invloed van prijsveranderingen op de omzet van het Fun-ie-Fit centrum? 
4. Hoe ziet de concurrentiepositie van het Fun-ie-Fit centrum eruit? 

 

Het Stimuleren van de Deelname van Verschillende Klanten 
Een van de dingen die duidelijk werden uit de doelstellingen die zijn opgesteld voor het Fun-ie-Fit 
centrum was dat het centrum voor praktisch iedereen aantrekkelijk moet zijn. Het centrum moet zich 
niet alleen richten op mensen met een beperking, maar ook op ouderen, jongeren, moeders, vaders, 
gamers, atleten en andere segmenten die aansluiten bij het Fun-ie-Fit centrum. Dit deel van het 
onderzoek richt zich daarom meer op de wensen van klanten en welke punten verbeterd kunnen 
worden om mensen te stimuleren om gebruik te maken van het Fun-ie-Fit centrum. Er zijn twee 
deelvragen opgesteld om te onderzoeken hoe de participatie van verschillende klanten gestimuleerd 
kan worden:  
 

5. Welke verschillende gebruikersgroepen zijn er in het Fun-ie-Fit centrum? 
6. Op welke manieren kan de participatie van gebruikers van het Fun-ie-Fit centrum 

gestimuleerd worden? 
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1.6 Onderzoeksmethode in het Kort 
Dit onderzoek maakt gebruik van het geïntegreerde kader van Hinterhuber (2004) om zo tot een 
aanbeveling komen met betrekking tot de prijsstrategie voor het Fun-ie-Fit centrum die er voor moet 
zorgen dat de kosten kunnen worden gedekt. In het artikel van Hinterhuber presenteert hij een 
kader voor het maken van prijsbeslissingen waarbij alle relevante dimensies en elementen worden 
meegenomen voor duurzame prijsbeslissingen. Op basis van de economische waarde analyse, de 
cost-volume-profit (CVP) analyse en de concurrentie analyse zal dit onderzoek komen met een 
prijsbereik voor het Fun-ie-Fit centrum. Om de economische waarde te berekenen wordt er in dit 
onderzoek ook gebruik gemaakt van de conjoint analyse om de onderscheidende factoren van het 
centrum te identificeren en om de waarde van het centrum te bepalen voor verschillende 
klantensegmenten. In de CVP analyse wordt de impact van verschillende financiële en 
organisatorische variabelen geanalyseerd om te bepalen hoe deze invloed hebben op het break-even 
punt van het Fun-ie-Fit centrum. In de concurrentie analyse zal er worden gekeken naar prijstrends in 
vergelijkbare markten, directe en indirecte concurrenten en concurrerende strategieën.  
 

1.7 Beperkingen 
Enkele keuzes en aannames die in dit onderzoek worden gedaan hebben invloed op de resultaten en 
aanbevelingen die voortvloeien uit dit onderzoek. Deze keuzes en aannames zijn gemaakt om het 
onderzoek niet te breed te maken en om niet te veel vast te lopen in details. Hieronder worden de 
meest belangrijke beperkingen genoemd.  
Dit onderzoek richt zich met name op de prijsstrategie van het Fun-ie-Fit centrum omdat de 
inkomsten de grootste zorg zijn van het management van de stichting. Het onderzoek richt zich niet 
of nauwelijks op het aantal klanten of hoe nieuwe klanten moeten worden aangetrokken. Dit betreft 
namelijk een heel ander aspect van de marketing mix, namelijk promotie. 
De economische waarde analyse in dit onderzoek is gedaan met huidige klanten en leden van 
Stichting De Klup Twente. De onderzoeker heeft ervoor gekozen dit als onderzoeksdoelgroep te 
gebruiken omdat de meeste respondenten bekend zijn met het Fun-ie-Fit centrum en daarom 
minder uitleg en informatie nodig hebben om te snappen waar het over gaat. Deze keuze is 
gebaseerd op andere analyses waar respondenten ook allemaal bekend waren met het product of 
dienst die zij moesten beoordelen.  
 

1.8 Opbouw van het Verslag 
Dit verslag zal beginnen met een literatuuronderzoek naar de prijsstrategieën in de dienstensector 
en hier zal worden beschreven waarom er is gekozen voor het kader van Hinterhuber. Hoofdstuk 3 
behandelt het theoretisch kader dat van toepassing is in dit onderzoek. In dit hoofdstuk zullen de 
verschillende stappen en keuzes die in het onderzoek moeten worden gemaakt worden uitgelegd 
met behulp van wetenschappelijke publicaties om zo op een goede manier het onderzoek uit te 
voeren. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksopzet en zal beschrijven welke keuzes er zijn gemaakt 
in en tijdens het onderzoek en welke manieren het beste of het meest praktisch zijn. In hoofdstuk 5 
worden de resultaten van het onderzoek en de analyses gepresenteerd. Hier zal de informatie die is 
vergaard door middel van de interviews en vragenlijsten worden gebruikt om het prijsbereik te 
bepalen. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, bevat de conclusie, de aanbevelingen, de beperkingen 
van het onderzoek en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek.  
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2. Literatuuronderzoek  
Om een goed beeld te krijgen welke prijsstrategieën er worden gebruikt in de diensten sector zal dit 
verslag gebruik maken van wetenschappelijke publicaties. Avlonitis & Indounas (2005) hebben 
onderzoek gedaan naar de prijsdoelen en prijsstrategieën in de diensten sector. Hun grondige 
literatuuronderzoek, naar het bepalen van de prijs van een dienst, identificeerde twaalf 
prijsmethodes die binnen drie grotere categorieën vallen, namelijk prijzen op basis van kosten, 
concurrentie of vraag. Tabel 2.1 vat deze categorieën en methoden samen.  
 
Tabel 2.1: Prijsmethoden in de Dienstensector (Avlonitis & Indounas (2005)  

Categorie Methode Omschrijving Referenties  
 

Prijzen op basis 
van kosten 

Cost-plus Een winst marge is berekend 
bovenop de gemiddelde 
kosten van de dienst 

Sclissel (1977), Goetz 
(1985), Zeithaml et al. 
(1985), Ward (1989), 
Palmer (1994), Payne, 
(1993), Bateson (1995), 
Zeithaml & Bitner (1996) 

Target return 
pricing 

Prijs bepaald op een punt 
waar bepaald percentage 
van de investering wordt 
terug verdient 

McIver & Naylor (1986), 
Meidan (1996) 

Break-even analysis Prijs bepaald op het punt 
waar totale inkomsten gelijk 
is aan totale kosten 

Channon (1986), 
Lovelock (1996) 

Contributie analysis Directe kosten bepalen de 
prijs 

(Schlissel & Chasin 
(1991), Bateson (1995) 

Marginal pricing Prijs dekt alleen marginale 
kosten 

Palmer (1994) 

Prijzen op basis 
van concurrenten 

Prijzen gelijk aan die van concurrenten of volgens 
de gemiddelde prijzen op de markt 

Channon (1986), Payne 
(1993), Palmer (1994), 
Woodruff (1995), 
Zeithaml & Bitner (1996) 

Prijzen hoger dan concurrenten Bonnici (1991), Meidan 
(1996), Zeithaml & Bitner 
(1996), Mitra & Capella 
(1997), Langeard (2000) 

Prijzen lager dan concurrenten Payne (1993), Palmer 
(1994), Zeithaml & Bitner 
(1996) 

Prijzen gelijk aan die van dominante marktprijs Kurtz & Clow (1998) 

Prijzen op basis 
van vraag 

Waargenomen 
waarde 

Prijs op basis van de 
waargenomen waarde voor 
de klant  

Channon (1986), 
Lovelock (1996), Zeithaml 
& Bitner (1996), Hoffman 
& Bateson (1997) 

Value pricing Lage prijs voor een hoge 
kwaliteit dienst  

Cahill (1994) 

Pricing according to 
customer’s needs 

Prijs zodat het de behoefte 
van de klant voorziet 

Bonnici (1991), Ratza 
(1993) 
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Tabel 2.1 laat zien dat er genoeg verschillende prijsstrategieën zijn in de dienstensector. Uit verder 
literatuuronderzoek blijkt echter dat deze methoden allemaal hun voor- en nadelen hebben. In Tabel 
2.2 worden de grootste voor- en nadelen genoemd van de drie categorieën prijsstrategieën.  
 
Tabel 2.2: De Voordelen en Nadelen van de Drie Prijscategorieën  

 Definition  Voordelen Nadelen 
 

Prijzen op basis 
van kosten 

Prijzen op basis van 
kosten worden bepaald 
door de data van 
financiële planning  
(Hinterhuber, 2008) 

-Makkelijk en snel 
(Oxenfeldt, 1961) 
-Prijzen van andere 
bedrijven bepalen  
(Drury, 2012) 
-Meer inzichten in eigen 
kosten (Ingenbleek et al., 
2003) 
-Eerlijk naar klanten toe 
(Shipley & Jobber, 2001)  
 

-Negeert de vraag van 
klanten,  
-Assumpties maken over 
kosten in de toekomst  
(Drury, 2012) 
-Berekeningen moeilijker 
dan verwacht (Nagle et 
al., 2011)  
-Minder winst (Myer et 
al., 2002 & Simon et al., 
2003)  

Prijzen op basis 
van 
concurrenten 

Prijzen worden 
vastgesteld door te 
anticiperen of het 
waarnemen van prijzen 
van concurrenten 
(Hinterhuber, 2008) 

-Makkelijk toe te passen  
(Shipley & Jobber, 2001) 
-Voorkomt prijsoorlogen 
(Raju & Zhang, 2010) 
-Makkelijk om data te 
verzamelen (Hinterhuber, 
2008) 

-Leidt tot passieve 
prijszetters,  
-Game of Chicken, lage & 
niet-winstgevend prijzen 
(Raju & Zhang, 2010) 
-Negeert 
mogelijkheden/kansen, 
-Gebaseerd op ‘oude’ 
gegevens 
-Negeert eigen kosten  
(Shipley & Jobber, 2001) 

Prijzen op basis 
van vraag 

Prijzen op basis van 
waarde van een 
product/dienst voor 
verschillende 
klantensegmenten 
(Hinterhuber, 2008) 

-Leidt tot groter inkomen 
(Nagle et al., 2011) 
-Superieure nieuw-
product-prestatie  
-Beter inzicht in prijs en 
waarde van dienst 
(Ingenbleek et al., 2003) 
-Verschil in waarde 
perceptie onder klanten  
(Shipley & Jobber, 2001) 

-Negeert kosten en 
concurrenten,  
-Data van ‘buiten’ het 
bedrijf moeilijk te 
verkrijgen (Shipley & 
Jobber, 2001) 
 
 

 
Zoals Tabel 2.2 laat zien is er op basis van deze argumenten geen ‘ultieme aanpak’ voor het bepalen 
van de prijzen in de dienstensector aangezien al deze methoden hun voor- en nadelen hebben. Dit 
heeft er echter wel toe geleid dat onderzoekers op zoek zijn gegaan naar manieren om de nadelen 
uit te sluiten en zoveel mogelijk voordelen te integreren. Een van de eerste die kwam met de 
suggestie van een geïntegreerd kader was Ohmae (1982). Hij stelde voor dat de prijsstrategie van 
een bedrijf moest worden gebaseerd op het perspectief van het bedrijf, de concurrent en de klant. In 
2001 bouwden Shipley & Jobber hier op voort met hun introductie van het ‘Prijswiel’. Dit wiel is een 
systematisch prijsproces dat is ontwikkeld als een proces met meerder stappen waarin de problemen 
en variabelen van een effectief prijsproces worden behandeld. Het Prijswiel bepaald eerst het doel 
van de prijs waarna het de vraag, kosten en concurrenten van een product of dienst analyseert. Met 
behulp van deze analyses is het mogelijk om een prijsvloer en een prijsplafon te bepalen.  
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Een andere geïntegreerde prijsstrategie die ook gebruikt maakt van drie perspectieven is 
samengesteld door Hinterhuber (2004). Zijn theorie komt voor een groot deel overeen met het 
Prijswiel van Shipley & Jobber (2001). Het verschil in de twee kaders zit hem in het vaststellen van de 
waarde of de vraag van klanten naar het product of dienst dat wordt geanalyseerd. Het kader van 
Hinterhuber begint met het vaststellen van het prijsdoel van een product of dienst waarna er een 
economische waarde-, cost-volume-profit- en een concurrentie analyse worden uitgevoerd. 
Wanneer deze vier stappen zijn voltooid is het, volgens de theorie, mogelijk om winstgevende prijzen 
te selecteren.  
 
De theorie van Hinterhuber legt de focus voor een groot deel op het maken van winst en daarom is 
de economische waarde analyse, die het prijsplafon van het product bepaalt, het meest belangrijke 
aspect van deze theorie. Aangezien het Fun-ie-Fit centrum kan worden beschouwd als een non-profit 
organisatie dat voornamelijk focust op het dekken van de kosten en het aanbieden van een dienst, 
zal de economische waarde analyse in dit onderzoek een minder prominente rol spelen. In dit 
onderzoek zal de cost-volume-profit analyse het meest belangrijks zijn, omdat dit de prijsbodem, 
ofwel de minimum prijs van het Fun-ie-Fit centrum bepaald. Dit is de minimale prijs die er voor zorgt 
dat het centrum haar kosten kan dekken.  
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3. Theoretisch Kader 
In dit hoofdstuk worden de theorieën en concepten beschreven die de basis vormen voor dit 
onderzoek. Deze theorieën zullen helpen in het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. In dit 
hoofdstuk wordt beschreven welke keuzes er verderop in het onderzoek moeten worden gemaakt en 
hoe dit zal leiden tot ‘goed en gedegen’ onderzoek. De keuzes die worden gemaakt zijn gebaseerd op 
wetenschappelijke publicaties die gerelateerd zijn aan de drie typen analyses in het kader van 
Hinterhuber (2004). Allereerst zal dit hoofdstuk uiteenzetten welke stappen er genomen moeten 
worden, waarna de stappen uitvoeriger zullen worden behandeld. In het volgende hoofdstuk, over 
de onderzoeksopzet, zal dieper worden ingegaan op de keuzes die zijn gemaakt in dit specifieke 
onderzoek.  
 

Figuur 3.1: Het Geïntegreerde Kader voor Prijsbeslissingen (Hinterhuber, 2004) 

 
 

3.1 Hinterhuber’s Kader 
De eerste stap in het kader van Hinterhuber is om het doel dat de organisatie met de prijs wil 
bereiken vast te stellen, zoals is weergegeven in Figuur 3.1. De prijsdoelen dienen als leidraad voor 
de prijsstrategie voor het Fun-ie-Fit centrum. De volgende stap is om de volgende drie analyses uit te 
voeren:  

 De Economische Waarde analyse: het begrijpen van de bronnen van economische waarde 
van een product voor verschillende klantengroepen 

 De Cost-Volume-Profit analyse: het begrijpen van de implicaties van prijs- en 
volumeveranderingen op de winstgevendheid van de organisatie 

 De Concurrentie analyse: het begrijpen van de trends in de prijzen van concurrenten en het 
identificeren van alternatieve producten en concurrerende strategieën  

Het meest logische startpunt voor het prijs-beslissing-proces is om te beginnen met de economische 
waarde analyse, omdat dit informatie geeft over de markt en het dient als een prijsplafon, ofwel de 
maximum prijs die kan worden gevraagd aan verschillende klantensegmenten. De volgende stap is 
het uitvoeren van de CVP analyse omdat dit de prijsvloer van de dienst bepaald (Shipley & Jobber, 
2001). De laatste stap is het uitvoeren van de concurrentie analyse. Uiteindelijk zullen deze analyses 
bijeen worden gebracht om een advies te geven over het prijsbereik van het Fun-ie-Fit centrum. 

  

3.2 Bepalen van het Doel van de Prijs 
Zoals gezegd is het meest logische startpunt van het prijsproces het vaststellen welk(e) doel(en) er 
moeten worden bereikt met het vaststellen van de prijs van de dienst die wordt geleverd. In het 
Prijswiel, door Shipley & Jobber (2001), wordt deze stap als cruciaal gezien en volgens Oxenfeldt 
(1983) leidt het vaststellen van de doelen tot een bepaalde richting van actie. De prijsdoelen moeten 
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overeen komen met de bredere doelen en strategieën die zijn opgesteld voor een product of dienst. 
De meest fundamentele prijsdoelen van organisaties die diensten leveren zijn verkregen uit een 
onderzoek gedaan door Avlonitis & Indounas (2005) (Appendix G).  
 

3.3 Economische Waarde Analyse 
De economische waarde analyse is een tool die is ontwikkeld om de bronnen van waarden van een 
product te begrijpen en te kwantificeren voor een bepaalde groep klanten (Hinterhuber, 2004). Deze 
analyse is essentieel voor het maken van winstgevende prijsbeslissingen. Om de economische 
waarde te bepalen moeten de volgende zes stappen worden ondernomen:  

1. Identificeer de kosten van het concurrerend product en proces dat klanten zien als het beste 
alternatief 

2. Segmenteer de markt 
3. Identificeer alle factoren die het product onderscheiden van het concurrerende product en 

proces  
4. Bepaal de waarde van deze onderscheidende factoren voor de klanten 
5. Tel de referentie waarde en de onderscheidende waarde bij elkaar op om de totale 

economische waarde te bepalen 
6. Gebruik de waarde verzameling om de toekomstige omzet te bepalen voor specifieke prijzen 

 
Stap 1: Identificeer de Kosten van het Concurrerende Product en Proces dat Klanten zien als het 
Beste Alternatief 
De kosten van het beste alternatief van klanten is afhankelijk van het referentieproduct van klanten 
en de reden waarom klanten gebruik willen maken van een product. Voor elk klantensegment is het 
noodzakelijk dat er alternatieven worden gevonden die dezelfde behoefte kunnen voorzien voor 
klanten. Het wordt aangeraden om het product of dienst tegenover twee of drie alternatieven te 
plaatsen (Hinterhuber, 2004).  
 
Stap 2: Segmenteer de Markt 
De eerste en tweede stap zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Marketen kunnen worden 
gesegmenteerd omdat er significante verschillen in economische waarde ontstaan tussen klanten en 
de tussen verschillende producten. Klanten kunnen worden gesegmenteerd op basis van 
kenmerkende karakteristieken zoals geslacht, leeftijd, gebruik van het product en voorkeuren 
gerelateerd aan het product of dienst (Hinterhuber, 2004).  
 
Stap 3: Identificeer alle Factoren die het Product onderscheiden van het concurrerende Product en 
Proces 
De waarde van een product of dienst kan enorm verschillen per klant. Verschillen in waarde 
perceptie ontstaan doordat een product of dienst sterk kan verschillen van het referentieproduct. 
Deze variaties zijn sterk gerelateerd aan het concept van concurrentievoordeel. 
Concurrentievoordeel kan worden gedefinieerd als: ‘de waarde-creatie-strategie die niet 
tegelijkertijd wordt geïmplementeerd door huidige en potentiele concurrenten’ (Barney, 1991). Om 
de onderscheidende factoren of concurrentievoordelen te identificeren is het van belang dat de klant 
bepaald welke factoren er nu daadwerkelijk toe doen. Auty (1995) adviseert dat de onderzoeker 
eerst informeel praat met klanten voordat er een vragenlijst wordt ontworpen samen met de 
managers.  
 
Stap 4: Bepaal de Waarde van deze Onderscheidende Factoren voor de Klanten 
In een studie over waarde beoordelingsmethoden, uitgevoerd door Anderson et al. (1992), 
ontdekten zij negen methoden, namelijk; internal engineering assessment, field value-in-use-
assessment, indirect survey questions, focus group assessment, conjoint analysis, direct survey 
questions, benchmarks, compositional approach en importance ratings. In dit onderzoek bij 
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industriële bedrijven en marktonderzoeksbureaus ontdekten zij dat de conjoint analyse werd 
beschouwd als de meest succesvolle methode en het kwam op een goede derde plaats wanneer het 
werd gebruikt als een tool voor het bepalen van de prijs van een product of dienst. In een conjoint 
analyse wordt er aan respondenten gevraagd om een potentieel product te beoordelen op basis van 
voorkeur voor elk product. Deze potentiele producten, bestaande uit een verschillende combinatie 
van attributen of features, worden systematisch gevarieerd onder respondenten. Aan respondenten 
wordt vervolgens gevraagd om hun aankoopvoorkeur uit te spreken waarna het mogelijk is om met 
een statistische analyse te bepalen welke attributen of features voor klanten het belangrijkste zijn 
(Anderson et al., 1992) (Voor meer Conjoint Analyse zie hoofdstuk 3.3.1).  
 
Stap 5: Tel de Referentie Waarde en de Onderscheidende Waarde bij elkaar op om de Totale 
Economische Waarde te bepalen 
De kans is groot dat de waarde van het referentieproduct varieert voor de klantensegmenten, maar 
de waarde voor segmenten kan woorden berekend als de som van de prijs van het referentieproduct 
plus de onderscheidende waarde.  

Prijs = prijs referentieproduct + onderscheidende waarde 
Aangezien het waarschijnlijk is dat elk segment een ander referentieproduct heeft, zullen de prijzen 
voor de segmenten ook variëren. Daarom zal deze analyse ook niet met één monetaire waarde 
komen voor een product of dienst, maar eerder met een ‘waarde verzameling’ die de verschillen 
tussen klantensegmenten reflecteer (Hinterhuber, 2004).  
 
Stap 6: Gebruik de Waarde Verzameling om de Toekomstige Omzet te bepalen voor specifieke 
Prijzen 
Als de waarde verzameling eenmaal is vastgesteld, is het tijd om het economische waarde profiel van 
de markt vast te stellen. Met behulp van het verwachte aantal klanten is het mogelijk om de 
inkomsten van de organisatie vast te stellen.  
 

3.3.1 Conjoint Analyse 

De conjoint analyse is een tool gebaseerd op een decompositie aanpak, waarbij respondenten 
reageren op een set van ‘totale’ profiel beschrijvingen (Green & Srinivasan, 1978). Met deze analyse 
is het mogelijk om aankoopvoorkeuren van klanten te meten, waardoor het mogelijk is om de reactie 
te meten tussen het gehele product en de individuele attributen van dat product. Op deze manier is 
het mogelijk om te bepalen welke aspecten van een product het belangrijkste zijn voor klanten (Auty, 
1995). Tabel 3.2 geeft de stappen en keuzes weer die moeten worden gemaakt in de analyse.  
 
Tabel 3.2: Stappen en Methodes in de Conjoint Analyse (Green & Srinivasan, 1990) 

Stap   Alternatieve Methoden 

1 Voorkeursmodel Vector model, ideal point model, part-worth function model, 
mixed model 

2 Gegevensverzamelingsmethode Full profile, two-attribute-at-a-time (trade off)  

3 Stimulus opbouw Fractional factorial design, random sampling from multivariate 
distribution, Pareto-optimal designs 

4 Stimulus presentatie Verbal-, paragraph-, pictorial- or three-dimensional model 
representation, physical products 

5 Meetschaal voor de 
afhankelijke variabele  

Rating scale, rank order, paired comparisons, constant-sum 
paired comparisons, graded paired comparisons, category 
assignment  

6 Schattingsmethode Metric methods, non-metric methods, choice-probability-
based methods 
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Stap 1: Selecteren van een Voorkeursmodel 
Er zijn drie verschillende typen voorkeursmodellen; de part-worth function model, het ideal-point 
model en het vector model. De part-worth function model maakt een schatting voor een 
geselecteerde level en de functie daarvan wordt gepresenteerd als een lineaire curve. Deze methode 
is zeer acceptabel door de interpretatie van de grafische uitvoer van de part-worth functies. Het 
ideal-point model stelt dat de voorkeuren negatief zijn gerelateerd aan het ideale punt en stimuli die 
dichter bij dit punt zitten worden meer gewaardeerd dan punten die verder van het ideale punt 
verwijderd zijn. Het vector-model werkt als een onafgebroken variabele (bijvoorbeeld; tijd of prijs). 
Het vector-model is echter een speciale case van het ideal-point model en is het minst flexibele 
model (Green & Srinivasan, 1978).  
 
Stap 2: Gegevensverzamelingsmethode  
Gegevens kunnen worden verzameld met een two-factor-at-a-time procedure (afwegingsprocedure) 
of met de full-profile procedure. De afwegingsprocedure betrekt maar twee attributen, of stimuli, 
per keer in het onderzoek. Dit maakt deze procedure simpel om uit te voeren en maakt de kans van 
‘informatie-overload’ bij respondenten kleiner. Deze aanpak heeft echter de volgende beperkingen; 
het is minder realistisch dan de full-profile methode omdat het maar twee attributen tegelijk 
behandeld, het vergt een groot aantal kaarten die moeten worden beoordeeld door respondenten, 
respondenten krijgen de neiging bepaalde patronen te gebruiken in hun antwoorden en deze 
methode blijkt het beste bij verbale omschrijvingen van productcombinaties.  
De meest gebruikte gegevensverzamelingsmethode in conjoint analyses is de full-profile methode. 
Deze methode bestaat uit meerder stimuli met een combinatie van wisselende attribuutniveaus. 
Stimuli zijn factoren die een reactie opwekken bij respondenten. Bijvoorbeeld, een mobiele telefoon 
met een één megapixel camera is waarschijnlijk minder gewild dan een mobiele telefoon met een 
tien megapixel camera. De stimuli is hier de camera op de mobiel en de levels zijn het variërende 
aantal megapixels van de camera.  
De respondenten in dit soort onderzoeken zullen ‘kaarten’ moeten waarderen met daarop 
verschillend attribuut-level combinaties. Het grootste voordeel van de full-profile methode is dat het 
een realistisch beeld geeft van een product omdat het rekening houdt met meerder en verschillende 
attributen en levels tegelijkertijd. Het nadeel van deze methode is dat het kan lijden tot informatie-
overload bij respondenten en dat respondenten een strategie bedenken die het beoordelen van de 
kaarten makkelijker maakt (Ramírez-Hurtado, 2010 en Green & Srinivasan, 1978).  
Een van de belangrijkste beslissingen in deze stap is het bepalen van het aantal kaarten dat 
respondenten moeten beoordelen. Te veel kaarten kan leiden tot informatie-overload bij 
respondenten en maakt de vragenlijst erg saai en vermoeiend (Ikemoto & Yamaoak, 2011). 
Sawthooth Software’s CVA handleiding gebruikt de volgende berekening om het aantal kaarten te 
bepalen: 3(K-k+1), waarbij K het totale aantal levels is en k het aantal attributen vertegenwoordigd. 
Het minimale aantal kaarten kan worden berekend met de volgende formule: (K-k+1).  
 
Stap 3: Stimulus Opbouw  
De meest belangrijke beslissing in de conjoint analyse is welke attributen moeten worden inbegrepen 
in de analyse en welke levels daarbij het meest geschikt zijn. Green & Srinivasan (1990) ontdekte dat 
het gebruik van 4 attributen het beste werkt en dat 5 attributen moet worden beschouwd als the 
maximum. Om interpretatiemoeilijkheden bij respondenten te voorkomen wordt het aangeraden om 
drie of vier levels te gebruiken. Het is belangrijk om te voorkomen dat de taak van respondenten zo 
gecompliceerd wordt dat zij overgaan tot simpele strategieën om de vragenlijst in te vullen. Het is 
daarom belangrijk om juist de unieke punten van een product aan te kaarten in niet meer dan drie of 
vier attributen. Dit betekend ook dat managers niet moeten verwachten dat de conjoint analyse alle 
attributen van een product behandeld (Auty, 1995).  
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Stap 4: Stimulus Presentatie  
De stimuli kunnen worden gepresenteerd op drie manieren met elk hun voor- en nadelen. Tabel 3.3 
geeft een overzicht weer van deze manieren op basis van onderzoek gedaan door Auty (1995), 
Ramírez-Hurtado (2010) en Green & Srinivasan (1978).  
 
Tabel 3.3: Voordelen en Nadelen van Stimulus Presentatiemethoden 

Methode Voordeel Nadeel 
 

Verbale omschrijving Meest geschikt voor two-factor-at-a-
time model 

Vereist persoonlijke interviews 

  Kost veel tijd en is daarom ook 
duur 

Paragraaf omschrijving Realistische en complete beschrijving 
van stimuli 

Beperkt het totale aantal 
beschrijvingen 

Afbeelding presentatie Kans op informatie-overload 
gereduceerd 

Vergroot de benodigde kosten 
en tijd van onderzoeker 

 Taak is interessanter en minder 
vermoeiend 

Afbeelding kan anders worden 
geïnterpreteerd 

 Stimuli zijn realistischer  

 
Stap 5: Meetschaal voor Afhankelijke Variabele 
Er zijn verschillende alternatieven toepasbaar om de afhankelijke variabele te meten. Afhankelijk van 
het doel van de studie kan er worden gemeten in termen van voorkeur voor en product of de 
intentie om het product te kopen. Globaal gezien kan de afhankelijke variabele geclassificeerd 
worden als niet-metrische (paired comparisons of ordenen) en metrische (beoordelen of ratio 
schalen). Het grote voordeel van metrische schalen is de informatie die kan worden gepresenteerd 
met deze schalen. Het voordeel van niet-metrische schalen is dat geordende gegevens 
betrouwbaarder zijn, er meer opties zijn in data analyse wanneer de part-worth functie wordt 
gebruikt en niet-metrische schalen zijn het meest geschikt voor two-factor-at-a-time methode 
(Green & Srinivasan, 1978).  
 
Stap 6: Schattingsmethode  
De schattingsmethodes in conjoint analyses kunnen worden ingedeeld in drie categorieën;  
1) Methoden die er vanuit gaan dat de afhankelijke variabele ordinaal is ingedeeld; 2) Methoden die 
er vanuit gaan dat de afhankelijke variabele is opgebouwd als een interval en 3) Methoden die 
paried-comparison gegevens gebruiken voor de keuze in een waarschijnlijkheidsmodel. Elk van deze 
categorieën gebruikt zijn eigen schattingsmethode, maar om dit uiteen te zetten met alle 
verschillende combinaties en functies en alle voor- en nadelen, is te gedetailleerd voor het doel van 
deze studie. Daarom zal de schattingsmethode die wordt gebruikt wordt in dit onderzoek worden 
uitgelegd wanneer er een methode is gekozen (Green & Srinivasan, 1978).  
 

3.4 Cost-Volume-Profit Analyse  
De cost-volume-profit (CVP) analyse is een techniek die managers inzicht geeft in de consequenties 
van een bepaalde koers die zij uitzetten. Deze inzichten zijn gerelateerd aan het aantal eenheden die 
moeten worden verkocht om de kosten te dekken, wat het effect van een prijsverandering is, hoe 
variabele kosten invloed hebben op de winstgevendheid en hoeveel extra eenheden moeten worden 
verkocht om extra kosten te dekken. De CVP analyse wordt het meest gebuikt voor berekeningen op 
het korte termijn, een tijd waarin de capaciteit van een organisatie niet kan worden veranderd 
(Drury, 2012). De meest fundamentele regels en berekeningen van de CVP analyse worden hieronder 
weergegeven. Deze regels zijn de basis van de CVP analyse (Heisinger, 2009). 
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Winst = Totale Inkomsten – Totale Kosten 
Totale Inkomsten = Prijs x Aantal Verkochte Eenheden 
Totale Kosten = (Variabele Kosten x Aantal Verkochte Eenheden) + Vaste Kosten 
Contributie Marge= Prijs – Variabele Kosten 
Break-Even Volume = Vaste Kosten / (Contributie Marge per Eenheid) 

 
Behalve deze regels zijn er nog onderliggende aannames over de informatie die wordt gebruikt in de 
CVP analyse. Wanneer deze aannames niet worden erkend ontstaan er fouten in de analyse die lijden 
tot incorrecte en onbruikbare conclusies. Deze aannames zijn: 1) Alle andere variabele blijven 
constant, 2)Een enkel product of constante product mix, 3) Totale kosten en totale inkomsten zijn 
lineaire functies van de afzet, 4) Winst wordt berekend op basis van variabele kosten, 5) Kosten 
kunnen accuraat worden ingedeeld als vast of variabel, 6) De analysis is alleen toepasbaar op het 
relevante bereik en 7) De analyse is alleen toepasbaar op het korte termijn (Drury, 2012).  
Het is altijd mogelijk om de input van de CVP analyse te veranderen, maar daarbij moet worden 
opgemerkt dat dit kan leiden tot totaal verschillende resultaten die niet geschikt zijn om te 
vergelijken met resultaten met andere inputvariabelen.  
 

3.5 Concurrentie Analyse 
De derde en laatste hoeksteen in het kader van Hinterhuber (2004) heeft betrekking op de 
concurrentie analyse. Deze analyse kan inzichten creëren over de concurrenten van het product dat 
wordt onderzocht en dient als benchmark voor dit product. Allereerst is het van belang om de 
concurrenten van het product en bedrijf in kaart te brengen. Peteraf en Bergen (2003) ontwikkelden 
een breed concurrentie kader voor markten met een product. In hun model om concurrenten te 
identificeren maken zij gebruik van een markt-kant en een resource-kant vergelijking. De markt-kant, 
of marktbehoefte-correspondentie zoals het wordt genoemd, is een tweevoudige indicator die 
aangeeft of een bepaalde organisatie al dan niet in dezelfde marktbehoefte voorziet als het bedrijf 
waar op gefocust wordt. De resource-kant, of capaciteiten equivalentie, is de mate waarin een 
organisatie over dezelfde middelen en capaciteiten beschikt om klanten te voorzien als het bedrijf 
waarop gefocust wordt. Deze twee indicatoren creëren samen het kader weergegeven in Figuur 3.2.  
 

Figuur 3.2: Een Kader voor Concurrentie Identificatie (Peteraf & Bergen, 2003) 

 
 
Bedrijven in kwadrant I voorzien in dezelfde marktbehoefte en doen dit met middelen en 
capaciteiten die overeenkomen met die van het bedrijf waarvoor het onderzoek wordt gedaan. Deze 
bedrijven zijn de meest directe concurrenten en zij leveren rivaliserende producten of producten die 
kunnen worden geschouwd als vervangers. Kwadrant II bevat bedrijven die niet dezelfde 
marktbehoefte willen voorzien maar wel de benodigde middelen en capaciteiten hebben om dit 
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eventueel te doen, vandaar dat we hier spreken van potentiele directe concurrenten. Bedrijven in 
kwadrant III concurreren niet of nauwelijks met het bedrijf in het onderzoek omdat zij niet dezelfde 
marktbehoefte willen bedienen en daar ook niet de capaciteiten voor hebben. Deze bedrijven 
vormen nauwelijks een bedreiging maar moeten nog steeds in de gaten worden gehouden. Als 
laatste bedienen de bedrijven in kwadrant IV markten met dezelfde behoefte als die van het bedrijf 
in het onderzoek, maar zij doen dit met minder ontwikkelde, of minder goede capaciteiten om als 
directe concurrent te worden beschouwd.  
 
Andere elementen die moeten worden meegenomen volgens de theorie van Hinterhuber zijn:  

- De dreiging van nieuwe toetreders; de dreiging van nieuwe toetreders op de markt is 
afhankelijk van de hoogte van de barrières die de markt beschermen en van de reacties van 
bedrijven in die markt op mogelijke nieuwe toetreders. Hier behandelen we de dreiging van 
nieuwe toetreders die invloed heeft op de winstgevendheid van een bedrijf, niet of er 
daadwerkelijk toetreders zijn of komen. De barrières die de markt beschermen zijn de 
voordelen van bedrijven die zich al in de markt bevinden waar potentiele nieuwe toetreders 
nog geen aanspraak op kunnen maken. Mogelijke barrières zijn; schaalvoordelen aan 
aanbodzijde, schaalvoordelen aan vraagzijde, overstapkosten voor klanten, kapitaalvereisten, 
enkele voordelen onafhankelijk van de grote van het bedrijf, ongelijke toegang tot 
distributiekanalen en beperkingen vanuit de overheid. Het doel is om te kijken welke 
voordelen en barrières het Fun-ie-Fit centrum heeft ten opzichte van mogelijk nieuwe 
toetreders (Porter, 2008).  

- Prijstrends in bestaande markten; prijzen en prijstrends zullen zorgvuldig moeten worden 
bijgehouden om te zien wat er op een markt speelt en hoe prijzen zich nu en in de toekomst 
zullen gaan gedragen. Het doel bij dit element is om te kijken hoe de prijzen van andere 
sportcentra in Almelo zijn opgebouwd en hoe prijzen zijn opgebouwd in markten gerelateerd 
aan die van het Fun-ie-Fit centrum.  

- Concurrerende strategieën; wat zijn de strategieën van concurrenten en welke klanten 
proberen concurrenten te bedienen? 

- Referentiewaarde voor klantengroepen; wat is voor klanten het beste alternatief voor het 
product dat wordt onderzocht? Dit element is belangrijk omdat verschillende 
klantengroepen ook andere producten beschouwen als hun best alternatief. Dit heeft invloed 
op hun intentie om het product al dan niet te kopen 

- Verwachte reacties op prijsveranderingen; hoe zullen concurrenten reageren op prijzen die 
worden opgesteld door de organisatie die hier wordt onderzocht? 

 

3.6 Het bepalen van het Prijsbereik  
De economische waarde analyse, de berekeningen in de CVP analyse en de informatie verzameld 
over concurrenten vormen de basis voor een effectieve prijsstrategie. Met deze analyses en 
informatie is het mogelijk om een prijsvloer en een prijsplafon te bepalen. De prijsstrategie die het 
meest geschikt is voor de organisatie zal ook afhankelijk zijn van de prijsdoelen die zijn opgesteld en 
de competitieve omgeving waarin de organisatie opereert.  
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4. Onderzoeksopzet 
In het vorige hoofdstuk werd uiteengezet hoe het onderzoek kan worden uitgevoerd en welke 
stappen er moeten worden genomen om een degelijk onderzoek uit te voeren naar de prijsstrategie 
van het Fun-ie-Fit centrum. Hier werd vooral het theoretische aspect van dit onderzoek beschreven. 
In dit hoofdstuk wordt er meer gekeken naar de uitvoer van het onderzoek en hoe er verantwoorde 
keuzes kunnen worden gemaakt. Dit hoofdstuk zal de methodes, regels en procedures beschrijven 
die zijn gebruikt voor het uitvoeren van het onderzoek, waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, hoe 
informatie wordt verzameld en hoe het gehele onderzoek wordt uitgevoerd. In deze 
onderzoeksopzet werken we in dezelfde volgorde als in het theoretisch kader. Het hoofdstuk begint 
met de onderzoeksopzet van de prijsdoelen, gevolgd door de drie analyses met al hun verschillende 
stappen.  
 

4.1 Hoe de Prijsdoelen worden geïdentificeerd  
De eerste stap in het kader van Hinterhuber (2004) is om de prijsdoelen van het Fun-ie-Fit centrum te 
bepalen. Dit wordt gedaan door middel van interviews met de directeur van Stichting De Klup 
Twente, Jan Anema, en zakelijkleider van het Meester Siebelinkhuis, Hans van Riet. Zij zijn beiden 
nauw betrokken bij het Fun-ie-Fit centrum, hebben een goed inzicht over de algehele strategie van 
het centrum en zijn goed op de hoogte van de financiële situatie.  
Er zal gebruik worden gemaakt van interviews omdat dit de interviewer de mogelijkheid geeft om 
enkele concepten uit te leggen. Daarnaast biedt dit de interviewer ook de mogelijkheid om door te 
vragen over bepaalde onderwerpen om zo een beter inzicht te vergaren over de prijsdoelen en de 
onderliggende gedachten daarachter (Babbie, 2010). In het interview zullen de prijsdoelen uit het 
onderzoek van Avlonitis & Indounas (2005) worden voorgelegd en er zal worden gekeken welke van 
toepassing zijn op de situatie waar het Fun-ie-Fit centrum nu in verkeerd.  
 

4.2 Hoe de Economische Waarde Analyse wordt uitgevoerd 
De eerste analyse in dit verslag is gerelateerd aan de waarde die het Fun-ie-Fit centrum creëert voor 
haar klanten. Met behulp van deze analyse is het mogelijk om de voorkeuren en aspecten die 
belangrijk zijn voor klantensegmenten te identificeren. Deze analyse bestaat uit de volgende 
stappen:  

1. Identificeer de kosten van het concurrerend product en proces dat klanten zien als het beste 
alternatief 

2. Segmenteer de markt 
3. Identificeer alle factoren die het product onderscheiden van het concurrerende product en 

proces  
4. Bepaal de waarde van deze onderscheidende factoren voor de klanten 
5. Tel de referentie waarde en de onderscheidende waarde bij elkaar op om de totale 

economische waarde te bepalen 
6. Gebruik de waarde verzameling om de toekomstige omzet te bepalen voor specifieke prijzen 

 
De waardeanalyse zelf zal worden uitgevoerd met de conjoint analyse omdat het is gebleken dat dit 
de meest succesvolle methode is om de waarde vast te stellen en omdat het geschikt is voor het 
bepalen van de prijs van een product of dienst (Anderson et al. 1992).  
 

4.2.1 Gegevensverzameling 

Om gegevens te verzamelen over de waarde perceptie van klanten van het Fun-ie-Fit centrum zal er 
gebruik worden gemaakt van interviews en vragenlijsten. Het voordeel van vragenlijsten is dat het 
een hele goede manier is om informatie te verzamelen over de publieke opinie en het meten van 
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denkwijze of houding van een grote populatie (Babbie, 2010). Een ander voordeel van survey-
onderzoek is de standaardisatie in het verzamelen van de gegevens dat het makkelijker en 
betrouwbaarder maakt om gegevens te vergelijken (Babbie, 2010). De gegevens van de vragenlijsten 
zullen worden verzameld door middel van online vragenlijsten, omdat dit relatief snel en goedkoop 
is. Daarnaast worden mensen gestimuleerd om mee te doen omdat deze vragenlijsten volledig 
anoniem kunnen worden ingevuld.  
 

4.2.2 Onderzoekspopulatie 

In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de ‘purposive judgmental sampling’ methode. Dit 
betekend dat de onderzoeker respondenten uitzoekt die het meest geschikt zijn voor het onderzoek. 
Hiervoor is gekozen om zo een gebalanceerd beeld te geven van het Fun-ie-Fit centrum (Babbie, 
2010).  
De vragenlijst zal worden verspreid onder leden van Stichting De Klup Twente en leden van de e-
sportvereniging Tactix met behulp van http://kwiksurveys.com/. De keuze om deze specifieke groep 
te enquêteren is gemaakt omdat de kans dat deze mensen het Fun-ie-Fit centrum kennen het 
grootste is en daarnaast bevat deze populatie de meeste klanten van het Fun-ie-Fit centrum. Om de 
waardeanalyse en conjoint analyse goed uit te voeren is het namelijk van belang dat de 
respondenten bekend zijn met het product of dienst die wordt onderzocht (Ramírez-Hurtado, 2010).  
Het doel is om de conjoint analyse uit te voeren met 30 tot 60 respondenten. Uit onderzoekt blijkt 
dat de meeste conjoint analyses gebruik maken van veel grotere populaties, namelijk van 150 tot 
1200 deelnemers, maar in kader van dit onderzoek is dit niet haalbaar en daarnaast heeft het Fun-ie-
Fit centrum ook nog niet zoveel klanten. Voor het doen van ‘onderzoekend’ onderzoek en om 
hypotheses op te stellen over de markt is een analyse met 30 tot 60 respondenten voldoende (Orme, 
2010).  
 

4.2.3 De Zes Stappen in de Economische Waarde Analyse 

Stap 1 & 2: Identificeer de Kosten van het Beste Alternatief & Segmenteer de Markt 
De kosten van het beste alternatief en het aantal segmenten is afhankelijk van de reden waarom 
mensen gebruik willen maken van het Fun-ie-Fit centrum (Hinterhuber, 2004). Dit betekend dat de 
referentie waarde ook zal variëren voor de klantensegmenten. In de vragenlijst zal echter niet direct 
worden gevraagd naar het beste alternatief voor klanten, omdat uit interviews in een eerdere fase 
van het onderzoek is gebleken dat mensen het heel moeilijk vinden om het centrum te vergelijken 
met een andere dienst. Om de twee beste alternatieven te identificeren zal er in de vragenlijst 
worden gevraagd waarom mensen gebruik maken van het centrum en op basis daarvan zullen er 
twee alternatieve diensten worden geïdentificeerd die kunnen voorzien in dezelfde behoefte. Op 
deze manier is het mogelijk om segmenten te creëren en om verschillen in waarde perceptie te 
vergelijken. Segmenten kunnen ook worden gecreëerd op basis van geslacht, leeftijd, woonplaats, 
alternatieve sport, voorkeuren bij het gebruik van het centrum en of respondenten al dan niet een 
beperking hebben.  
 
Stap 3: Identificeer alle Factoren die het Product onderscheiden van het Concurrerende Product en 
Proces  
De onderscheidende factoren zullen worden bepaald aan de hand van informele gesprekken met 
klanten en semigestructureerde interviews met het personeel en klanten. De interviews zijn een 
handige manier om te begrijpen welke aspecten van het Fun-ie-Fit centrum nu onderscheidende 
waarde creëren voor de huidige klanten. De interviews zullen worden gehouden met mensen die 
veel met het Fun-ie-Fit centrum te maken hebben, zoals de directeur, de zakelijke leider, de 
gamecoach en enkele klanten. De interviews biedt respondenten de mogelijkheid om vrij antwoord 
te geven op de vragen en geeft de interviewer de ruimte om dieper in te gaan op bepaalde aspecten 
(Babbie, 2010).  

http://kwiksurveys.com/
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Stap 4: Bepaal de Waarde van deze onderscheidende Factoren voor de Klanten 
In dit onderzoek zal de waarde van de onderscheidende factoren worden bepaald met behulp van de 
conjoint analyse. De conjoint analyse is de meest geschikte methode voor het bepalen van de 
waarde van een product of dienst en wordt veelal gebruikt voor het vaststellen van prijzen (Anderson 
et al. 1992). Hoe deze analyse wordt uitgevoerd is te lezen in hoofdstuk 4.2.4.  
 
Stap 5: Tel de Referentie Waard en de onderscheidende Waarde bij elkaar op om de Totale 
Economische Waarde te bepalen 
De totale economische waarde van het Fun-ie-Fit centrum kan volgens Hinterhuber (2004) worden 
bepaald door de referentie waarde en de onderscheidende waarde bij elkaar op te tellen. De formule 
die in dit onderzoek wordt gebruikt is echter enigszins aangepast omdat de referentie waarde door 
de conjoint analyse uit elkaar wordt gehaald in onderscheidende factoren. De formule voor de 
economische waarde luidt namelijk als volgt:  
 
Totale Economische Waarde =          (prijs referentieproduct) x voorkeurscore Fun-ie-Fit centrum 
                                                     (voorkeurscore referentieproduct) 
 
De voorkeursscore is de waarde die in de conjoint analyse wordt toegekend aan een specifiek level. 
Bijvoorbeeld, als het referentieproduct laag scoort en het Fun-ie-Fit centrum hoog op een bepaald 
attribuutlevel, zal de prijs van het Fun-ie-Fit centrum hoger zij dan die van het referentieproduct op 
dat bepaalde aspect. Variërende scores voor verschillend referentieproducten zullen lijden tot 
verschillen de prijzen en dit creëert een ‘waarde verzameling’, een verzameling prijzen voor 
verschillende klantensegmenten.  
 
Stap 6: Gebruik de Waarde Verzameling om de Toekomstige Omzet te bepalen voor specifieke 
Prijzen 
Met behulp van het verwachte aantal klanten in de planning van het Fun-ie-Fit centrum is het 
mogelijk om te bepalen hoe groot de klantensegmenten zullen zijn en zo kan een economisch 
waarde profiel van de markt worden geschetst (Anema, 2012).  
 

4.2.4 Hoe de Conjoint Analyse wordt uitgevoerd 

Deze paragraaf beschrijft de zes stappen die moeten worden ondernomen om de conjoint analyse 
goed uit te voeren. Enkele van deze stappen kunnen pas worden ondernomen nadat voorgaande 
stappen zijn uitgevoerd, zoals de stimulus opbouw en de stimulus presentatie. Daarom zullen enkele 
van de stappen pas worden behandeld tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Deze stappen 
worden verder uiteengezet in hoofdstuk 5. Resultaten.  
 
Stap 1: Selecteren van een Voorkeursmodel 
Het voorkeusmodel dat in dit onderzoek zal worden gebruikt is het part-worth function model om zo 
de voorkeur voor elk attribuutlevel te meten. Dit model is gekozen omdat het een alom 
geaccepteerde methode is door de grafische weergave en de mogelijkheid om verschillende 
combinaties te maken om de algehele voorkeur van een attribuutlevel te meten (Green & Srinivasan, 
1978 & SPSS Inc., 2010).  
 
Stap 2: Gegevensverzamelingsmethode  
De gegevens in dit onderzoek zullen worden verzameld door middel van de full-profile kaarten 
omdat deze methode het meest gebruik is, het meest realistisch is en omdat het minder kaarten 
nodig heeft die moeten worden beoordeeld door respondenten. De respondenten zullen kaarten 
beoordelen met daarop meer dan twee attributen. Afhankelijk van het aantal attributen en levels zal 
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er worden geprobeerd het aantal kaarten per respondenten laag te houden terwijl er tegelijkertijd 
ook waardevolle resultaten worden gemeten (Ramírez-Hurtado, 2010 en Green & Srinivasan, 1978).  
 
Stap 3: Stimulus Opbouw  
De stimuli, of attributen, in dit onderzoek zijn de onderscheidende factoren die in stap 3 van de 
economische waarde analyse worden gedefinieerd. Het aantal attributen zal worden gelimiteerd tot 
vier om te voorkomen dat respondenten de taak van het beoordelen gaan versimpelen. Om 
moeilijkheden in interpretatie te voorkomen is het maximum aantal levels per attribuut drie. 
 
Stap 4: Stimulus Presentatie  
De stimuli worden gepresenteerd als paragraaf omschrijvingen. Door gebruik te maken van paragraaf 
omschrijvingen is de analyse realistischer, makkelijker voor respondenten om te doorgronden dan 
afbeeldingen omschrijvingen en kunnen er meer attributen tegelijkertijd worden geanalyseerd. 
Daarbij zijn paragraaf omschrijvingen ook erg geschikt voor de distributie via mail of internet.  
 
Stap 5: Meetschaal voor Afhankelijke Variabele 
De meetschaal die zal worden gebruikt voor de afhankelijke variabele zal de voorkeur voor het Fun-
ie-Fit centrum meten met behulp van een metrische schaal. De specifieke methode die zal worden 
gebruikt is de ratingschaal, omdat deze schaal het meest wordt gebruikt in commerciële conjoint 
analyses (Wittink & Cattin, 1989), erg geschikt voor distributie via mail (Green & Srinivasan, 1978) en 
de kans is kleiner dat respondenten de taak gaan versimpelen (Auty, 1995). In deze analyse wordt er 
aan de respondenten gevraagd om hun voorkeur uit te spreken voor een bepaalde combinatie van 
levels op een schaal van 0  tot 10, waar bij 0 staat voor ‘Geen voorkeur’ en 10 staat voor ‘Grote 
voorkeur’ (Ramírez-Hurtado, 2010).  
 
Stap 6: Schattingsmethode  
De schattingsmethode die in dit onderzoek zal worden gebruikt is die van IBM. Deze methode, 
ontwikkeld voor de software van SPSS, gebruikt de full-profile methode waarbij respondenten zowel 
hun voorkeur voor een kaart kunnen ordenen als beoordelen. Met behulp van deze software is het 
mogelijk om zowel het relatieve belang van een attribuut te meten evenals welke levels door 
respondenten het meest gewaardeerd worden. Het is ook mogelijk om een ‘fractional factorial 
design’ te maken, een manier om een bruikbare selectie te maken uit alle mogelijk combinaties van 
attributen en levels zodat het aantal kaarten per respondent wordt gelimiteerd. Dit resulteert 
namelijk in een ‘orthogonal array’, een combinatie tabel, ontwikkeld om het voornaamste effect van 
de levels te bepalen. Interacties tussen deze levels kunnen daarbij worden verwaarloosd (SPSS Inc., 
2010). Een ander voordeel van deze methode is dat het mogelijk is om de voorkeuren te analyseren 
op individueel niveau. Dit maakt het tevens ook mogelijk om individuen in te delen in 
marksegmenten om zo de voorkeuren van een bepaalde groep te meten (Ramírez-Hurtado, 2010).  
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4.3 Hoe de Cost-Volume-Profit Analyse wordt uitgevoerd 
In het theoretisch kader werden elke regels en aannames van de CVP analyse vermeld die moeten 
worden gevolgd om de analyse goed uit te voeren en om tot bruikbare conclusies te komen. Er zijn 
bij het Fun-ie-Fit centrum echter enkele aannames met betrekking tot de organisatie die invloed 
uitoefenen op de uitkomsten van de CVP analyse. Deze aannames zijn:  

 Prijs; 

 Capaciteit en gebruik van het Fun-ie-Fit centrum; 

 Het aantal openingsuren per week; 

 Het aantal weken open per jaar; 

 Ratio commerciële en niet-commerciële klanten; 

 Variabele kosten; 

 Vaste kosten; 

 Inkomsten uit de bar, en 

 Mogelijke subsidie of sponsoring.  
Dit onderzoek gebruikt als input de kosten die zijn toegewezen in de begroting van het Fun-ie-Fit 
centrum voor het jaar 2015. Deze begroting en kostenallocatie kunnen worden gevonden in het 
toegevoegde Excel-bestand (Appendix B). Door het veranderen van enkele variabelen in de formules 
zal dit verslag inzichten bieden over de afzet, de kostprijs en welke factoren het meeste invloed 
uitoefenen op de doelstelling van het centrum om haar eigen kosten te dekken.  
 

4.4. Hoe de Concurrentie Analyse wordt uitgevoerd 
De concurrentie analyse behandelt directe en indirecte concurrenten, de dreiging van eventuele 
toetreders op de markt, prijzen en prijstrends in gerelateerde markten, competitieve strategieën, de 
referentie waarde voor klantengroepen en verwachte reacties op prijsveranderingen.  
Om concurrenten te identificeren maakt dit onderzoek gebruik van het kader van Peteraf en Bergen 
(2003). Met behulp van de economische waarde analyse zal het mogelijk zijn om te bepalen waarom 
mensen graag gebruik maken van het Fun-ie-Fit centrum en daarmee wordt het ook mogelijk om 
organisaties te identificeren in regio Almelo die in dezelfde behoefte voorzien of dezelfde 
mogelijkheden hebben om in die behoefte te voorzien.  
Voor het identificeren van de dreiging van nieuwe toetreders wordt er gebruik gemaakt van de 
theorie van Porter (2008) om zo te bepalen over welke voordelen het Fun-ie-Fit centrum beschikt ten 
opzichte van potentiele nieuwe toetreders.  
Andere elementen die worden behandeld door Hinterhuber (2004) zijn prijstrends en competitieve 
strategieën en die zullen worden onderzocht door secundair onderzoek. Gegevens van het internet 
zullen worden gebruikt om de prijzen, prijsstructuur en marksegmenten van concurrenten vast te 
stellen. 
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4.5 Hoe worden Verschillende Gebruikers van het Fun-ie-Fit centrum 

geïdentificeerd 
Om vast te stellen welke gebruikers er zijn in het Fun-ie-Fit centrum wordt er gebruik gemaakt van de 
vragenlijst. Met behulp van deze vragenlijst is het mogelijk om verschillende klantensegmenten te 
identificeren. Respondenten kunnen worden gesegmenteerd op basis van de volgend aspecten:  

- Geslacht; 
- Leeftijd; 
- Woonplaats; 
- Waarom mensen gebruik maken van het Fun-ie-Fit centrum; 
- Hoe vaak zij gebruik willen maken van het Fun-ie-Fit centrum;  
- Wanneer zij gebruik willen maken van het Fun-ie-Fit centrum;  
- Hoe respondenten het liefste willen betalen, en;  
- Of respondenten al dan niet een beperking hebben 

 

4.6 Hoe wordt de Stimuli voor Participatie bij het Fun-ie-Fit centrum 

geïdentificeerd  
Om te bepalen hoe de deelname van gebruikers kan worden gestimuleerd wordt er gebruik gemaakt 
van de vragenlijsten en interviews met mensen die sterk zijn betrokken bij het Fun-ie-Fit centrum. Dit 
zijn dezelfde mensen die ook zullen helpen bij het identificeren van de onderscheidende factoren van 
het centrum. Aangezien deze mensen veel kennis hebben over de waarde die het Fun-ie-Fit centrum 
levert aan klanten zullen zij ook ideeën hebben over de manier waarop het centrum kan worden 
verbeterd en hoe het aantrekkelijker kan worden voor zowel de huidige als toekomstige klanten.  
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5. Resultaten 
Dit hoofdstuk presenteert en behandeld de resultaten van het onderzoek. Hier zullen de uitkomsten 
van de interviews, vragenlijsten en analyses worden weergegeven die worden gebruikt als input voor 
de prijsstrategie van het Fun-ie-Fit centrum. Daarnaast zullen ook de deelvragen, genoemd in 
hoofdstuk 1.5 worden beantwoord. Dit hoofdstuk is in dezelfde manier opgebouwd als het vorige 
hoofdstuk, beginnend bij de prijsdoelen, gevolgd door de drie analyses en het prijsbereik.  
 

5.1 Prijsdoelen 
Het bepalen van de prijsdoelen van het Fun-ie-Fit centrum is gedaan met behulp van interviews met 
de directeur en zakelijk leider van Stichting De Klup Twente. Met deze interviews zijn de volgende 
prijsdoelen geïdentificeerd.  
 
Het Dekken van de Kosten 
Een van de meest belangrijke redenen waarom het Fun-ie-Fit centrum is opgericht is om te helpen in 
het dekken van de kosten van het Meester Siebelinkhuis. Dit leidt direct tot het prijsdoel van het 
dekken van de kosten. De prijsstrategie van het Fun-ie-Fit centrum moet er voor zorgen dat deze 
doelstelling wordt behaald. In de huidige situatie betekend dit dat er € X aan kosten moet worden 
gedekt in 2015.  
 
Bevredigende Winst 
De tweede doelstelling is gerelateerd aan het dekken van de kosten. Het centrum moet haar eigen 
kosten dekken en moet bijdragen aan het dekken van de kosten van het Meester Siebelinkhuis. Het is 
daarom ook van belang dat de prijzen van het Fun-ie-Fit centrum het mogelijk maken om winst te 
maken om zo nog meer inkomsten voor de gehele stichting te genereren en om zo meer activiteiten 
te kunnen faciliteren. Deze kwantitatieve doelstelling is echter niet nader bepaald en is vooral 
afhankelijk van het feit of het centrum allereerst haar eigen kosten kan dekken.  
 
Maatschappelijke Doelen 
Een andere belangrijke reden waarom het centrum is opgericht, is om mensen met een handicap de 
mogelijkheid te bieden om meer te sporten. Door het centrum zo te ontwikkelen dat het voor bijna 
iedereen met een beperking geschikt is, kunnen veel mensen gebruik maken van het Fun-ie-Fit 
centrum. De maatschappelijke doelen kunnen echter niet alleen worden bereikt met goede 
faciliteiten, de prijs zal zich ook moeten aanpassen aan die doelgroep. Organisaties die werken met 
mensen met een beperking hebben vaak minder financiële middelen en de prijzen van het Fun-ie-Fit 
centrum zullen dus lager moeten liggen voor dit type organisatie.  
 
Een Eerlijke Prijs 
Dit prijsdoel is gekoppeld aan de vorige doelstelling, namelijk het vragen van een lagere prijs voor 
organisaties die sporten of gamen met mensen met een beperking. Prijsdifferentiatie is ook 
belangrijk voor het maken van winst voor het Fun-ie-Fit centrum. Zo kunnen organisaties die 
focussen op het maken van winst zich meer veroorloven dan non-profit organisaties of sportclubs en 
maatschappelijke organisaties zoals bejaardentehuizen en de dagopvang.  
 
Overleven op Lange Termijn 
Het laatste prijsdoel dat werd genoemd klinkt heel logisch maar is daarom niet minder belangrijk. 
Overleven op lange termijn is essentieel voor Stichting De Klup Twente. Het is namelijk geen 
organisatie die zomaar een grote investering kan doen en zomaar van koers kan veranderen. Prijzen 
zullen deze intentie moeten weerspiegelen en er zal moeten worden gestreefd naar langdurige 
samenwerkingen met zowel klanten als sponsoren van het Fun-ie-Fit centrum.  
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5.2 Resultaten van de Economische Waarde Analyse 
De economische waarde analyse is de eerste analyse in dit verslag en wordt gebruikt om de waarde 
van het Fun-ie-Fit centrum voor klanten te bepalen. Aangezien het niet mogelijk was om van tevoren 
alle stappen van de conjoint analyse uit bepalen zal dit hoofdstuk ook aandacht besteden aan enkele 
keuzes die zijn gemaakt bij het verzamelen en analyse van de gegevens. Allereerst zullen we in dit 
hoofdstuk beschrijven welke diensten worden beschouwd als alternatieven voor klanten, gevolg door 
de onderscheidende factoren van het centrum die zijn geïdentificeerd met behulp van klanten en 
personeel. Het tweede deel behandeld de keuzes die gemaakt zijn in de conjoint analyse. Het laatste 
deel van dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de conjoint analyse en de prijzen die 
voortvloeien uit de analyse.  
 
Stap 1 & 2: Identificeer de Kosten van het Beste Alternatief & Segmenteer de Markt 
De kosten van het beste alternatief zijn bepaald met de reden waarom mensen gebruik maken van 
het Fun-ie-Fit centrum (Hinterhuber, 2004). Dit betekend dat de referentiewaarde zal verschillen per 
klantensegment. Met behulp van de vragenlijst zijn de volgende klantensegmenten vastgesteld:  

o Respondenten die het Fun-ie-Fit centrum beschouwen als een ‘vrijetijdsbesteding’ 
Het beste alternatief voor dit segment kan natuurlijk bestaan uit een tal van activiteiten. In 
dit onderzoek worden het gamen in café WZZRD in Enschede en het bezoeken van bioscoop 
MovieUnlimited Almelo gezien als beste referentieproduct. WZZRD is gekozen omdat het een 
soortgelijke dienst biedt als het Fun-ie-Fit centrum, namelijk gamen en exergamen. 
MovieUnlimited is gekozen omdat naar de film gaan een populaire vrijetijdsbesteding is en 
omdat de prijs van deze activiteit vast staat met € 9,00 per film, terwijl de prijzen van veel 
andere diensten variëren.  

o Respondenten die het Fun-ie-Fit centrum beschouwen als een ‘manier om bezig te zijn met 
hun lichaam’ 
Het beste alternatief voor mensen die willen bewegen is om deel te nemen aan sporten. In 
dit onderzoek is het beste alternatief een ander indoorsport in Almelo aangezien het Fun-ie-
Fit ook een indooractiviteit is. Een tweede alternatief is het sporten bij een sportschool of 
fitnesscentrum. Dit wordt beschouwd als een ander alternatief omdat de prijzen van deze 
organisaties vaak aanzienlijk verschillen met het sporten bij een vereniging.  

o Respondenten die lid zijn van Stichting De Klup Twente 
Voor deze respondenten zijn de beste alternatieven de andere activiteiten van Stichting De 
Klup Twente. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen activiteiten in het Meester 
Siebelinkhuis en activiteiten die ergens anders worden gehouden. Dit zijn twee aparte 
alternatieven omdat de prijzen erg verschillen.  

 
Stap 3: Identificeer alle Factoren die het Product onderscheiden van het Concurrerende Product en 
Proces  
De onderscheidende factoren zijn bepaald met behulp van interviews met personeel en informele 
gesprekken met klanten. De onderscheidende factoren die worden gebruikt in dit onderzoek zijn:  

o De Hoeveelheid Ruimte in het Fun-ie-Fit centrum 
De hoeveelheid ruimte in het Fun-ie-Fit centrum biedt klanten een unieke game ervaring en 
biedt mensen de mogelijkheid vrij te bewegen wanneer zij aan het gamen zijn. Normaal 
gesproken hebben mensen niet zoveel ruimte wanneer zij gamen als je het vergelijkt met 
een woonkamer. Daarom wordt de hoeveelheid ruimte beschouwd als een onderscheidende 
factor.  

o Game Faciliteiten 
Met behulp van de grote schermen en een goed geluidsysteem biedt het Fun-ie-Fit centrum 
een nieuw soort game ervaring. Net als het met de hoeveelheid ruimte, zijn de faciliteiten die 
het centrum bied ook een onderscheidende factor. In de meeste gevallen zullen mensen 
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gamen op een TV met een minder kwalitatief goede geluidsinstallatie. Door de faciliteiten in 
het centrum biedt het Fun-ie-Fit haar klanten een hele nieuwe game ervaring. 

o Beschikbare Apparatuur 
Het aantal games en verschillende consoles creëren extra waarde voor de klanten van het 
Fun-ie-Fit centrum. Het centrum heeft nu eenmaal meer middelen om te investeren in de 
nieuwste games en consoles dan de meeste mensen. Dit wordt beschouwd als een 
onderscheidende factor omdat het niet vaak voorkomt dat mensen de beschikking hebben 
over een Playstation 3 en 4, een Xbox 360 Kinect, de Xbox One, een Wii en een Wii U met 
daarbij een uitgebreide verzameling games.  

o Sociale Interactie 
Sociale interactie wordt gezien als de interactie die mensen met elkaar hebben wanneer zij 
gamen in het Fun-ie-Fit centrum. Daarnaast heeft dit ook invloed op het aantal mensen dat 
aanwezig is in het centrum op een gegeven moment. De interviews maakten duidelijk dat het 
centrum op het sociale vlak een positieve invloed heeft op mensen. Mensen die normaal 
gesproken verlegen zijn, stellen zich veel opener op wanneer zij gamen met een ander. Het 
gamen kan ook worden gebruikt om nieuwe vrienden te maken, om te leren samen te 
werken en om in contact te komen met mensen die je normaal gesproken niet snel zou 
tegenkomen. Hierbij moet worden vermeld dat he sociale aspect waarschijnlijk het zwaarst 
zal wegen voor de leden van Stichting De Klup Twente, omdat sommigen, door hun 
beperking, beschikken over mindere goede sociale vaardigheden.  

 
Stap 4: Bepaal de Waarde van deze onderscheidende Factoren voor de Klanten 
De waarde van de onderscheidende factoren voor de klanten van het Fun-ie-Fit centrum zal worden 
bepaald met de conjoint analyse. Dit is de meest geschikte methode om de waarde en de prijs vast te 
stellen (Anderson et al., 1992). De stappen in de conjoint analyse worden uiteengezet in de volgende 
paragraaf (Green & Srinivasan, 1978).  
 

5.2.1 Implementatie  van de Conjoint Analyse  

Stap 1: Selecteren van een Voorkeursmodel 
Het voorkeusmodel dat in dit onderzoek zal worden gebruikt is het part-worth function model om de 
voorkeur voor elk attribuutlevel te meten. Dit model is gekozen omdat het een alom geaccepteerde 
methode is door de grafische weergave en de mogelijkheid om verschillende combinaties te maken 
om de algehele voorkeur voor een attribuut te meten (Green & Srinivasan, 1978 & SPSS Inc., 2010).  
 
Stap 2: Gegevensverzamelingsmethode  
De gegevens worden verzameld met full-profile kaarten. Het minimaal aantal kaarten in dit 
onderzoek is: 9 attribuutlevels – 4 attributen +1 = 6 kaarten per respondent (Ikemoto & Yamaoka, 
2011). Sawthooth Software adviseert: 3(9-4+1) = 18 kaarten per respondent (Orme, 2010).  
Het is gebruikelijk om het aantal kaarten per respondent te beperken maar aangezien dit onderzoek 
een kleine onderzoekspopulatie (30 tot 60 respondenten) heeft vergeleken met gebruikelijke 
conjoint analyses zal de informatie die wordt verzameld met 6 kaarten relatief weinig zeggen over de 
waarde van het Fun-ie-Fit centrum. Daarom zal dit onderzoek de middenweg kiezen en dus gebruik 
maken van 12 kaarten per respondent. Dit maakt de taak voor de respondent niet te zwaar, terwijl er 
nog steeds waardevolle informatie wordt vergaard over het centrum (Appendix C).  
 
Stap 3: Stimulus Opbouw  
De stimuli, of attributen, in dit onderzoek komen uit stap 3 van de economische waarde analyse. De 
stimuli zijn de onderscheidende factoren die eerder zijn geïdentificeerd. De stimuli zijn georganiseerd 
in 2 of 3 levels om zo het aantal kaarten per respondent te beperken en om het voor respondenten 
makkelijker te maken om zich te identificeren met de levels (Auty, 1995).  
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De Hoeveelheid Ruimte in het Fun-ie-Fit centrum 
De hoeveelheid ruimte wordt opgedeeld in drie levels. Er wordt gebruik gemaakt van een 
beschrijving van de ruimte in plaats van een oppervlakte afmeting omdat respondenten zich dan 
makkelijker kunnen identificeren met de levels. De levels zijn:  

- Kleine ruimte 
- Voldoende ruimte 
- Grote ruimte 

 
Game Faciliteiten 
De factor ‘Game Faciliteiten’ richt zich met name op de kwaliteit van het beeld en geluid in het Fun-
ie-Fit centrum. De factor is verdeeld in twee levels en deze zijn:  

- Normale beeld- en geluidkwaliteit 
- Hoge beeld- en geluidkwaliteit 

Er is gekozen voor deze twee levels omdat er is aangenomen dat de meeste respondenten bekend 
zijn met het Fun-ie-Fit centrum en zij zullen het centrum moeilijk kunnen identificeren met een lage 
beeld- en geluidkwaliteit.  
 
Beschikbare Apparatuur 
Deze factor zal ook worden verdeeld in twee levels om zo ook het aantal kaarten per respondent te 
verlagen. De levels zijn:  

- Weinig keuze in games & gameconsoles  
- Veel keuze in games & gameconsoles 

Er is niet gekozen voor een optie tussen weinig en veel keuze omdat het voor respondenten moeilijk 
kan worden om te bepalen wat er met een ‘gemiddelde keuze in games & gameconsoles’ precies 
betekend.  
 
Sociale Interactie 
De sociale interactie wordt onderverdeeld in de volgende twee levels: 

- Weinig mensen aanwezig, weinig interactie met elkaar 
- Veel mensen aanwezig, veel interactie met elkaar 

 
Stap 4: Stimulus Presentatie  
De stimuli worden gepresenteerd als paragraaf omschrijvingen. Er is gekozen voor deze presentatie 
omdat het zo duidelijker wordt voor respondenten wat zij moeten beoordelen, aangezien het 
moeilijk is om ‘sociale interactie’ af te beelden in een foto of plaatje (Appendix C).  
 
Stap 5: Meetschaal voor Afhankelijke Variabele 
In deze analyse wordt er aan de respondenten gevraagd om hun voorkeur uit te spreken voor een 
bepaalde combinatie van levels op een schaal van 0  tot 10, waar bij 0 staat voor ‘Geen voorkeur’ en 
10 staat voor ‘Grote voorkeur’ (Ramírez-Hurtado, 2010).  
 
Stap 6: Schattingsmethode  
De uitkomst van de vragenlijsten zal worden geanalyseerd met behulp van het statistische 
programma SPSS, omdat dit programma zeer geschikt is om zowel de belang van attributen te 
bepalen als het meten van de voorkeur voor verschillende attribuutlevels.  
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5.2.2 Resultaten van de Conjoint Analyse  

In totaal hebben 40 van de 70 respondenten de gehele vragenlijst ingevuld met bruikbare 
antwoorden. De voorkeuren van deze 40 respondenten wordt weergegeven in Tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1: Algemene Voorkeurscore, Belang van Attribuut en Geslacht  

Panel A: 
Voorkeurscore 

      Panel B:  
Belang van Attribuut 

 Voorkeurschatting Std. Error  Ruimte 
Faciliteiten 
Apparatuur 
Sociaal 

26,095 
18,264 
26,994 
28,648 

Ruimte                                 Klein 
Voldoende 

Groot 
Faciliteiten   Normale Kwaliteit 

Hoge Kwaliteit 
Apparatuur         Weinig Keuze 

Veel Keuze 
Sociaal           Weinig Interactie 

Veel Interactie 
(Constant) 

-,442 
,240 
,202 

-,000 
,000 

-,696 
,696 
,063 

-,063 
5,592 

,085 
,085 
,085 
,060 
,060 
,060 
,060 
,060 
,060 
,060 

  

 Panel C:  
Geslacht 

 Man 
Vrouw 

23 
16 

59,0% 
41,0% 

 Totaal 39 100% 

 
Zoals de gegevens in Panel B van Tabel 5.1 laten zien, vinden mensen de sociale interactie het 
belangrijkste aspect van het Fun-ie-Fit centrum. De hoeveelheid ruimte en de apparatuur komen 
daar vlak achteraan en het blijkt dat de beeld- en geluidkwaliteit niet erg belangrijk is voor mensen. 
Opmerkelijk is te zien dat ‘veel interactie en mensen aanwezig’ een lagere score (-0,63) heeft dan 
‘weinig interactie en mensen aanwezig’ (0,63). Uit de vragenlijsten bleek ook veel of te veel mensen 
in het centrum niet gewaardeerd wordt door mensen en dat dit invloed heeft op de game-ervaring 
van mensen. Het is ook interessant om te zien dat ‘voldoende’ ruimte meer wordt gewaardeerd dan 
een ‘grote’ ruimte. Van de 40 respondenten heeft een persoon zijn/haar geslacht niet vermeld.  
 
Correlaties 
De correlaties, weergegeven in Tabel 5.2, geven informatie 
over de relaties tussen de waargenomen en verwachte 
voorkeur van respondenten.  
Kendall’s tau analyseert de correlatie tussen twee 
variabelen en wordt vaak gebruikt bij onderzoeken die 
gebruik maken van schaalvariabele. De positieve waarde van Kendall’s tau wijst op een positieve 
relatie tussen de scores van de kaarten en de hoge waarde van de voorkeuren (Stats, 2008). 
Pearson’s R beschouwd correlaties voor interval- en ratiovariabelen een aangezien de voorkeuren 
zijn gemeten met een ratio-schaal van 0 tot 10 is het waardevol om te zien dat er een positieve 
relatie bestaat tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabele (SPSS 18, 2010). De 
significantiewaarde wordt in sociale wetenschappen gebruikt om de statistische relevantie te 
bepalen en om te kijken of de uitkomsten van het onderzoek alleen op kans zijn gebaseerd of dat er 
meer dan kans bij kwam kijken. Met een score lager dan α = 0,05 is de uitkomst van dit onderzoek 
statistisch significant en niet alleen aan kans is toe te wijzen (Stats, 2008).  
 
De volgende pagina’s zijn gewijd aan de waarde analyse van de drie geïdentificeerde 
klantensegmenten. Voor elk segment wordt de waarde van het Fun-ie-Fit centrum afgezet tegen 
twee referentieproducten om de prijs van het centrum vast te stellen. Wanneer voor elk segment de 
prijzen zijn vastgesteld is het mogelijk om een waarde verzameling te creëren. Deze wordt 
weergegeven in paragraaf 5.2.4.  
  

Tabel 5.2: Correlaties Conjoint Analyse 

Correlaties Waarde Significantie 

Pearson’s R ,982 ,000 

Kendall’s tau ,862 ,000 
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5.2.3 Tel de Referentie Waard en de onderscheidende Waarde bij elkaar op om de Totale 

Economische Waarde te bepalen 

In deze stap zullen de resultaten van de verschillende klantensegmenten worden weergegeven, 
inclusief de referentieproducten en de waarde die het Fun-ie-Fit centrum levert aan haar klanten.  
 

5.2.3.1 Respondenten die het Fun-ie-Fit beschouwen als een ‘vrijetijdsbesteding’ 

 
Tabel 5.3 Vrijetijdsbesteding Voorkeurscores en het Belang van de Attributen 

Panel A: Voorkeurscore 

  Voorkeurscore Std. Error 

Ruimte                                 Klein 
Voldoende 

Groot 
Faciliteiten   Normale Kwaliteit 

Hoge Kwaliteit 
Apparatuur         Weinig Keuze 

Veel Keuze 
Sociaal           Weinig Interactie 

Veel Interactie 
(Constant) 

-,479 
,396 
,083 

-,167 
,167 

-,764 
,764 
,486 

-,486 
5,500 

,159 
,159 
,159 
,112 
,112 
,112 
,112 
,112 
,112 
,112 

 
De respondenten die het Fun-ie-Fit centrum zien als een vrijetijdsactiviteit vinden de hoeveelhuid 
ruimte het belangrijkst, gevolgd door de apparatuur en het sociale aspect van het Fun-ie-Fit centrum, 
zoals is te zien in Tabel 5.3 Paneel B. Het is interessant om te zien dat de voorkeuren op het sociale 
aspect hier veel sterker zijn. Waar het verschil tussen veel en weinig interactie en mensen bij de 
gehele populatie 0,126 is, bedraagt dit verschil bij dit klanten segment 0,972 waardoor het duidelijk 
wordt dat de voorkeur voor weinig interactie en weinig mensen bij deze klanten sterk is 
vertegenwoordigd.  
Het beste alternatief voor mensen dat wordt gebruikt in dit onderzoek is het game café WZZRD en 
bioscoop MovieUnimited. WZZRD kan worden gezien als een café waar mensen komen om te gamen. 
De ruimte is vrij beperkt in het café vergeleken met het Fun-ie-Fit centrum, de kwaliteit kan worden 
beschouwd als ‘normaal’ aangezien er gebruik wordt gemaakt ‘normale’ tv’s en een headset. Er is 
echter veel keuze in games en in veel gevallen zijn er veel mensen aanwezig en veel interactie. 
MovieUnlimited is een service bioscoop, wat betekend dat klanten eten en drinken kunnen bestellen 
tijdens de film. De ruimte wordt beschouwd als voldoende, 
de faciliteiten zijn hoog zoals mag worden verwacht bij een 
bioscoop en natuurlijk is de keuze in activiteiten/films 
groot. Aangezien het niet de bedoeling is dat je praat 
tijdens de film is er weinig sociale interactie. Over het 
algemeen duurt een film 2,5 uur (www.goeievraag.nl). 
Tabel 5.4 geeft de referentieprijzen weer van de twee 
alternatieven.    
 
Waarde ‘Gamen in het WZZRD café’:  
 = Klein + Normale Kwaliteit + Veel Keuze + Veel Interactie + Constant 
 = -,479 + (-,167) + ,764 + (-,486) + 5,500 =  5,132 voorkeurscore 
 
Waarde ‘Activiteiten bij MovieUnlimited’: 
 = Voldoende + Hoge Kwaliteit + Veel Keuze + Weinig Interactie + Constant 
 = ,396 + ,167 + ,764 + ,486 +5,500 = 7,313 voorkeurscore 

Panel B: Belang van 
Attribuut 

Ruimte 
Faciliteiten 
Apparatuur 
Sociaal 

29,959 
16,937 
27,452 
25,653 

 

Tabel 5.4: Referentieprijzen 

Prijzen WZZRD 

PC Gamen € 4,00 per uur 

Console gamen  € 6,00 per uur 

Prijs MovieUnlimited 

Film € 9,00 per film 

http://www.goeievraag.nl/
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Waarde ‘Gamen in het Fun-ie-Fit centrum’:  
 = Groot + Hoge Kwaliteit + Veel Keuze + Veel Interactie + Constant 
 = ,083 + ,167 + ,764 + (-,486) +5,500 = 6,028 voorkeurscore 
 
Tabel 5.5: Prijzen voor Vrijetijdsactiviteiten-segment 

Prijs Fun-ie-Fit centrum 

Optie Berekening Prijs 

WZZRD - PC gamen   € 4,00 / 5,132 * 6,028 € 4,70 per uur 

WZZRD - Console gamen € 6,00 / 5,132 * 6,028 € 7,05 per uur   

MovieUnlimited € 9,00 / 7,313 * 6,028 € 7,42 per film, or 
€ 2,97 per uur 

 

Conclusie 
De respondenten in dit klantensegment vinden de gamefaciliteiten relatief onbelangrijk, hetgeen 
vreemd lijkt aangezien zij komen om te gamen in hun vrijetijd. Het belangrijkste aspect voor deze 
klantengroep is de hoeveelheid ruimte in het centrum. Volgens de conjoint analyse zouden mensen 
die het  Fun-ie-Fit centrum zien als een vrijetijdsbesteding het waarderen op € 4,70 per uur voor het 
gamen op de PC en € 7,05 per uur voor het gamen op de consoles. Voor mensen wiens alternatief 
het is om naar de film te gaan zou de waarde van het Fun-ie-Fit centrum € 2,97 per uur zijn.  
 

5.2.3.2 Respondenten die het Fun-ie-Fit centrum zien als een ‘manier om bezig te zijn met 

hun lichaam’ 

 
 Tabel 5.6: Bezig met Lichaam Segment, Voorkeurscore en Belang van Attributen 

Panel A: Voorkeurscore 

 Voorkeurschatting Std. Error 

Ruimte                                   Klein 
  Voldoende 

 Groot 
Faciliteiten     Normale Kwaliteit 

Hoge Kwaliteit 
Apparatuur         Weinig Keuze 

Veel Keuze 
Sociaal           Weinig Interactie 

Veel Interactie 
(Constant) 

-,593 
,213 
,380 

-,019 
,019 

-,648 
,648 
,685 

-,685 
5,537 

,117 
,117 
,117 
,125 
,125 
,125 
,125 
,125 
,125 
,125 

 
De respondenten die het Fun-ie-Fit centrum zien als een plek om te bewegen of te sporten vinden 
het sociale aspect van het centrum veruit het belangrijkste, gevolgd door de apparatuur, de ruimte 
en als laatste de gamefaciliteiten, zoals is weergegeven in Tabel 5.6 Paneel B. De gegevens in Paneel 
A laten zien dat een kleine ruimte helemaal niet wordt gewaardeerd en dat deze groep een grote 
ruimte prefereert boven voldoende ruimte. Net als in de vorige tabellen 5.1 en 5.3, hebben mensen 
weinig behoefte aan veel mensen en veel interactie in het centrum, zoals blijkt uit de negatieve 
waarde van -0,685 voor veel interactie. 
De beste alternatieven voor dit segment zijn indoorsporten bij andere verenigingen of bedrijven in 
Almelo. Dit zijn alternatieven zoals gymnastiek, badminton, tafeltennis, basketbal judo en yoga. Met 
uitzondering van de duurdere sporten, ligt de prijs van een uur sporten per week bij een 
sportvereniging in Almelo tussen de € 8,00 en € 10,00 per maand. Deze sporten vinden vaak plaats in 
een grote sporthal, met normale kwaliteit apparatuur, relatief weinig verschil in activiteiten en veel 
mensen en veel interactie (Appendix E).  

Panel B: Belang van 
Attribuut 

Ruimte 
Faciliteiten 
Apparatuur 
Sociaal 

23,176 
19,577 
26,128 
31,120 
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Een ander alternatief is een lidmaatschap bij een fitnesscentrum. De prijzen voor een dergelijk 
lidmaatschap lopen erg uiteen, van € 10,00 tot € 60,00 per maand. De referentieprijs in dit 
onderzoek voor een uur per week fitnessen bedraagt € 20,00 per maand (Appendix E). In het 
algemeen hebben fitnesscentra voldoende ruimte, hoge kwaliteit voorzieningen, met keuze uit 
verschillende soorten trainingen en op bepaalde momenten zullen er veel mensen in het centrum 
aanwezig zijn. In Tabel 5.7 zijn de prijzen weergegeven van het Fun-ie-Fit centrum op basis van de 
conjoint analyse.  
 
Waarde van ‘Indoorsporten in Almelo’:  
 = Groot + Normale Kwaliteit + Weinig Keuze + Veel Interactie + Constant 
 = ,380 + (-0,019) + (-,648) + (-,685) + 5,537 = 4,565 voorkeurscore 
Waarde van ‘Sporten in Fitnesscentra’: 
 = Voldoende + Hoge Kwaliteit + Veel Keuze + Veel Interactie + Constant 
 = ,213 + ,019 + ,648 + (,685) + 5,537 = 5,732 voorkeurscore 
Waarde van ‘Sporten in het Fun-ie-Fit centrum’: 

= Groot + Hoge Kwaliteit + Veel Keuze + Veel Interactie + Constant 
 = ,380 + ,019 + ,648 + (-,685) + 5,537 = 5,889 voorkeurscore  
   
Tabel 5.7: Prijzen voor ‘Bezig met Lichaam segment’    

Prijzen Fun-ie-Fit centrum 

Optie Berekening Prijs Prijs (uur) 

Fun-ie-Fit 
‘Indoorsporten’  

€ 9,00 / 4,565 * 5,889 € 11,61 per maand € 2,68 per uur 

Fun-ie-‘Fitness’ € 20,00 / 5,732 * 5,889  € 20,55 per maand  € 4,74 per uur 

 

Conclusie 
Het klantensegment dat het Fun-ie-Fit centrum beschouwd als een locatie om te sporten en meer te 
bewegen hecht er veel waarde aan dat er weinig mensen en sociale interactie in het Fun-ie-Fit 
centrum is. Daarnaast is de keuze in games en consoles erg belangrijk voor deze doelgroep. Volgens 
de conjoint analyse is de waarde van het Fun-ie-Fit centrum € 2,68 per uur voor mensen wiens 
alternatief is om een andere indoor sport te doen en € 4,74 per uur voor mensen wiens alternatief is 
om naar een fitnesscentrum te gaan.  
 
 

5.2.3.3 Respondenten die Lid zijn van Stichting De Klup Twente 

 
Tabel 5.8: Leden van Stichting De Klup Twente, Voorkeurscore en Belang van Attributen 

Panel A: Voorkeurscore  Panel B: Belang van 
Attributen 

 Voorkeurschatting Std. Error  Ruimte 
Faciliteiten 
Apparatuur 
Sociaal 

26,170 
16,159 
20,736 
36,936 

Ruimte                                   Klein 
  Voldoende 

 Groot 
Faciliteiten     Normale Kwaliteit 

Hoge Kwaliteit 
Apparatuur            Weinig Keuze 

Veel Keuze 
Sociaal             Weinig Interactie 

Veel Interactie 
(Constant) 

-,574 
,287 
,287 
,028 

-,028 
-,648 
,648 
,120 

-,120 
5,296 

,058 
,058 
,058 
,041 
,041 
,041 
,041 
,041 
,041 
,041 
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De respondenten die lid zijn van Stichting De Klup Twente zijn het grootste segment in deze analyse. 
Deze groep vindt het sociale aspect van het Fun-ie-Fit centrum erg belangrijk, zoals blijkt uit Tabel 
5.8, Paneel B. De voorkeurschattingen, in Paneel A, laten zien dat de verschillen tussen weinig en 
veel interactie erg klein zijn vergeleken met de twee vorige segmenten. Dit betekend dat er minder 
verschil in voorkeur is tussen veel en weinig sociale interactie in het Fun-ie-Fit centrum voor dit 
segment. De analyse laat ook zien dat ‘voldoende’ en een ‘grote’ ruimte even sterk gewaardeerd 
worden door respondenten.  
 
Het beste alternatief voor dit segment zijn de activiteiten van Stichting De Klup Twente zelf. Dit leidt 
tot twee verschillende alternatieven, namelijk activiteiten in het Meester Siebelinkhuis en 
activiteiten op andere locaties zoals zwembaden, sporthallen en fitnesscentra. In het algemeen 
duren de activiteiten van De Klup ongeveer anderhalf uur, met de prijzen voor de activiteiten in het 
Meester Siebelinkhuis rond de € 11,50 per kwartiel (€ 0,59 per uur) en de prijzen op andere locaties 
rond de € 40,00 per kwartiel (€ 2,05 per uur). Voor beide alternatieven kan de hoeveelheid ruimte 
worden beschouwd als groot. De kwaliteit wordt beschouwd als normaal en de keuze in apparatuur 
wordt beschouwd als veel omdat er veel mogelijkheden zijn voor de mensen die activiteiten bij De 
Klup doen. Daarnaast wordt er uit gegaan van veel sociale interactie omdat dit een van de doelen is 
van Stichting De Klup Twente, het samenbrengen van mensen en ervoor te zorgen dat zij zich 
vermaken. Tabel 5.9 geeft de prijzen van het Fun-ie-Fit centrum weer voor dit segment.  
 
Waarde van ‘Activiteiten in het Meester Siebelinkhuis’: 
 = Groot + Normale Kwaliteit + Veel Keuze + Veel Interactie + Constant 

= ,287 + ,028 + ,648 + (-,120) + 5,296 = 6,139 voorkeurscore 
 

Waarde van ‘Activiteiten buiten het Meester Siebelinkhuis’:  
 = Groot + Normale Kwaliteit + Veel Keuze + Veel Interactie + Constant  
 = ,287 + ,028 + ,648 + (-,120) + 5,296 = 6,139 voorkeurscore 
 
Waarde van ‘Activiteiten in het Fun-ie-Fit centrum’:   
 = Groot + Hoge Kwaliteit + Veel Keuze + Veel Interactie + Constant 
 = ,287 + (-,028) + ,648 + (-,120) + 5,296 = 6,083 voorkeurscore 
 
Tabel 5.9: Prijzen voor Leden van Stichting De Klup Twente  

Prijzen Fun-ie-Fit centrum 

Optie Berekening Prijs Prijs (uur) 

Meester Siebelinkhuis € 11,50 / 6,139 * 6,083 € 11,40 per kwartiel € 0,58 per uur 

Op andere locaties  € 40,00 / 6,139 * 6,083 € 39,64 per kwartiel € 2,03 per uur 

 

Conclusie 
De respondenten die lid zijn van Stichting De Klup Twente vinden het sociale aspect van het Fun-ie-
Fit centrum veruit het belangrijkste. Volgens de analyse waarderen de leden het Fun-ie-Fit centrum 
op € 0,58 per uur wanneer het wordt gezien als een activiteit in het Meester Siebelinkhuis. De 
waarde van het centrum is drie-en-een-half keer zo hoog wanneer het wordt gezien als een activiteit 
buiten het Meester Siebelinkhuis, namelijk € 2,03 per uur.  
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5.2.4 Gebruik de Waarde Verzameling om de Toekomstige Omzet te bepalen voor 

specifieke Prijzen 

In de vorige paragraaf is er beschreven hoe de waarde van het Fun-ie-Fit centrum kon worden 
gebruikt om prijzen te bepalen voor verschillende klanten. Het is daarom ook niet aan te raden om 
één vaste waarde te gebruiken, maar om een waarde verzameling te creëren. Deze verzameling geeft 
een betere vertegenwoordiging van de verschillen in waarde voor verschillende klanten 
(Hinterhuber, 2004). In Tabel 5.10 is deze waarde verzameling weergegeven.  
 
Tabel 5.10: Waarde Verzameling Fun-ie-Fit centrum  

 Prijzen per Segment en per Beste Alternatief  

 
Klanten Segment 

 
Referentieprijs 

 
Referentieprijs 

(per uur) 

 
Waarde Fun-ie-

Fit Centrum  

Waarde Fun-ie-
Fit centrum  

(per uur) 

Vrijetijdsbesteding € 4,00 € 4,00 € 4,70 € 4,70 

 € 6,00 € 6,00 € 7,05 € 7,05 

 € 9,00 € 3,60 € 7,42 € 2,97 

Sporten/Bewegen € 9,00 € 2,08 € 11,61 € 2,68 

 € 20,00 € 4,62 € 20,55 € 4,74 

Leden van De Klup  € 11,50 € 0,59 € 11,40 € 0,58 

 € 40,00 € 2,05 € 39,64 € 2,03 

 
Volgens de planning van het Fun-ie-Fit centrum zullen er 30 klanten per dagdeel gebruik maken van 
het Fun-ie-Fit centrum. Wanneer we uitgaan van de realistische openingsuren van 51 uur per week, 
betekend dit dat het centrum 16 dagdelen per week open is. 15 door de weeks en 1 in het weekend. 
Dit zou leiden tot 480 klanten per week (Appendix A).  
 
Uit de vragenlijsten werd duidelijk dat 31,1% van de respondenten het Fun-ie-Fit centrum zou 
gebruiken als vrijetijdsactiviteit en 27,9% van de respondenten zou het centrum gebruiken om meer 
te bewegen. De rest van de respondenten hadden meer variërende redenen om het Fun-ie-Fit 
centrum te gebruiken. Van de respondenten die lid zijn van Stichting De Klup Twente zou 20,9% het 
centrum willen gebruiken (Appendix D). Met deze gegevens is het mogelijk om de economische 
waarde van verschillende segmenten te bepalen. In Tabel 5.11 staan de segmenten weergegeven 
met de bijbehorende waarde. In Figuur 5.1 wordt het economisch waarde profiel van de 
verschillende klantengroepen gegeven.  
 
Tabel 5.11: Economisch Waarde Profiel van het Fun-ie-Fit centrum  

 Deel van 
Klanten/Leden 

Aantal 
Klanten 

Gemiddelde 
Waarde (per uur) 

Waarde van 
Segment 

Leden Stichting De 
Klup Twente 

20,9% of 800 leden 167  
€ 2,03 

€ 339,01 

Sporten/Bewegen 27,9%  of 480 
klanten 

134 (2,68+4,74)/2 =  
€ 3,71 

€ 497,14 

Vrijetijdsbesteding 31,1% of 480 klanten 150 (4,70+7,05+2,97)/3= 
€ 4,91 

€ 736,00 

Totaal  
 

 451   € 1572,15 

(Notitie: De prijs voor leden van Stichting De Klup Twente is € 2,03 omdat het centrum niet als 
onderdeel van het Meester Siebelinkhuis wordt gezien, ook al is het daar wel gevestigd)  
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Figuur 5.1: Economisch Waarde Profiel van het Fun-ie-Fit centrum 
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5.3 Resultaten van de Cost-Volume-Profit Analyse 
De tweede analyse in dit verslag is gerelateerd aan prijsverandering, klantenaantallen en hoe het 
Fun-ie-Fit centrum de kosten kan dekken. Het nadeel van deze  analyse is dat er enkele aannames 
moeten worden gedaan over enkele organisatorische aspecten van het centrum, namelijk:  

o De Prijs;  
o De capaciteit en de bezetting van het Fun-ie-Fit centrum;  
o Het aantal openingsuren per week;  
o Het aantal weken dat het centrum open is per jaar;  
o De verhouding commerciële en niet-commerciële activiteiten; 
o Variabele kosten; 
o Vaste kosten; 
o Het aantal evenementen;  
o De inkomsten van de bar, en;  
o De mogelijke inkomsten van sponsoring en subsidie 

 

Totale Kosten  
De kosten van het Fun-ie-Fit centrum zijn het meeste vast en worden minder beïnvloed door 
variaties in het aantal klanten. Dit komt omdat het personeel een standaard aantal uur per maand 
werkt voor het centrum, niet gerelateerd aan het aantal klanten dat komt. Aangezien het centrum 
gebruik zal maken van vrijwilligers zullen de personeelskosten niet stijgen na mate er meer klanten 
komen. Naast de personeelskosten zijn er stelposten aangemaakt voor de kosten van de elektriciteit 
en schoonmaak van het centrum. Aangezien het nog onduidelijk is hoeveel het centrum 
daadwerkelijk moet betalen aan elektriciteit en schoonmakers wanneer het centrum elke week vol 
zit, maken we in dit verslag gebruik van de kosten posten die hier voor zijn opgenomen. Een groot 
deel van de vaste kosten bestaan uit de afschrijving van de verbouwing van het centrum en de 
aanschaf van de apparatuur.  
In dit verslag wordt er gebruik gemaakt van de begroting voor 2014 en 2015, die beschikbaar zijn 
gesteld door het management van Stichting De Klup Twente. Een overzicht van deze begroting is te 
vinden in de bijgevoegde Excel-bestanden (Appendix B).  
 
Er wordt in dit verslag uitgegaan van de totale kosten van € X per jaar. Deze kosten zijn op de 
volgende manier opgebouwd:  
 
Salaris van personeel, werkzaam voor het Fun-ie-Fit centrum     €     X 
Huisvesting (elektriciteit, huur, afschrijving gebouw, internet, schoonmaak)  €     X 
Organisatie kosten (stelpost)        €       X 
Uitvoeringskosten (afschrijving & aankoop apparatuur)     €     X 

Totaal           €  X 
 
 
 
Dit hoofdstuk zal beginnen met berekeningen van de kostprijs per maand, per week en per uur 
waarna het mogelijk is om de kostprijs voor de klant te berekenen. In paragraaf 5.3.1 zal worden 
gekeken hoe de aannames invloed hebben op het break-even punt van het Fun-ie-Fit centrum. Deze 
berekeningen, grafieken en figuren bieden inzicht in de manier waarop de kosten en inkomsten van 
het Fun-ie-Fit centrum kunnen variëren.  
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Kosten Analyse van het Fun-ie-Fit centrum 
Na het interviewen van het management van Stichting De Klup Twente werd het duidelijk door 
gebruik te maken van vrijwilligers in plaats van personeel het centrum tussen de 40 en 45 weken per 
jaar open kan zijn. Dit voor doordeweeks 9 uur per dag. De openingsuren en de kosten per 
tijdseenheid zijn weergegeven in Tabel 5.12 en 5.13.  
 
Tabel 5.12: Realistische Openingsuren Fun-ie-Fit centrum 

 Ochtend  
(9:00-12:00) 

Middag 
(13:00-17:00) 

Avond 
(19:00-21:00) 

Totaal 

Maandag 3 4 4 11 
Dinsdag 3 4 2 9 
Woensdag 3 4 2 9 
Donderdag 3 4 2 9 
Vrijdag 3 4 2 9 
Zaterdag - 4 - 4 
Zondag - - - - 

Totaal 15 20 10 51 

 
Tabel 5.13: Kosten per Maand, per Week en per Uur  

Tijdseenheid Kosten per Tijdseenheid Kosten per uur 

12 Maanden = € X       per maand - 
40 Weken = € X          per week € X 
41 Weken = € X          per week € X 
42 Weken = € X          per week € X 
43 Weken = € X          per week € X 
44 Weken = € X          per week € X 
45 Weken = € X          per week € X 

 

Van Kostprijs naar de Prijs voor de Klant 
Wanneer er wordt uitgegaan van 51 openingsuren per week, zal de kostprijs van het Fun-ie-Fit 
centrum, afhankelijk van het aantal openingsweken, liggen tussen de € X en de € X per uur. Dit zijn de 
gemiddelde kosten per uur die het centrum zal moeten dekken gedurende het hele jaar. Volgens de 
planning en opzet van het centrum zouden er 30 mensen per dagdeel gebruik maken van het 
centrum, dit leidt volgens het rooster (Tabel 5.12) tot 480 klanten per week. In Tabel 5.14 wordt de 
kostprijs per klant per uur weergegeven. Dit zijn de minimum prijzen die klanten zullen moeten 
betalen als het centrum haar eigen kosten wil dekken.  
 

     Klanten per Uur = 480 klanten / 51 uur = 9,41 klanten per uur 
Prijs Fun-ie-Fit centrum = kosten per week / 51 uur / 9,41 klanten per uur 

 
Tabel 5.14: Prijzen per Klanten per Uur 

Openingsweken per Jaar Kosten per Week Prijs per Klant per Uur 

40 weeks € X € X 
41 weeks € X € X 
42 weeks € X € X 
43 weeks € X € X 
44 weeks € X € X 
45 weeks € X € X 
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Resultaten van de CVP Analyse 
Gebaseerd op de CVP analyse is het mogelijk om een minimale prijs per uur te bepalen, evenals een 
minimum prijs per klant per uur. Deze informatie is relevant om de prijsvloer van het Fun-ie-Fit 
centrum te bepalen, om zo te zien hoe de kosten, prijzen en het aantal klanten invloed uitoefenen op 
elkaar. Deze kostprijzen zullen namelijk altijd worden beïnvloed door andere variabelen, daarom 
wordt er in dit onderzoek uitgegaan van 480 klanten en 51 openingsuren per week. Met deze 
prijsvloeren, weergegeven in Tabel 5.15, is het mogelijk om gemiddelde prijzen op te stellen die 
moeten worden opgesteld om zo break-even te draaien.  
 
Tabel 5.15: Prijsvloeren Fun-ie-Fit centrum 

Openingsweken per 
Jaar 

Kosten per Week Minimum Prijs per Uur Minimum Prijs per 
Klant per Uur 

40 € X € X € X 
41 € X € X € X 
42 € X € X € X 
43 € X € X € X 
44 € X € X € X 
45 € X € X € X 

 
Op basis van de gegevens uit Tabel 5.15 is het mogelijk om te bepalen dat de minimale prijsvloer van 
het Fun-ie-Fit centrum ligt op € X per uur, of € X per klant per uur. Met deze prijzen zijn, in de 
ongunstigste situatie van 40 openingsweken, de kosten gedekt. De hoogste of maximale prijsvloer, in 
de gunstige situatie van 45 openingsweken, ligt op € X per uur of € X per klant per uur.  
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5.3.1 Invloed van Inputvariabelen op de Prijsstrategie 

In dit hoofdstuk ligt de focus voornamelijk op de kostenopbouw van het Fun-ie-Fit centrum en hoe 
het aantal klanten en de capaciteit, in doe vorm van openingsuren, invloed hebben op de 
prijsstrategie van het centrum. Het is echter ook erg belangrijk om te kijken hoe andere variabelen, 
die eerder zijn genoemd in dit hoofdstuk, invloed hebben op de prijsdoelstelling van het dekken van 
de kosten. In deze paragraaf wordt er gekeken hoe variabelen zoals de openingsuren invloed hebben 
op de minimum prijs van het Fun-ie-Fit centrum. De volgende variabelen zullen worden behandeld in 
deze paragraaf; het aantal openingsweken per jaar, het aantal openingsuren per week, verschillende 
klantenaantallen en de impact van het werken met een mindere capaciteit.  
 
 

5.3.1 Het Effect van het Aantal Openingsweken per Jaar 
Er zijn veel organisaties en bedrijven die het gehele jaar zo lang mogelijk open zijn, om zo meer 
klanten bedienen, om prijzen te kunnen verlagen en om zo nog meer klanten aan te kunnen trekken. 
Meer klanten zorgen ervoor dat de organisatie een lagere prijs kan vragen omdat de prijsverlaging 
wordt goedgemaakt door het extra aantal klanten. Een ander voordeel van het vergroten van het 
aantal openingsweken en uren per jaar is dat het de mogelijkheid biedt dat meer mensen het Fun-ie-
Fit centrum kunnen ervaren en dat meer sociale doelstellingen van het centrum kunnen worden 
volbracht. Door het vergroten van de capaciteit, door langer en vaker open te zijn, wordt ook de 
noodzaak kleiner om het centrum de hele tijd te verhuren, waardoor het centrum een buffer op kan 
bouwen in hele drukke tijden en kan teren op reserves in tijden wanneer er minder klanten zijn.  
Grafiek 5.1 demonstreert de effecten van meer en minder openingsweken per jaar en het verschil in 
kosten en kostprijs die daardoor ontstaan. De totale kosten die moeten worden gedekt blijven           
€ X per jaar, maar door dit uit te spreiden over meer weken is het mogelijk om de prijs van het 
centrum te verlagen. In Grafiek 5.1a is te zien wat er gebeurt met de kosten per week wanneer het 
centrum vaker of minder vaak open is en Grafiek 5.1b demonstreert wat er gebeurt met de kostprijs 
per uur als gevolg van het aantal openingsweken per jaar, uitgaande van nog steeds 51 openingsuren 
per week. De groene lijnen in beide grafieken geven het relevante bereik weer van 40 tot 45 
openingsweken per jaar.  
 

Grafiek 5.1a: Kosten per Week (€) en Grafiek 5.1b Kosten per Uur (€) 
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5.3.1 Het Effect van de Openingsuren per Week 
In de vorige grafieken werd weergegeven wat er gebeurt met de kosten en kostprijs als het aantal 
openingsweken per jaar wordt aangepast. In deze paragraaf doen we hetzelfde alleen met het een 
verandering van het aantal openingsuren per week. Het effect van de openingsweken is iets groter 
dan die van de openingsuren, aangezien elke extra week open leidt tot 51 uren extra per jaar, terwijl 
een uur extra per week leidt tot 40 tot 45 extra uren per jaar. Daar moet echter wel bij worden 
opgemerkt dat het waarschijnlijk makkelijker is om elke week een uur extra open te zijn dan een hele 
week extra open te zijn. Dat maakt het dus erg interessant om te kijken hoe de openingsuren invloed 
hebben op de kosten en de kostprijs per uur en per klant. 
Wanneer we kijken naar andere organisaties die sportfaciliteiten verhuren, zoals sporthallen en 
zwembaden, wordt het duidelijk dat deze organisaties zo lang mogelijk de deuren open houden om 
zoveel mogelijk klanten aan te trekken. Tabel 5.16 laat zien hoe de openingsuren zijn opgebouwd 
voor sportaccommodaties in Enschede.  
 
Tabel 5.16: Openingsuren Sporthallen Enschede 

Maandag tot Vrijdag 09:00 – 22:00 uur 13 x 5 = 65 uur 
Zaterdag en Zondag 09:00 – 22:00 uur 13 x 2 = 26 uur 

Som  91 uur per week 

(Bron: http://www.enschede.nl/repository/09169/#.Ut0wUBDb_IU ) 
 
De openingsuren van fitnesscentra zijn vaak iets anders opgebouwd in het weekend omdat deze 
organisaties te maken hebben met personeelskosten terwijl de meest sporthallen gebruik maken van 
vrijwilligers. In plaats van 13 uur, zijn de meeste centra 12 uur open in het weekend, van 9:00 tot 
15:00. Dus fitnesscentra zijn ongeveer 77 uur per week open (http://www.healthcity.nl/).  
 
Wanneer we dit aantal uren vergelijken met de 51 openingsuren van het Fun-ie-Fit centrum  blijkt 
wel dat hier een wezenlijk verschil tussen zit. Grafiek 5.2 demonstreert daarom ook wat er gebeurt 
met de kostprijs per uur wanneer het centrum zowel langer als korter open zou zijn per week. In 
deze grafiek wordt ook de variatie in het aantal openingsweken per jaar weer gegeven en de groene 
lijn vertegenwoordigd de 51 uur die het centrum nu aanhoudt.  
 
 

Grafiek 5.2: Kostprijs Fun-ie-Fit centrum versus het Aantal Openingsweken per Jaar 
 

 
De grafiek laat zien wat er gebeurt wanneer het centrum meer uren per week open is. Bijvoorbeeld, 
een verhoging van 50 naar 55 openingsuren per week leidt tot een kostprijs verschuiving van € X naar 
€ X per uur bij 40 weken en van € X naar € X per uur bij 45 weken per jaar. Deze prijsveranderingen 
aanzienlijk, helemaal wanneer we er vanuit gaan dat het centrum minimaal 2.040 uren per jaar open 
is (40 weken * 51 uren per week).  
De vragenlijst heeft ook aangetoond dat veel respondenten het liefste gebruik maken van het Fun-ie-
Fit centrum in de avond uren, van 18:00 tot 22:00, en op zondagen van 12:00 tot 18:00 (Appendix D). 
Dit is een mogelijkheid voor het centrum om meer uren per week open te gaan. Dit zou namelijk 
leiden tot 12 extra uur per week en dus 63 uur per week in totaal. Dit zou leiden tot een nieuwe 
kostprijs van € X per uur, uitgaande van 40 weken per jaar.  
 

  

http://www.enschede.nl/repository/09169/#.Ut0wUBDb_IU
http://www.healthcity.nl/
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5.3.1 Het Effect van het Aantal Klanten 
Wanneer de kosten worden doorberekend naar een prijs voor de individuele klant is er in dit verslag 
gewerkt met 480 klanten per week op basis van de prognose van het management van Stichting De 
Klup Twente. In deze paragraaf zal worden gekeken wat er gebeurt wanneer het aantal klanten meer 
of minder is dan verwacht, uitgaande van 40 weken per jaar en 51 uur per week. Mocht het centrum 
langer of vaker open zijn zal de lijn in Grafiek 5.3 naar beneden schuiven, hetgeen leidt tot een lagere 
prijs per klant. Aangezien de lijn niet lineair is betekend dit dat de prijzen het meeste zullen 
veranderen aan de linkerzijde van de grafiek en minder aan de rechterzijde van de grafiek. De groene 
lijn geeft den 480 klanten per week weer.  
Als voorbeeld: een toename van 100 klanten per week, van 200 naar 300 per week, zou leiden tot 
een prijsdaling van 33%, van € X naar € X per uur. Een toename van 100 klanten per week, van 500 
naar 600 per week leidt, slechts, tot een prijsdaling van 17%, van € X naar € X per uur. Dit 
demonstreert dat de impact van extra klanten het meeste bijdraagt aan een prijsdaling aan de 
linkerkant van de grafiek.  
 

Grafiek 5.3: Prijs per Klant per Uur 
 

 
 

5.3.1 Het Effect van Capaciteit 
In deze paragraaf kijken we wat er gebeurt met de kostprijs wanneer het centrum niet de hele tijd 
bezet is en niet alle uren kan verhuren. Grafiek 5.4 laat zien wat er gebeurt met de kostprijs per uur 
als het centrum niet op volledige capaciteit kan werken. De grafiek laat bijvoorbeeld zien dat bij een 
capaciteit van 80% het centrum  gemiddeld gezien een prijs van € X per uur moet hanteren. Dit is € X 
per uur meer dan wanneer er wordt gewerkt met een capaciteit van 100%. Dit laat zien hoe 
belangrijk het is voor een organisatie als het Fun-ie-Fit centrum om zoveel mogelijk van de 
beschikbare uren te verkopen/verhuren.  

Grafiek 5.4: Kostprijs per Uur 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2 Invloed van Inputvariabelen op de Inkomsten 

De vorige paragraaf beschreef hoe organisatorische aspecten invloed uitoefenen op de prijsstrategie 
en de minimum prijs van het Fun-ie-Fit centrum. In deze paragraaf zal worden gekeken naar andere 
variabelen die invloed hebben op de kosten en inkomsten van het centrum en daarmee het break-
even punt van het Fun-ie-Fit centrum. In deze paragraaf wordt de impact van prijsverschillen, 
kostenverlaging, inkomsten van de bar en evenementen en sponsoring besproken.  
 

5.3.2 De Invloed van Prijsdifferentiatie  
Er zijn verschillende typen klanten die gamen en sporten in het Fun-ie-Fit centrum. Verschillen in 
klanten leiden vaak tot verschillen in prijzen. Met behulp van de interviews is namelijk duidelijk 
geworden dat er een verschil in prijs moet zijn tussen interne en externe klanten en tussen profit en 
non-profit organisaties. Interne klanten zijn sterk gerelateerd aan Stichting De Klup, zoals Tactix, de 
KinderKlup, de GameKlup en leden van de stichting zelf. Externe klanten zijn niet direct gerelateerd 
aan Stichting De Klup Twente. 
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Prijsdifferentiatie is een goede manier om organisaties, wiens leden een laag inkomen hebben, toch 
gebruik te laten maken van het Fun-ie-Fit centrum. Voor Tactix en andere sportverenigingen zou een 
speciale prijs moeten worden opgesteld aangezien deze organisaties niet al hun inkomsten kunnen 
besteden aan het huren van het Fun-ie-Fit centrum.  
Prijzen voor profit-organisaties zullen hoger moeten zijn dan die voor non-profit organisaties zodat 
het centrum een buffer op kan bouwen voor het verlies van inkomsten van non-profit organisaties. 
Daarnaast zullen profit-organisaties ook meer te besteden hebben om uit te geven voor de huur van 
het Fun-ie-Fit centrum.  
Behalve de verschillende type klanten ontstaan er ook prijsverschillen op basis van gebruik van het 
centrum. Organisaties die vaker en regelmatiger gebruik maken van het centrum zouden een lagere 
prijs hoeven te betalen dan organisaties die onregelmatig of af en toe gebruik maken van het 
centrum.  
 

5.3.2 De Invloed van Kostenverlaging 
Een andere manier om de prijzen te kunnen verlagen is door het verlagen van de kosten die het Fun-
ie-Fit centrum maakt. Van verschillende opties is dit misschien we de moeilijkste om te 
verwezenlijken aangezien het grootste gedeelte van de kosten noodzakelijk zijn om het Fun-ie-Fit 
centrum draaiende te houden. Naast de kosten om het centrum draaiende te houden zijn er ook 
kosten van het Meester Siebelinkhuis worden gedekt.  
Er zijn echter aannames gemaakt in de begroting van het centrum voor de jaren 2014 en 2015 die 
lager kunnen uitvallen en zo kunnen leiden tot een verlaging van de kosten. Wanneer de kosten van 
elektriciteit, het schoonmaken en de organisatie lager uitvallen dan verwacht kunnen ook de totale 
kosten worden verlaagd. Deze verlaging zou leiden tot een direct financieel voordeel die maximaal 
X% van totale kosten zou kunnen besparen.  
 

Totale Aannames = Extra Energie + Schoonmaak door Wajong + Organisatiekosten 
                             = € X + € X + € X = € X per jaar 

 
In Tabel 5.17 worden de kosten van 
sportaccommodaties in Nederland vergeleken 
met de kosten van het Fun-ie-Fit centrum. 
Onderzoek gedaan door Slot (2009) toont aan 
dat, over het algemeen, X% van de kosten 
gerelateerd zijn aan het personeel. Ondanks dat 
het Fun-ie-Fit centrum geen ‘algemene’ 
sportaccommodatie is, is het toch heel 
interessant om te zien dat maar liefst X%  van 
haar kosten zijn gerelateerd aan het personeel. 
Aangezien dit bijna twee keer zo veel is als bij 
andere sportaccommodaties is het aan te raden 
om te kijken hoe deze kosten gereduceerd kunnen worden, mocht het centrum niet haar eigen 
kosten kunnen dekken in te toekomst. Een andere grote kostenpost is gerelateerd aan de afschrijving 
van apparatuur (X%), maar aangezien het Fun-ie-Fit centrum werkt met nieuwe en relatief dure 
apparatuur zal het heel moeilijk zijn om op deze uitgaven te besparen.  
 
 

5.3.2 De Invloed van Inkomsten van de Bar 
Onderzoek gedaan door NOC NSF laat zien dat sportverenigingen met hun eigen accommodaties een 
groot deel van hun inkomsten halen uit de verkoop van de bar of kantine. In het algemeen komt 25% 
van de totale inkomsten uit de bar of kantine (Slot, 2009). Daarom zou dit ook een hele goede manier 

Tabel 5.17: Kosten Sportaccommodatie en het 
Fun-ie-Fit centrum  

Kosten (%) Fun-ie-Fit (%) 

Personeel (contract)    

Huisvesting   

Schoonmaak   

Inkoop bar   

Kapitaal   

Contributies   

Tournameneten   

Rest   
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zijn voor het Fun-ie-Fit centrum om meer inkomsten te vergaren. Dit is echter afhankelijk van het 
aantal en het type klanten dat gebruik zullen maken van het Fun-ie-Fit centrum.  
Het kan worden aangeraden om zeer zorgvuldig te kijken naar de inkomsten uit de bar in de 
toekomst omdat het een substantieel deel van de kosten zou kunnen dekken. Als het onderzoek van 
het NOC NSF zou worden toegepast op het Fun-ie-Fit centrum zou het centrum maar liefst                  
€ X genereren (25 % van € X). De huidige prijzen voor de consumpties worden weergegeven in Tabel 
5.18. Volgens de planning van het centrum zullen er 30 klanten per dagdeel zijn, 480 klanten per 
week. De vragenlijst geeft aan dat X% van de klanten gebruik zou willen maken van de bar in het Fun-
ie-Fit centrum, aangegeven door de groene lijn in Grafiek 5.5 (Appendix D). Grafiek 5.5 geeft ook 
weer hoe de winst van de bar vergroot na mate er meer klanten gebruik willen maken van de bar.  
 

Tabel 5.18: Contributie 
van Consumpties 
Consumptie 

Prijs per Consumptie  Kosten per 
Consumptie 

Winstmarge per 
Consumptie  

Alcohol Bier € 1,50 € X € X 
Wijn € 2,00 € X € X 
Alcoholvrij Bier € 1,00 € X € X 
Fris € 1,00 € X € X 
Coffee/Thee € 1,00 € X € X 
Snoep  € 0,80 € X € X 
Bifi-worstjes  € 1,00 € X € X 

Gemiddeld € 1,19 € X € X 
(Notitie: de prijzen zijn incl. BTW van 6% of 21%. Bron: Prijzen Sligro Knol Dec 2013) 
 

Grafiek 5.5: Winst van de Fun-ie-Fit Bar 
  

 
 
Wanneer X% van de 480 klanten gebruik maakt van de bar in het Fun-ie-Fit centrum, zou dit leiden 
tot een winst van € X wanneer het centrum open is voor 40 weken per jaar. Deze inkomsten zouden 
X% van de kosten van het Fun-ie-Fit centrum dekken. De winst kan nog hoger uitlopen wanneer er 
meer dan een consumptie per persoon worden verkocht, er meer klanten gebruik maken van de bar 
of wanneer er meer consumpties worden verkocht met een winstmarge boven de € X per 
consumptie.  
 

5.3.2 De Invloed van Evenementen  
Een andere mogelijkheid om de inkomsten van het centrum te vergroten is door het centrum te 
verhuren aan organisaties of mensen die hun eigen evenementen willen organiseren. Deze 
evenementen kunnen een grote bron van inkomsten zijn voor het Fun-ie-Fit centrum, aangezien deze 
vaak meerdere uren op een dag in beslag nemen.  
Neem bijvoorbeeld de relatie dag die wordt georganiseerd voor partner en sponsor NDIX in maart 
2014. Dit evenement duurt van 16:00 tot 20:00 uur en er zullen 60 gasten voor wie er allemaal 
drankjes, hapjes en een buffet klaar staan. Zonder de kosten van het huren van het centrum zou dit 
evenement € X aan inkomsten genereren en het zou het centrum € X kosten (inclusief kosten voor 
het huren), leidend tot een winst van € X voor dit evenement (prijzen excl. BTW). Evenementen voor 
andere organisaties, die wel huur moeten betalen, zou dit leiden tot een inkomen van € X en een 
winst van € X. Deze € X dekt de kosten voor meer dan 15 uren en kan worden gebruikt om de gaten 
te dekken in de exploitatie van het Fun-ie-Fit centrum (Appendix F).  
 
 
 



49 
Prijsstrategie Fun-ie-Fit centrum 

5.3.2 Invloed van Sponsoring/Subsidie 
Het Fun-ie-Fit centrum is gerealiseerd met behulp van giften van organisaties, stichtingen en 
maatschappelijk betrokken bedrijven uit Almelo. Op dit moment maakt het Fun-ie-Fit centrum nog 
steeds gebruik van deze giften om het centrum draaiend te houden en om het centrum af te 
stemmen op haar klanten. De sponsoring is georganiseerd in verschillende contracten met 
organisaties en die worden weergegeven in Tabel 5.19. Deze inkomsten zijn een directe manier om 
de kosten van het centrum te dekken en om de noodzaak van het werken op volledige capaciteit te 
verlagen.  
 

Tabel 5.19: Toegewezen Sponsors voor 2015                                

Cogas  € X 

Soweco  € X 

Urenco € X 

Tubbergen (‘Haringparty’) € X 

Inspanningsverplichting € X 

Stichting ‘Vrienden van De Klup’ € X 

Totaal € X 

 
De toegewezen sponsoring voor het centrum dekt X% van de kosten van het Fun-ie-Fit centrum en is 
de meest directe manier om de druk van de kosten te verlagen. Het is dus van wezenlijk belang dat 
deze contracten worden verlegd om zo de prijzen van het Fun-ie-Fit centrum laag te kunnen houden 
voor bepaalde doelgroepen.  
 
Notitie: De sponsoring is niet inbegrepen in de bovenstaande berekeningen, omdat er geen garantie is 
dat deze donaties en sponsoring zullen voortduren na 2015. Het is daarom realistischer om gebruik te 
maken van de totale kosten van € X per jaar vanaf het jaar 2015 en daarna.   
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5.4 Resultaten van de Concurrentie Analyse 
De laatste analyse in dit onderzoek is gerelateerd aan de concurrentie van het Fun-ie-Fit centrum. In 
dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen besproken; de concurrenten van het centrum, de 
dreiging van nieuwe toetreders, de prijzen in gerelateerde markten, de concurrerende strategieën,  
de referentie waarde en de reacties op prijsveranderingen 
 

5.4.1 Concurrenten 
Peteraf & Bergen (2003) identificeerden vier typen concurrenten in hun kader. Concurrenten vallen 
in de volgende categorieën; directe rivalen, ‘verticale differentiators’, potentiele directe rivalen of 
zwakke concurrenten. In deze paragraaf zullen de concurrerende organisaties worden beschreven.   
 
Het Fun-ie-Fit centrum biedt zowel organisaties als individuen de mogelijkheid om deze locatie te 
huren en om gebruik te maken van alle faciliteiten die het biedt. Wanneer we er vanuit gaan dat de 
meeste klanten van het Fun-ie-Fit centrum uit Almelo en de Twente regio komen, kunnen we 
vaststellen dat het Fun-ie-Fit centrum geen directe rivalen heeft. Er is geen organisatie in de regio 
van Almelo die dezelfde faciliteiten biedt en in dezelfde klantenbehoefte voorziet als het Fun-ie-Fit 
centrum. Dit heeft te maken met het concept dat schuil gaat achter het Fun-ie-Fit centrum. Het 
concept is dat het centrum voor iedereen toegankelijk moet zijn, inclusief mensen in een rolstoel of 
mensen met een andere beperking. Met de grote hoeveelheid ruimte in het centrum, de grote 
schermen en de kwaliteit van het geluidsysteem biedt het centrum een game-ervaring die nergens 
anders kan worden ervaren in de regio van Almelo. Dit betekend ook dat er geen directe rivalen 
kunnen worden geïdentificeerd zoals beschreven in de theorie van Peteraf & Bergen (2003).   
Er zijn echter wel bedrijven die overeenkomsten vertonen met het Fun-ie-Fit centrum. Dit zijn 
bedrijven die bijvoorbeeld ook gamefaciliteiten aanbieden, sportfaciliteiten aanbieden of die 
vrijetijdsactiviteiten organiseren voor hun klanten. Indirecte concurrenten van het Fun-ie-Fit centrum 
gerelateerd aan gamen zijn de E-sportclub Twente en het WZZRD café in Enschede.  
 
E-sportclub Twente en het WZZRD café  
Beide organisaties bieden mensen de mogelijkheid om verschillende games te spelen op meerdere 
type platformen. Het verschil tussen het Fun-ie-Fit centrum en deze organisaties is het concept 
achter het gamen en de klanten die het daarbij wil bedienen. WZZRD is een game café waar mensen 
komen om te gamen en plezier te maken. Het biedt de mogelijkheid om te exergamen maar dit is 
meer bedoeld voor het maken van plezier in plaats van actief sporten.  
E-sportclub Twente heeft een grotere focus om mensen meer te laten bewegen en om actiever te 
worden door het spelen van exergames, maar de organisatie doet dit met andere faciliteiten als het 
Fun-ie-Fit centrum. De sportclub huurt een ruimte in het Stoinkshuis in Enschede voor enkele uren 
per week, waar vervolgens tv’s en gameconsoles worden neergezet, terwijl het Fun-ie-Fit centrum 
een vaste locatie heeft en gebruik gemaakt van betere faciliteiten dan de sportclub.   
Op basis van deze redenering kan het WZZRD café worden gezien als en potentiele directe rivaal, een 
concurrent met dezelfde capaciteiten maar die een andere marktbehoefte voorziet. De E-sportclub 
Twente kan worden gezien als een ‘vertical differentiator’, een organisatie die voorziet in dezelfde 
marktbehoefte maar niet dezelfde faciliteiten biedt als het Fun-ie-Fit centrum (Peteraf & Bergen, 
2003 en http://drupal.ectwente.nl/ en http://wzzrd.nl/).  
 
Embedded Fitness 
Een bedrijf dat wel dezelfde klantenbehoefte voorziet en dezelfde faciliteiten biedt als het Fun-ie-Fit 
centrum biedt is Embedded Fitness in Helmond. Behalve de Xbox Kinect en de Wii bieden zij een 
groot aantal exergame-apparaten die speciaal zijn ontworpen om bewegen aantrekkelijker te maken 
voor mensen. Een verschil ontstaat echter tussen de diversiteit van de apparatuur en de capaciteit 
van beide organisaties. Het Fun-ie-Fit centrum heeft relatief een beperkte capaciteit en minder 
apparaten dan Embedded Fitness en daarnaast heeft Embedded Fitness ook de mogelijkheid om haar 

http://drupal.ectwente.nl/
http://wzzrd.nl/
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apparaten mee te nemen naar de klant, i.p.v. dat de klant naar Embedded Fitness komt 
(http://www.embeddedfitness.nl/).  
 
Indirecte concurrenten kunnen ook worden gevonden wanneer we kijken naar de klantenbehoefte 
die het Fun-ie-Fit centrum wil voorzien. Aangezien het centrum geschikt is om in te sporten, te 
gamen, plezier te maken en een unieke locatie is voor evenementen zijn er heel veel concurrerende 
organisaties die dezelfde diensten proberen te leveren. Dit maakt de potentiele klanten ook heel 
divers. Mogelijke klanten groepen zijn namelijk; sportverenigingen, basisscholen, fysiotherapeuten, 
bedrijfsevenementen, teambuilding ervaringen, kinderfeestjes en grotere groepen op zoek naar een 
leuke activiteit. Op basis van de klantenbehoefte en de mogelijke segmenten die het Fun-ie-Fit 
centrum kan bedienen is het ook mogelijk om de indirecte concurrenten te bepalen. Dit zijn 
bijvoorbeeld; sporthallen, sportclubs met eigen accommodaties, bedrijven die ruimtes verhuren, 
organisaties die vrijetijdsactiviteiten en kinderfeestjes faciliteren en fitness centra. Behalve dit grote 
aantal concurrerende organisaties zijn ook de activiteiten van Stichting De Klup een vorm van 
indirecte concurrentie.  
 

5.4.2 Dreiging van Nieuwe Toetreders op de Markt 
De dreiging van nieuwe toetreders op de markt waar het Fun-ie-Fit centrum zich bevindt, het sporten 
door middel van gamen en het gamen zelf, is relatief klein. Dit heeft allereerst te maken met de 
investering die nodig is voor de aanschaf en installatie van de apparatuur en voorzieningen die het 
centrum heeft. Deze grote investering zal potentiele nieuwe toetreders ontmoedigen om toe te 
treden op deze markt. Een andere barrière die het Fun-ie-Fit centrum heeft opgeworpen is die van 
het ‘first-mover advantage’. Door als eerste het concept van exergaming uit te werken in deze setting 
loopt het centrum al een stap voor op mogelijke nieuwe toetreders. Het derde voordeel van het 
centrum is de kostenbesparing die het heeft door gebruik te maken van vrijwilligers in plaats van 
personeel. Aangezien de activiteiten in het Fun-ie-Fit centrum worden begeleid door vrijwilligers kan 
het centrum een concurrentie voordeel behalen door minder geld uit te geven aan personeel. Dit 
voordeel kan voor potentiele nieuwe toetreders moeilijk zijn om te kopiëren en is daarom het 
sterkste concurrentie voordeel van het Fun-ie-Fit centrum (Porter, 2008).  
Hierbij moet echter wel worden vermeld dat het concept van het Fun-ie-Fit centrum uniek is in 
Nederland en dat dit niet voor alle klanten even interessant is. Voor mensen die graag willen 
exergamen en sporten kunnen de hoeveelheid ruimte, de grote beeldschermen en de goede 
geluidsinstallatie belangrijk zijn. Maar voor mensen die gezellig met elkaar willen gamen zijn zowel 
het E-sportclub Twente en het WZZRD café een goed alternatief. Dit werd ook duidelijk in de 
economische waarde analyse, waar uit bleek dat de gamefaciliteiten (beeld- & geluidkwaliteit) niet 
een van de belangrijkste factoren waren voor klanten.  
We kunnen echter concluderen dat het Fun-ie-Fit centrum weinig reden heeft om bang te zijn voor 
potentiele nieuwe toetreders op de markt, maar dat het centrum wel rekening moet houden met 
alternatieven voor mensen die graag willen gamen.  
 

5.4.3 Prijstrends in Gerelateerde Markten 
Prijzen voor het Huren van een Sportaccommodatie  
In de eerste paragraaf zullen we kijken naar de prijstrends in sportaccommodaties. Sportbedrijf 
Almelo heeft uiteenlopende prijzen voor het huren van een sporthal of sportzaal op basis van een 
uur prijs. Deze prijzen variëren per locatie, type event en regelmaat van het gebruik. De prijs van het 
huren van een sporthal varieert tussen de € 39,90 en € 57,30 per uur. Voor het huren van een zaal 
voor een event ligt de prijs hoger, namelijk rond de € 90,00 per uur. 
(http://www.sportbedrijfalmelo.nl/ ). De prijzen van het huren van een sportaccommodatie in 
Enschede leidt tot een iets ander prijsbereik, namelijk van € 27,30 tot € 53,65 per uur. 
(http://www.enschede.nl/repository/09169/#.Us6Vf_QvQIR). Voor het huren van de gamefaciliteiten 
van Embedded Fitness wordt € 100,00 per uur gevraagd.  

http://www.embeddedfitness.nl/
http://www.sportbedrijfalmelo.nl/
http://www.enschede.nl/repository/09169/#.Us6Vf_QvQIR
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Prijzen voor Bedrijvenevenementen  
De prijzen voor bedrijfsevenementen variëren sterk. De prijs voor een dergelijk evenement kost 
tussen de € 20,00 en € 50,00 per persoon (excl. BTW). De meeste van deze evenementen duren 3 
uur, wat leidt tot een prijs van € 6,67 tot € 16,67 per persoon per uur 
(http://www.tbevents.nl/bedrijfsuitje/almelo & http://www.prestonpalace.nl/).  
 
Prijzen voor Kinderfeestjes 
Met behulp van internetonderzoek werd het duidelijk dat kinderfeestjes hun eigen prijzen hebben. 
De prijzen van een dergelijk evenement liggen tussen de € 8,00 en € 13,00 per persoon en duren in 
de meeste gevallen twee uur. Dit lijdt tot een prijsbereik van € 4,00 tot € 6,50 per uur. Embedded 
Fitness hanteert een prijs van € 10,00 per kind voor twee uur gamen met een snoepje en een 
drankje. Het is daarnaast ook mogelijk om een bezoek te brengen aan een snackbar naderhand voor 
€ 5,00 per kind extra  
(http://www.kinderfeestjes.nl/forum/topics/id/14 & http://www.embeddedfitness.nl/ ). 
 
Prijzen voor Grotere Groepen 
De prijzen voor het verhuren van locaties aan grotere groepen ligt tussen de € 9,00 en € 22,50 per 
persoon. Veel van deze evenementen duren ongeveer drie uur, hetgeen leidt tot een prijs van € 3,00 
tot € 7,50 per persoon, per uur. In deze prijs zit het eten en drinken vaak niet inbegrepen en is vaak 
van toepassing op de avonduren (http://www.prestonpalace.nl/ & http://www.tbevents.nl/uitjes).  
 
Met behulp van het onderzoek naar deze klantengroepen is het mogelijk om voor het Fun-ie-Fit 
centrum een prijsbereik op te stellen. Huurders die in de toekomst het centrum langer en vaker gaan 
gebruiken zouden een lagere prijs moeten betalen dan klanten die het centrum onregelmatig huren. 
Het is ook duidelijk geworden dat er verschillende arrangementen zijn voor verschillende aantallen 
klanten.  
 
 

5.4.4 Concurrerende Strategieën 
De klantengroepen van indirecte concurrenten zijn heel divers en het is moeilijk om te spreken van 
een vaste concurrerende strategie. Sportaccommodaties zullen zich voornamelijk richten op lange 
termijn samenwerkingen met klanten terwijl bedrijven die groepsarrangementen aanbieden zich 
vooral richten op de winstmarge per persoon. Het werd ook duidelijk dat er prijsverschillen ontstaan 
tussen doordeweeks en in het weekend en tussen ochtend- en middaguren en avonduren.  
 
 

5.4.5 Referentiewaarde van de Klantengroepen 
De referentiewaarde is een heel belangrijk aspect van de economische waarde analyse aangezien dit 
mede de waarde van het Fun-ie-Fit centrum bepaald. De referentiewaarde voor klanten kan 
verschillen doordat klanten verschillende referentieproducten hebben. De referentiewaarde voor de 
drie klantensegmenten staat weergegeven in Tabel 5.20.  
 
Tabel 5.20: Referentiewaarde Fun-ie-Fit centrum  

Segment Referentiewaarde Prijsstructuur 

 Minimum Maximum  

Vrijetijdsbesteding € 4,00 € 9,00 Per uur, per klant 

Sporten/Bewegen € 2,08 € 4,62 Per uur, per klant 

Leden van Stichting De Klup € 0,59 € 2,05 Per uur, per klant 

 

 

http://www.tbevents.nl/bedrijfsuitje/almelo
http://www.prestonpalace.nl/
http://www.kinderfeestjes.nl/forum/topics/id/14
http://www.embeddedfitness.nl/
http://www.prestonpalace.nl/
http://www.tbevents.nl/uitjes
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5.4.6 Waarschijnlijke reacties op Prijsveranderingen  
Op dit moment hanteert het Fun-ie-Fit centrum een prijs van € 50,00 per uur. Aangezien het centrum 
relatief nieuw is en nog maar een beperkt aantal klanten heeft is het onwaarschijnlijk dat de 
indirecte concurrenten zichzelf identificeren als een concurrent van het Fun-ie-Fit centrum. Daarom 
is het ook onwaarschijnlijk dat er een reactie volgt op de prijzen die het Fun-ie-Fit centrum gaat 
hanteren. Dit kan echter veranderen wanneer het Fun-ie-Fit centrum populair wordt en klanten gaat 
‘stelen’ van de indirecte concurrenten.  
 

5.4.7 Conclusie 
Met behulp van de concurrentie analyse is het duidelijk geworden dat het Fun-ie-Fit centrum geen 
directe concurrenten heeft en daardoor enigszins vrij is om haar eigen prijzen te bepalen. De 
verwachting is dat er op het korte termijn geen nieuwe toetreders zullen zijn op de markt. Dit heeft 
te maken met de grote investering die noodzakelijk is en het voordeel van het centrum dat wordt 
behaald door gebruik te maken van vrijwilligers in plaats van betaald personeel.  
Er zijn echter genoeg indirecte concurrenten. Wanneer het centrum wordt gezien als een 
sportaccommodatie of locatie voor vrijetijdsbestedingen zijn er genoeg alternatieven voor klanten. 
Onderzoek naar alternatieven leidde tot verschillende prijzen. De prijs voor het huren van een 
sportaccommodatie voor frequente gebruikers ligt tussen de € 30,00 en € 50,00 per uur. De prijs 
voor incidentele huurders ligt tussen de € 50,00 en € 115,00 per uur.  
Wanneer het Fun-ie-Fit wordt gezien als een vrijetijdsbesteding zijn er veel verschillende 
alternatieven en prijsstrategieën. De prijzen van deze organisaties zijn vaak gebaseerd op een prijs 
per persoon in plaats van een prijs per uur. Daarnaast variëren prijzen sterk aangezien niet alle 
alternatieven hetzelfde soort arrangement aanbieden. Wanneer het Fun-ie-Fit centrum bedrijfsuitjes 
zou faciliteren ligt de prijs van de concurrent tussen de € 20,00 en € 50,00 per persoon, voor 
ongeveer drie uur.  
Wanneer het centrum wordt verhuurd aan grotere groepen of voor kinderfeestjes zullen de prijzen 
vele malen lager zijn. Dit komt omdat deze klanten zelf de evenementen moeten betalen, i.p.v. een 
bedrijf dat de rekening betaald. Prijzen voor grotere groepen liggen tussen de € 9,00 (vaak exclusief 
eten en drinken) en € 22,50 (vaak inclusief eten en drinken) per persoon. Dit type activiteiten duurt 
meestal drie uur.  
De laagste prijzen zijn voor de kinderfeestjes. Deze prijzen liggen namelijk tussen de € 8,00 en            
€ 13,00 per persoon inclusief een drankje en een snack en de activiteit duurt meestal twee uur. In 
Tabel 5.21 worden de prijzen van de klantengroepen weergegeven.  
 
Tabel 5.21: Prijsbereik op basis van Concurrentie Analyse  

Klantensegment Minimum Prijs Maximum Prijs Op basis van 

Verhuren voor sporten    
Frequent € 30,00 € 50,00 Per uur 
Incidenteel/Evenement  € 50,00 € 115,00 Per uur 
    
Verhuur aan 
bedrijven/partijen 

   

Bedrijven (evenement) €   6,67 € 16,67 Per persoon, per uur 
Grote groepen €   3,00 €   7,50 Per persoon, per uur 
Kinderfeesten €   4,00 €   6,50 Per persoon, per uur 
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5.5 Bepalen van het Prijsbereik 
De laatste stap in het kader van Hinterhuber (2004) is om de informatie uit de economische waarde 
analyse, de cost-volume-profit analyse en de concurrentie analyse samen te voegen om een 
effectieve prijsstrategie te bepalen waarmee de prijsdoelen kunnen worden behaald. De uitkomsten 
van de drie analyses wordt weergegeven in Tabel 5.22.  
In dit onderzoek is de economische waarde analyse alleen gebruikt om de prijs voor de individuele 
klant te bepalen, maar met behulp van de schatting van 480 klanten per week is het mogelijk om te 
bepalen wat de prijs per uur is. De minimale prijs in de economische waarde analyse is niet de prijs 
voor leden van Stichting De Klup, omdat dit een segment betreft dat gewend is aan hele andere 
prijzen dan klanten die geen lid zijn van De Klup.  
Er moet ook worden opgemerkt dat de prijzen in de concurrentie analyse niet voor alle gevallen van 
toepassing zijn omdat dit prijzen betreft voor verschillende klanten en verschillende evenementen.  
 
Tabel 5.22: Samenvatting van de Drie Analyses (in Euro’s)  

Prijs Economische Waarde  
Analyse 

Cost-Volume-
Profit Analyse 

Concurrentie 
Analyse 

Segment Vrijetijd Sporten De Klup   
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min Max. 

 
Per uur 

 

 
27,95 

 
66,35 

 
25,22 

 
44,61 

 
5,46 

 
19,11 

 
X 

 
X 

 
30,00 

 
115,00 

Per klant, 
per uur 

 
2,97 

 
7,05 

 

 
2,68 

 
4,74 

 
0,58 

 
2,03 

 
X 

 
X 

 
3,00 

 
16,67 
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5.6 Welke verschillende Gebruikersgroepen zijn er in het Fun-ie-Fit 

centrum? 
Deze deelvraag is beantwoord met de informatie uit de vragenlijst over het Fun-ie-Fit centrum. De 
vragenlijst maakte het mogelijk om verschillende klantengroepen van het centrum te identificeren 
(Appendix C).  
 
Waarom mensen gebruik maken van het Fun-ie-Fit centrum  
Het eerste verschil tussen gebruikers ontstaat door de reden waarom mensen gebruik willen maken 
van het centrum. Meer dan 30% van de respondenten gebruikt het centrum als een 
vrijetijdsbesteding, terwijl 25% van de respondenten het centrum het liefst gebruikt om in te 
sporten. 12% van de respondenten maakt graag gebruik van het Fun-ie-Fit centrum om in contact te 
komen met andere mensen (Appendix D).  
 
Voorkeuren in Tijd 
Het is ook mogelijk om klantengroepen te identificeren op basis van hun tijdsvoorkeur met 
betrekking tot het gebruik van het Fun-ie-Fit centrum. De avonduren zijn veruit de populairste uren 
onder de respondenten, met uitzondering van de zondag waar mensen liever tussen de middag 
zouden komen. Gerelateerd aan de tijdsvoorkeuren is de duur van het gebruik van het centrum. De 
meeste respondenten (61,4%) zou het centrum willen gebruiken voor een uur per sessie, 17,54%  zou 
anderhalf uur willen gamen per sessie en 15,19%  zou twee uur per sessie willen gamen. De overige 
5,26% zou graag langer dan twee uur gebruik maken van het centrum (Appendix D).  
 
Huidige Gebruikers 
De huidige gebruikers van het Fun-ie-Fit centrum gebruiken het centrum voor verschillende redenen. 
E-sportclub Tactix gebruikt het centrum met hun jonge klanten (<16) vooral om meer te bewegen 
met behulp van games, terwijl de oudere klanten (16+) zich meer bezig houden met competitief 
gamen en het spelen van meer strategische games. De SportKlub gebruikt het centrum elke 
dinsdagavond en het doel is om mensen met een beperking meer te laten bewegen maar om ze ook 
een leuke en gezellige avond te bezorgen. De KinderKlub, voor kinderen met een beperking, gebruikt 
het centrum vooral om kinderen meer te laten bewegen en om ze te leren samen te spelen en te 
werken. De GameKlup is vergelijkbaar met de KinderKlub, maar is niet alleen voor kinderen met een 
beperking.  
 
Conclusie 
Het is mogelijk om klanten aan de hand van een tal van eigenschappen in te delen in klantengroepen, 
maar de meest bruikbare groepen voor het bepalen van de prijs van het Fun-ie-Fit centrum zijn aan 
de hand van de reden waarom mensen gebruik willen maken van het centrum (Appendix D).   
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5.7 Op welke manieren kan de participatie van gebruikers van het Fun-ie-

Fit centrum gestimuleerd worden? 
Deze deelvraag behandelt hoe het Fun-ie-Fit centrum zichzelf aantrekkelijker maken voor 
verschillende klanten. Met behulp van de vragenlijsten en interviews met klanten en 
personeelsleden is het mogelijk enkele manieren te identificeren.  
 
Prijsonderscheiding  
Een van de methoden om het Fun-ie-Fit centrum aantrekkelijker te maken en om mensen te 
stimuleren gebruik te maken van het centrum is door onderscheid te maken in de prijs. Voor mensen 
met een beperking, die minder te besteden hebben, is het belangrijk dat er relatief lage prijzen 
worden gevraagd. Deze prijsdifferentiatie geld ook voor het aantrekken van non-profit organisaties, 
aangezien de financiële middelen van deze organisaties nu eenmaal beperkt zijn. Prijsdifferentiatie 
kan ook een goede manier zijn om klanten te trekken in de daluren (9:00-12:00). Door de prijs hier te 
verlagen is het aantrekkelijker voor klanten om gebruik te maken van deze uren, daarnaast zou het 
ook de stroom van klanten gedurende de hele dag beter verspreiden.  
 
Speciale Openingsuren 
Een andere manier om het centrum aantrekkelijker te maken is door het reserveren van uren voor 
speciale klantensegmenten. Door bepaalde uren te reserveren zal het voor sommige klanten 
aantrekkelijker worden om gebruik te maken van het centrum omdat er dan sprake is van een 
‘gesloten’ omgeving en het mogelijk is om met een bekend groepje te sporten of te gamen. Dit is 
vooral belangrijks voor mensen met een beperking die moeite hebben met veel mensen en die snel 
last hebben van drukte om hen heen.  
 
Investeren in Apparatuur 
Uit de economische waarde analyse is het duidelijk geworden dat de keuze in games en 
gameconsoles een erg belangrijke factor is in de voorkeur van klanten. Door het aanschaffen van de 
nieuwste games en gameconsoles kan het centrum, ook op lange termijn, aantrekkelijk blijven voor 
klanten. Daarnaast kan het centrum zich onderscheiden door de aanschaf van meer gespecialiseerde 
apparatuur die is afgestemd op mensen met een beperking. Door de aanschaf van deze apparatuur 
wordt het centrum aantrekkelijker voor deze klantengroep en wordt de drempel om het centrum te 
gebruiken verwijderd en kan ook deze klantengroep zich in het zweet gaan werken door te gamen.  
De derde reden waarom het investeren in apparatuur belangrijk is voor het centrum is door de 
beperkte capaciteit die het centrum heeft. Met meer, verschillende apparatuur, zouden meer 
mensen tegelijk gebruik kunnen maken van het centrum en kunnen er meer klanten tegelijk gebruik 
maken van het centrum.  
 
Begeleiding voor Klanten met een Beperking 
Uit de commentaren uit de vragenlijsten werd duidelijk dat voor mensen met een beperking de hulp 
van vrijwilligers erg belangrijk is. Wanneer er onvoldoende begeleiding is zullen deze klanten vaak 
moeten wachten wanneer zij een game willen spelen en gaat de kwaliteit van de ervaring in het Fun-
ie-Fit centrum achteruit. Dit kan ertoe leiden dat sommige klanten dan geen gebruik meer willen 
maken van het centrum.  
De vragenlijst maakte ook duidelijk dat het niet wenselijk is dat er (te) veel mensen aanwezig zijn bij 
deze klantengroep, omdat het voor velen van hen snel te druk wordt en de Fun-ie-Fit ervaring er dan 
op achteruit gaat.  
 
Themadagen 
Een andere manier waarop het Fun-ie-Fit centrum mensen kan stimuleren het centrum te gebruiken 
is door het houden van themadagen. Dit werd in het verleden al gedaan met een boxclinic en in de 
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‘Week van het Autisme’ biedt het centrum een evenement aan waarbij meer informatie wordt 
gegeven over gamen en autisme met behulp van een presentatie en workshops.  
 
Conclusie 
Gebruikers en klanten kunnen op verschillende manieren gestimuleerd worden om gebruik te maken 
van het Fun-ie-Fit centrum. Prijsdifferentiatie kan er voor zorgen dat het centrum voor bepaalde 
klantengroepen aantrekkelijker wordt. Door het aanwijzen van speciale uren voor bepaalde 
klantengroepen wordt het voor deze groepen interessanter om gebruik te maken van het centrum. 
Het investeren in nieuwe apparatuur is een belangrijke reden voor mensen om gebruik te maken van 
het centrum daarnaast zou dit ook de capaciteit van het centrum kunnen vergroten. De begeleiding 
van mensen met een beperking blijkt veel invloed te hebben op de beleving van deze klantengroep 
en zal daarom goed moeten worden geregeld. Uiteindelijk kunnen themadagen ook bijdragen aan de 
bekendheid van het Fun-ie-Fit centrum en het centrum aantrekkelijk maken voor verschillende type 
klanten.  
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6. Conclusie en Discussie 
In dit hoofdstuk zal de hoofdvraag van dit onderzoek worden beantwoord met behulp van de 
inzichten vergaard uit de resultaten, beschreven in het vorige hoofdstuk. Door middel van de drie 
analyses, interviews met personeel en klanten is het mogelijk om aanbevelingen te doen met 
betrekking tot de prijsstrategie van het Fun-ie-Fit centrum en hoe de kosten van het centrum kunnen 
worden gedekt. De hoofdvraag die wordt beantwoord luidt:  
 
Hoe kan de prijsstructuur van het Fun-ie-Fit centrum worden georganiseerd zodat de kosten worden 

gedekt;  En hoe kan de participatie van verschillende klantengroepen worden gestimuleerd? 
 
Naast de conclusie en de aanbevelingen, worden in dit hoofdstuk ook de beperkingen van dit 
onderzoek beschreven en de mogelijkheden voor toekomstig onderzoek.  
 

6.1 Conclusie 

Op basis van het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 was het mogelijk de meest gebruikelijke 
prijsstrategieën in de dienstensector te identificeren. Dit onderzoek demonstreerde dat elk van de 
drie prijsmethode-categorieën, op basis van kosten, concurrenten en klantenwaarde, hun eigen 
voor- en nadelen hebben. Om de nadelen uit te sluiten en de voordelen van de methodes te 
behouden maakt dit onderzoek gebruik van het geïntegreerde kader van Hinterhuber (2004) om de 
prijsstrategie van het Fun-ie-Fit centrum te bepalen. De eerste stap in dit kader is om de prijsdoelen 
van het centrum te identificeren om richting te geven aan de prijsstrategie.  
 
Op basis van interviews met het management van Stichting De Klup Twente, de mensen en 
organisatie die het Fun-ie-Fit centrum hebben opgericht, werden de volgende prijsdoelen 
geïdentificeerd: het dekken van de kosten, het behalen van bevredigende winst, volbrengen van 
maatschappelijke doelen, een eerlijke prijs vaststellen en overleving op het lange termijn. Deze 
doelen zijn niet allemaal even belangrijk, er zal namelijk een balans moeten zijn tussen het behalen 
van deze doelstelling met behulp van de prijsstrategie van het Fun-ie-Fit centrum.  
 
Het grootste deel van dit onderzoek is gebaseerd op drie elementen van de prijsstrategie, namelijk 
het klant-, bedrijf- en concurrentieperspectief. De economische waarde analyse wordt gebruikt om 
te begrijpen welke waarde er wordt geleverd aan klanten, de cost-volume-profit analyse geeft 
inzichten in veranderingen in prijs, volume en winst en de concurrentie analyse wordt gebruikt om 
prijstrends en competitieve strategieën te analyseren. Elk van deze analyses richt zich op een ander 
perspectief en uiteindelijk worden ze samengevoegd om tot een effectieve prijsstrategie te komen.  
 
In de economische waarde analyse werden drie grote klantensegmenten geïdentificeerd, namelijk; 
respondenten die het Fun-ie-Fit centrum beschouwen als een vrijetijdsbesteding, respondenten die 
het centrum zien als een manier om meer te bewegen of te sporten en respondenten die lid zijn van 
Stichting De Klup Twente. Door een conjoint analyse uit te voeren was het mogelijk om het belang 
van de onderscheidende factoren en de waarde van het Fun-ie-Fit centrum voor elk van deze 
klantensegmenten te bepalen. Een interessante conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat de 
respondenten over het algemeen de voorkeur hebben voor minder mensen en minder interactie in 
het Fun-ie-Fit centrum. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat de ervaring van het centrum minder 
wordt als er (te) veel mensen tegelijk in het centrum zijn. Een andere interessante uitkomst van de 
analyse was dat de kwaliteit van de faciliteiten (beeld & geluid) niet erg belangrijk was voor de 
respondenten en dat de hoeveelheid ruimte in het centrum en de keuze in games en gameconsoles 
de meest belangrijke onderscheidende factoren van het Fun-ie-Fit centrum zijn.  
Op basis van de economische waarde analyse was het mogelijk om een waarde verzameling op te 
stellen voor de klantensegmenten met behulp van verschillende referentieproducten. De waarde 
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voor het ‘vrijetijdssegment’ ligt tussen de € 3,19 en € 7,05 per klant per uur, de waarde voor het 
‘sport en beweeg segment’ ligt tussen de € 2,68 en € 3,83 per klant per uur en de waarde voor leden 
van Stichting De Klup is € 2,03 per klant per uur wanneer we er vanuit gaan dat het Fun-ie-Fit 
centrum als onafhankelijk deel van het Meester Siebelinkhuis wordt beschouwd.  
 
De cost-volume-profit analyse is gebruikt om de prijsvloer van het Fun-ie-Fit centrum te bepalen op 
basis van kosten in de begroting voor 2015. De totale kosten in dat jaar, bestaand uit personeel-, 
huisvesting-, organisatie- en uitvoeringskosten, zijn € X. Realistisch gezien zal het centrum tussen de 
40 en 45 weken per jaar open zijn, omdat dit aansluit bij de andere activiteiten van Stichting De Klup 
Twente. Daarbij is het realistisch om uit te gaan van 51 openingsuren per week, omdat het centrum 
gebruik maakt van vrijwilligers die niet onbeperkt kunnen worden ingezet. Volgens de planning van 
het centrum worden er 30 klanten per dagdeel verwacht en dit zou leiden tot 480 klanten per week 
op basis van het aantal openingsuren. Aangezien de analyse alleen kan worden uitgevoerd als 
bepaalde variabelen constant blijven is de minimum prijs gebaseerd op enkele aannames en zal deze 
variëren tussen de € X en € X per uur. De minimum prijs per klant per uur zal liggen tussen de € X en 
€ X per klant per uur. Deze prijzen vormen de prijsvloer van het Fun-ie-Fit centrum en moeten 
worden gevraagd om zo de kosten te dekken op lange termijn.  
 
De concurrentie analyse is gebruikt om prijstrends te identificeren in gerelateerde markten en om 
concurrenten van het Fun-ie-Fit centrum te identificeren. Er werden echter geen directe 
concurrenten gevonden in de buurt van Almelo, maar er zijn echter genoeg alternatieven voor 
klanten die het centrum zien als een vrijetijdsbesteding of als een plek om te sporten.  
De dreiging van nieuwe toetreders op de markt zal relatief laag zijn op dit moment omdat het om 
een grote investering vraagt en omdat het centrum een concurrentievoordeel heeft door te werken 
met vrijwilligers in plaats van personeel. De dreiging van nieuwkomers kan groter worden als het 
centrum een financieel succes wordt.  
Aangezien er voor klanten echter veel alternatieven zijn om te sporten en om zich te vermaken in 
hun vrijetijd heeft het Fun-ie-Fit centrum veel indirecte concurrenten met verschillende prijzen. Op 
basis van de concurrentie analyse werd duidelijk dat de prijs van het Fun-ie-Fit centrum hoort te 
liggen tussen de € 30,00 en € 115,00 per uur en tussen de € 3,00 en € 16,67 per klant per uur. Deze 
prijzen zijn echter wel afhankelijk van wat het centrum extra kan bieden naast een locatie waar 
mensen kunnen gamen. De resultaten van de drie analyses wordt weergegeven in Tabel 6.2. 
 
Tabel 6.2: Samenvatting van de Drie Analyses (in Euro’s)  

Prijs Economische Waarde  
Analyse 

Cost-Volume-
Profit Analyse 

Concurrentie 
Analyse 

Segment Vrijetijd Sporten De Klup   
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min Max. 

 
Per uur 

 

 
27,95 

 
66,35 

 
25,22 

 
44,61 

 
5,46 

 
19,11 

 
X 

 
X 

 
30,00 

 
115,00 

Per klant, 
per uur 

 
2,97 

 
7,05 

 

 
2,68 

 
4,74 

 
0,58 

 
2,03 

 
X 

 
X 

 
3,00 

 
16,67 

 
Met de prijzen weergegeven in Tabel 6.2 is het mogelijk om de prijsstrategie van het Fun-ie-Fit 
centrum te bepalen onder bepaalde condities. Wanneer het centrum open is voor minimaal 40 
weken per jaar en het 51 uur open is per week is de minimum prijs € X per uur of € X per klant per 
uur, uitgaande van 480 klanten per week. Volgens de analyses is de maximum prijs voor gebruik van 
het Fun-ie-Fit centrum € 115,00 per uur of € 16,67 per klant per uur. Daar moet echter bij worden 
vermeld dat deze prijzen gerelateerd zijn aan speciale en incidentele evenementen volgens de 
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concurrentie analyse. Daarom is het realistischer om de economische waarde analyse te gebruiken 
om het prijsplafon van het centrum te bepalen. De maximum prijs voor het gebruik van het centrum 
ligt dan op € 66,35 per uur of € 7,05 per klant per uur. Met deze prijzen zou het Fun-ie-Fit centrum in 
staat moeten zijn haar eigen kosten te dekken op basis van prijzen van de CVP analyse. De maximum 
prijs uit de economische waarde analyse maakt het ook mogelijk om andere prijsdoelen van het Fun-
ie-Fit centrum te verwezenlijken. Door een hogere prijs te vragen voor bepaalde klantensegmenten 
of evenementen kan de prijs voor leden van Stichting De Klup omlaag, hetgeen het voor deze 
klantengroep mogelijk maakt om ook gebruik te maken van het Fun-ie-Fit centrum waardoor enkele 
sociale doelen worden verwezenlijkt.  
Door het gebruik van de totale kosten per jaar en het bepalen van de prijsvloer op basis van de 
gemiddelde kosten in plaats van de variabele kosten, zijn de prijzen uit de CVP analyse bruikbaar om 
het centrum te laten overleven op lange termijn.  
Het behalen van een bevredigende winst en tegelijkertijd het opstellen van een eerlijke prijs voor 
klanten zal moeten gebeuren door klanten op te delen in segmenten en door middel van 
prijsdifferentiatie. Door een hogere prijs te zetten voor profit organisaties dan voor non-profit 
organisaties kan het centrum zowel een eerlijke als winstgevende prijs opstellen.  
 

6.2 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van de analyses, de vragenlijsten en de interviews is het mogelijk om 
enkele aanbevelingen te maken met betrekking tot de prijsstrategie van het Fun-ie-Fit centrum die 
het mogelijk maakt voor het centrum om haar eigen kosten te dekken. De aanbevelingen luiden:  

 Op basis van de drie analyses zal de prijs van het Fun-ie-Fit centrum liggen tussen het 
minimum van € X per uur en het maximum van € X per uur. De prijs per klant zal minimaal € 
X per klant per uur moeten zijn, met een maximum van € X per klant per uur.  

 De prijzen voor speciale evenementen behoren hoger te zijn dan de prijzen voor frequente 
gebruikers. De prijzen voor deze evenementen zijn minimaal € X per uur, om zo de kosten te 
dekken, en maximaal € X per uur. Prijzen per individuele klant kunnen variëren maar moeten 
minimaal de kosten van € X per uur dekken. Dit betekend een kostprijs van € X per klant per 
uur wanneer er 10 klanten zijn. Prijzen kunnen worden verlaagd na mate er meer klanten 
tegelijkertijd gebruik maken van het centrum zolang het minimaal de kosten van € X per uur 
dekt.  

 Het is aan te rade om het aantal openingsweken zo hoog mogelijk te houden, in dit geval op 
45 weken per jaar, omdat dit het mogelijk maakt om de kosten over meer weken te 
verspreiden en zo kunnen de prijzen worden verlaagd en het is daardoor minder noodzakelijk 
om elk uur te verkopen en om vast te houden aan 480 klanten per week.  

 Het Fun-ie-Fit centrum zou ook haar openingsuren moeten uitbreiden, voornamelijk in de 
avonduren. Deze aanbeveling wordt gedaan op basis van de voorkeuren die respondenten 
hadden met betrekking tot het tijdstip waarop ze gebruik willen maken van het Fun-ie-Fit 
centrum. Daarnaast zou het centrum ook open kunnen op de zondagmiddag in plaats van de 
zaterdagmiddag, zoals blijkt uit voorkeuren van respondenten. Het verhogen van het aantal 
openingsuren kan eveneens lijden tot spreiding van de kosten en een daling van de minimum 
prijs.  

 Een andere aanbeveling is om te grondig te kijken naar de kosten die het Fun-ie-Fit centrum 
maakt en hoe deze eventueel kunnen worden beperkt. Met name de kosten van het 
personeel, de schoonmaak en de afschrijving vormen een groot deel van de kosten van het 
Fun-ie-Fit centrum. Het is ook aan te raden om goed bij te houden hoe de stelposten in de 
begroting zich verhouden met de realiteit om dat dit de kan leiden tot een daling of stijging 
van de totale kosten per jaar.  

 De inkomsten uit het verkoop van consumpties heeft de mogelijkheid om een wezenlijke 
impact te hebben op de totale inkomsten van het Fun-ie-Fit centrum. Elke extra consumptie 
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die wordt verkocht levert namelijk winst op voor het centrum en helpt in het dekken van de 
kosten. 

 De evenementen kunnen een grote bron van inkomsten zijn voor het Fun-ie-Fit centrum 
omdat de prijzen voor deze evenementen aanzienlijk hoger zullen liggen dan normale 
prijzen. Daarnaast kan er een redelijke winst worden gemaakt op eten en drinken. Daarbij 
moet wel worden vermeld dat het belangrijk is de kosten laag te houden door te werken met 
vrijwilligers.  

 De laatste aanbeveling is om de contracten met sponsors te vernieuwen of verlengen. Dit is 
een directe manier om inkomsten voor het centrum te vergaren en dekt een aanzienlijk deel 
van de kosten van het Fun-ie-Fit centrum en kan lijden tot significante prijsverlagingen.  

 

6.3 Beperkingen 

Zoals bij bijna alle onderzoek het geval is, heeft ook dit onderzoek enkele beperkingen die invloed 
hebben op de resultaten, conclusies en aanbevelingen die gemaakt worden in dit verslag.  
Een van deze beperkingen is dat het kader van Hinterhuber (2004) niet een veel gebruikte manier is 
om de prijsstrategie van een dienst te bepalen. Er zijn weinig voorbeelden en cases beschikbaar over 
het uitvoeren van de stappen in dit kader en er kunnen vragen worden gesteld over het nut van een 
dergelijk kader tegenover de stappen in andere prijsmethoden.  
Een andere beperking van dit onderzoek is het aantal respondenten dat gebruikt is in zowel de 
economische waarde analyse als de conjoint analyse. De gelimiteerde populatie van 40 voor de 
conjoint analyse en 74 respondenten in totaal maakt het moeilijke om statements te maken over de 
voorkeuren en waarde beoordeling van een grotere populatie. Dit wordt helemaal duidelijk wanneer 
de meeste conjoint analyses een steekproefpopulatie gebruiken van meer dan 200 respondenten per 
klantensegment, leidend tot conjoint analyses met 1.200 respondenten in totaal (Orme, 2010).  
Ook de manier waarop de conjoint analyse de onderscheidende factoren heeft beschreven en 
opgedeeld leidt tot een beperking in de uitspraken van dit onderzoek. De uitkomsten van de analyse 
kunnen verschillen wanneer alle attributen drie levels hadden gehad, maar om het aantal kaarten te 
minimaliseren is er gekozen om het aantal levels te beperken.  
De laatste beperking heeft betrekking op de aannames in de cost-volume-profit analyse. Om 
uitspraken te doen over de minimale prijs zijn er enkele aannames gemaakt over de organisatie van 
het Fun-ie-Fit centrum. Het nadeel van deze aannames is dat wanneer deze veranderen de uitkomst 
van de analyse direct veranderd en dit kan leiden tot een hele andere minimum prijs.  
 

6.4 Toekomstig Onderzoek 

Op basis van dit onderzoek zou het ook interessant zijn voor onderzoekers om meer te kijken naar 
prijsstrategieën in non-profit industrieën. Tijdens dit onderzoek is er weinig literatuur gevonden over 
hoe non-profit organisaties hun prijzen bepalen. Dit is ook de reden waarom dit onderzoek gebruik 
maakt van literatuur uit de diensten industrie. Behalve de prijsstrategieën kan het ook waardevol zijn 
om meer inzicht te krijgen in de prijsdoelen van non-profit organisaties aangezien dit type 
organisaties misschien wel hele andere doelen stelt ten opzichte van de doelen die zijn 
geïdentificeerd in de diensten sector, zoals is onderzocht door Avlonitis & Indounas (2005).  
Voor een vervolg op dit onderzoek zou het interessant zijn om te kijken hoe respondenten reageren 
op een vergelijkbare conjoint analyse met andere attribuutlevels om zo te kijken hoe de 
voorkeurscores en het belang van attributen veranderd wanneer er gebruik wordt gemaakt van 
andere levels in een conjoint analyse.  
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http://www.deklup.nl/stichting/
http://wzzrd.nl/
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Appendix A: Agenda Fun-ie-Fit centrum 
 
 

 

Ochtend  
(9:00-12:00) 

Middag  
(13:00-17:00) 

 

Avond  
(19:00-21:00) 

Totaal 
 

Maandag 3uur vrij 4uur vrij 
 

4 uur Tactix  11uur 

Dinsdag 3uur vrij 4uur vrij 
 

2uur De Klup  9 uur 

Woensdag 3 uur vrij 2,5 uur vrij 1,5uur KinderKlup 2uur De Klup  9 uur 

Donderdag  3uur vrij 2,5 uur vrij 1,5uur GameKlup 2uur De Klup  9 uur 

Vrijdag 3uur vrij 4 uur vrij 
 

2uur vrij 9uur 

Zaterdag - 4 uur vrij 
 

- 4uur  

Zondag - - 
 

- 
 Totaal 15 uur 21 uur 3 uur 12 uur 51 uren 
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Appendix B: Exploitatie Fun-ie-Fit centrum 
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Appendix C: Vragenlijst Fun-ie-Fit centrum 

Enquête Fun-ie-Fit Centrum 
 
Stichting De Klup Twente heeft sinds halverwege 2013 de 

beschikking over het Fun-ie-Fit centrum. Het Fun-ie-Fit 

centrum is een sportcentrum waar gebruik wordt gemaakt 

van exergames. Bij exergames moet u denken aan 

computerspellen die op een aantrekkelijke manier mensen laten bewegen. Dit kan bijvoorbeeld op 

de Wii, Playstation of Xbox. Mensen spelen hier niet met een controller maar spelen het spel door 

middel van hun lichaamsbewegingen.   

In het Fun-ie-Fit centrum, gevestigd in het Meester Siebelinkhuis, kunnen mensen met de meest 

moderne apparatuur exergaming op een professionele manier. Door middel van grote diaschermen, 

een goede geluidsinstallatie, meerdere, verschillende consoles, een groot aanbod in games en een 

‘social-media-room’ biedt het Fun-ie-Fit centrum een unieke game-ervaring.  

 

Het doel van deze enquête is om te onderzoeken wat mensen aanspreekt aan het Fun-ie-Fit centrum. 

Met behulp van uw antwoorden kan De Klup daar een beter beeld van krijgen.    

  

 

Enkele voorbeelden van Exergamen in het Fun-ie-Fit centrum! 
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Deel 1: U en het Fun-ie-Fit centrum 
 
1) Beoefent u een sport? Zo ja, welke beoefent u het vaakst? 

o Fitness 
o Voetbal 
o Tennis 
o Wielrennen/fietsen 
o Hardlopen 
o Zwemmen  
o Wandelen 
o Dansen 
o Ski/Snowboarden 
o Groepslessen op muziek 
o Exergamen  
o Anders,…………………………………………………………………………………………………… 
o Ik beoefen geen sport  

 
 
2) Bent u bekend met het Fun-ie-Fit centrum? 

o Nee 
o Ja 

 
 
3) Heeft u wel eens gebruik gemaakt van het Fun-ie-Fit?  

o Nee 
o Ja 

 
 
4) Zo ja, hoe vaak heeft u gebruik gemaakt  van het Fun-ie-Fit? 

o …………………………………………………………………. 
o N.v.t. 

 
 
5)  Waarom zou/maakt u gebruik (maken) van het Fun-ie-Fit centrum?  

o Als vrijetijdsbesteding 
o Om fanatiek te gamen 
o Om bezig te zijn met mijn lichaam 
o Om te herstellen van een blessure 
o Om meer met andere mensen te gamen 
o Om meer in contact te komen met andere mensen 
o Anders,………………………………………………………………………… 
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6) Als u gebruik zou willen maken van Fun-ie-Fit, wat zijn voor u de beste tijden? (meerder 
 opties mogelijk) 
 

Ochtend (8:00-12:00)   Middag  (12:00-18:00)   Avond (18:00-22:00) 
Maandag  0    0    0 
Dinsdag  0    0    0 
Woensdag  0    0    0 
Donderdag  0    0    0 
Vrijdag   0    0    0 
Zaterdag  0    0    0 
Zondag   0    0    0 
 
7) Hoe lang zou u willen sporten, per sessie, in het Fun-ie-Fit? 

o Een uur  
o Anderhalf uur 
o Twee uur 
o Langer dan twee uur 

 
 
8) Hoe vaak zou u willen sporten in het Fun-ie-Fit? 

o Een keer per week 
o Twee keer per week 
o Vaker dan twee keer per week 
o Een keer per maand 
o Minder dan een keer per maand 

 
9) Zou u gebruik maken van de bar? 

o Nee 
o Misschien 
o Ja 

 
 
10) Hoe zou u willen betalen voor het sporten in Fun-ie-Fit? 

o Per uur 
o Per week 
o Per maand 
o Per kwartaal 
o Per jaar 
o Betalen voor een 10-ritten kaart 

 
 
11) Op welke manier wilt u betalen? 

o Contant 
o Per acceptgiro 
o Automatisch incasso 

 
 
12) Heeft u interesse in een lidmaatschap bij het Fun-ie-Fit centrum? 

o Nee 
o Misschien 
o Ja  
o Heb ik al 
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Deel 2: Uw voorkeuren en het Fun-ie-Fit centrum 
In dit deel van de enquête wordt er aan u gevraagd enkele afwegingen te maken tussen unieke 

aspecten van het Fun-ie-Fit centrum. De meest onderscheidende functies worden hieronder 

benoemd en beschreven. 

  

Ruimte 

Een van de belangrijke factoren van het Fun-ie-Fit is de ruimte die 

gebruikers hebben wanneer zij aan het exergamen zijn. Ruimte wordt 

opgedeeld in: 

 Kleine ruimte 

 Voldoende ruimte 

 Grote ruimte 

Game faciliteiten 

Fun-ie-Fit biedt met haar faciliteiten een unieke game ervaring. 

Daarbij kunt u denken aan een goede geluidsinstallatie en een scherp, 

groot beeld. De kwaliteit wordt opgedeeld in;  

 Normale beeld- en geluidkwaliteit 

 Hoge beeld- en geluidkwaliteit 

 

Beschikbare apparatuur 

Fun-ie-Fit is uitgerust met moderne apparatuur om mee te gamen. 

Denk hierbij aan de Playstation 4, Xbox Ki-nect en de Wii U. Ook 

beschikt het Fun-ie-Fit centrum over veel verschillende soorten 

games. Beschikbare apparatuur is verdeeld in: 

 Weinig keuze in games & game consoles 

 Veel keuze in games & game consoles 

   

Sociale interactie 

Een van de doelen van het Fun-ie-Fit is om mensen met elkaar in 

contact te brengen. Gamen is daarvoor heel geschikt. Gamen in het 

Fun-ie-Fit kan namelijk heel goed met- en tegen elkaar. Sociale 

interactie kan worden verdeeld in:   

 Weinig mensen aanwezig, weinig interactie met elkaar 

 Veel mensen aanwezig, veel interactie met elkaar 
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Waarderen 
Hieronder volgen enkele 'kaarten'. Op elke 'kaart' wordt er een verschillende combinatie van de 4 

bovengenoemde factoren weergegeven. Van u wordt gevraagd om uw voorkeur uit te spreken voor 

een bepaalde combinatie. Uw voorkeur geeft u aan met een cijfer op de schaal van 0 tot 10. Hierbij 

geldt dat 0= 'Geen voorkeur' en 10= 'Grote voorkeur'. U kunt natuurlijk ook kiezen voor een cijfer 

tussen die getallen dat het beste overeenkomt met uw waardering voor de combinatie.  

 

Tip: Om het makkelijker te maken kan het handig zijn om eerst te bedenken wat u belangrijk vind aan 

het Fun-ie-Fit centrum (Ruimte, Game faciliteiten, Beschikbare apparatuur, Sociale Interactie). 

 
Kaart 1 

Ruimte: Klein  

Beeld- en geluidkwaliteit: Normaal 

Beschikbare apparatuur: Veel keuze in spellen & consoles 

Sociale interactie: Veel mensen aanwezig, veel interactie  

 

Welk cijfer geeft u dit:……………………………………… 

 ( 0 =  ‘Geen voorkeur’; …. ; 10 = ‘Grote voorkeur’ ) 

 
Kaart 2 

Ruimte: Groot 

Beeld- en geluidkwaliteit: Hoog  

Beschikbare apparatuur: Veel keuze in spellen & consoles 

Sociale interactie: Weinig mensen aanwezig, weinig interactie  

 

Welk cijfer geeft u dit:……………………………………… 

 ( 0 =  ‘Geen voorkeur’; …. ; 10 = ‘Grote voorkeur’ ) 

 
Kaart 3 

Ruimte: Groot  

Beeld- en geluidkwaliteit: Hoog  

Beschikbare apparatuur: Weinig keuze in spellen & consoles 

Sociale interactie: Veel mensen aanwezig, veel interactie  

 

Welk cijfer geeft u dit:……………………………………… 

 ( 0 =  ‘Geen voorkeur’; …. ; 10 = ‘Grote voorkeur’ ) 

 
Kaart 4 

Ruimte: Voldoende  

Beeld- en geluidkwaliteit: Hoog  

Beschikbare apparatuur: Veel keuze in spellen & consoles 

Sociale interactie: Weinig mensen aanwezig, weinig interactie  

 

Welk cijfer geeft u dit:……………………………………… 

 ( 0 =  ‘Geen voorkeur’; …. ; 10 = ‘Grote voorkeur’ ) 
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Kaart 5 

Ruimte: Groot  

Beeld- en geluidkwaliteit: Normaal  

Beschikbare apparatuur: Veel keuze in spellen & consoles 

Sociale interactie: Veel mensen aanwezig, veel interactie  

 

Welk cijfer geeft u dit:……………………………………… 

 ( 0 =  ‘Geen voorkeur’; …. ; 10 = ‘Grote voorkeur’ ) 

 
 
 
Kaart 6 

Ruimte: Klein  

Beeld- en geluidkwaliteit: Hoog  

Beschikbare apparatuur: Weinig keuze in spellen & consoles 

Sociale interactie: Veel mensen aanwezig, veel interactie  

 

Welk cijfer geeft u dit:……………………………………… 

 ( 0 =  ‘Geen voorkeur’; …. ; 10 = ‘Grote voorkeur’ ) 

 
 
 
Kaart 7 

Ruimte: Voldoende  

Beeld- en geluidkwaliteit: Normaal  

Beschikbare apparatuur: Veel keuze in spellen & consoles 

Sociale interactie: Veel mensen aanwezig, veel interactie  

 

Welk cijfer geeft u dit:……………………………………… 

 ( 0 =  ‘Geen voorkeur’; …. ; 10 = ‘Grote voorkeur’ ) 

 
 
 
Kaart 8 

Ruimte: Voldoende  

Beeld- en geluidkwaliteit: Hoog  

Beschikbare apparatuur: Weinig keuze in spellen & consoles 

Sociale interactie: Veel mensen aanwezig, veel interactie  

 

Welk cijfer geeft u dit:……………………………………… 

 ( 0 =  ‘Geen voorkeur’; …. ; 10 = ‘Grote voorkeur’ ) 
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Kaart 9 

Ruimte: Klein  

Beeld- en geluidkwaliteit: Normaal  

Beschikbare apparatuur: Weinig keuze in spellen & consoles 

Sociale interactie: Weinig mensen aanwezig, weinig interactie  

 

Welk cijfer geeft u dit:……………………………………… 

 ( 0 =  ‘Geen voorkeur’; …. ; 10 = ‘Grote voorkeur’ ) 

 
 
 
 
Kaart 10 

Ruimte: Groot  

Beeld- en geluidkwaliteit: Normaal  

Beschikbare apparatuur: Weinig keuze in spellen & consoles 

Sociale interactie: Weinig mensen aanwezig, weinig interactie  

 

Welk cijfer geeft u dit:……………………………………… 

 ( 0 =  ‘Geen voorkeur’; …. ; 10 = ‘Grote voorkeur’ ) 

 
 
 
 
Kaart 11 

Ruimte: Klein  

Beeld- en geluidkwaliteit: Hoog  

Beschikbare apparatuur: Veel keuze in games & consoles 

Sociale interactie: Weinig mensen aanwezig, weinig interactie  

 

Welk cijfer geeft u dit:……………………………………… 

 ( 0 =  ‘Geen voorkeur’; …. ; 10 = ‘Grote voorkeur’ ) 

 
 
 
 
Kaart 12 

Ruimte: Voldoende  

Beeld- en geluidkwaliteit: Normaal  

Beschikbare apparatuur: Weinig keuze in spellen & consoles 

Sociale interactie: Weinig mensen aanwezig, weinig interactie  

 

Welk cijfer geeft u dit:……………………………………… 

 ( 0 =  ‘Geen voorkeur’; …. ; 10 = ‘Grote voorkeur’ ) 
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Deel 3: U als persoon 

13) Wat is uw geslacht? 

o Man 

o Vrouw 

 

 

14) Wat is uw leeftijd?  

 ……………………… jaar 

 

 

15) Wat is uw woonplaats? 

o Almelo 

o Wierden 

o Vriezenveen  

o Borne  

o Hengelo 

o Enschede 

o Anders, namelijk;……………………………………………. 

 

 

16) Bent u lid van een van de onderstaande verenigingen? 

o Stichting De Klup Twente 

o E-sport vereniging Tactix 

o Fysiotherapeut Smienk 

o Geen lid van een van deze verenigingen  

 

 

17) Heeft u een verstandelijke of fysieke beperking? 

o Nee 

o Ja  

 

 

Wilt u nog iets kwijt over het Fun-ie-Fit centrum of dit onderzoek? Dan kan dat hier! 

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Appendix D: Kwiksurvey Fun-ie-Fit centrum 
  

 
 

 

 

 



76 
Prijsstrategie Fun-ie-Fit centrum 
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Appendix E: Prijzen van Concurrenten  
Sportbedrijf Almelo, bezichtig op 13 januari, 2014 
http://www.sportbedrijfalmelo.nl/tarieven-2  
 
Prijzen of Indoorsporten in Almelo 
Badminton:  €33,- per kwartiel/Ouder dan 18 €45,- per kwartiel  = €11/15  per maand
 RSV €21,50 per kwartiel      = €7,20  per maand
  €32,50 / 42,50 per kwartiel    = €10,8/14.6  per maand 
  €20,- / 32,50 per kwartiel    = €7/11  per maand 
Basketball €33,50 per kwartiel     = €11    per maand 
  €31 - 60 per kwartiel     = €10 tot 20  per maand 
Dancing €28 – 30 per kwartiel     = €10  per maand 
Gymnastiek        = €8-11   per maand 
         = €8-10  per maand 
  € 28,- to 36,-      = €10 – 12  per maand 
       2 uur  = €17 -27  per maand 
         = €9  per maand 
Judo          = €10,-   per maand  
Karate         = €25,-  per maand 
Taekwondo        = € 18,-  per maand 
Thai Chi Chuan €37,- per kwartiel     = €12,-  per maand  
Turning       2uur  = €17 -27  per maand 

€ 28,- tot 36,- per kwartiel    = €10 – 12  per maand 
         = €8-11  per maand 
Yoga  €42,45 per kwartiel     = €14,15  per maand 
 
 
Prijzen van Activiteiten De Klup  (Overdorp, 2012) (ongeveer 1,5 uur per activiteit)  

Badminton       = 11,50 per kwartiel 
Bowling        = 28/30 per kwartiel 
Darten/Pool       = 11,50 per kwartiel 
Fitness        = 21 per maand or 73,85 per kwartiel 
Zwemmen       = 27,20 per kwartiel 
Ice skating        = 110,80 winter seizoen 
Sportmix       = 14,50 per 7 weken 
Wandelen       = 13,- per kwartiel 
Wedstrijd Zwemmen        = 32,20 per kwartiel 
Zaalvoetbal        = 20,50 per kwartiel 
Zumba        = 60 per kwartiel 
 
Gemiddelde  
Activiteit in the  Meester Siebelinkhuis    = € 11,50 per kwartiel 
Activiteit buiten Meester Siebelinkhuis = € 37,80 per kwartiel (€ 242,85 / 6 activiteiten= €40,475 per 
kwartiel) 
 
Fitness Almelo     zie: Internet sources 

Health City     = € 50,-/ € 55,- or € 60,- per maand 
Safe Fitness      = € 38,75 / €32,75 € 28,75 /€ 27,75 per maand 
Fit for free     = € 9,95 or € 15,95 per maand 
Fitinnsport     = € 20,- / € 25,- / € 30,- per maand 
Forza Gym      = begint bij € 15,- per maand 

http://www.sportbedrijfalmelo.nl/tarieven-2
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Appendix F: Berekeningen Evenementen 
Deze berekeningen zijn gebaseerd op de relatie-dag voor sponsor NDIX in maart 2014. De tabel geeft 
de winst weer van dit evenement. De grafiek geeft weer hoeveel winst er kan worden gemaakt bij 
een variërend aantal evenementen per jaar. In deze berekening is uitgegaan van 60 mensen per 
evenement.  
 
 

Variabele 
Kosten 

Kosten Verkoop Totale Kosten  Inkomsten Totale 
Inkomsten 

Drinken       

Snacks       

Buffet       

Materiaal        

Huur       

Schoonmaak       

Som       

       

Winst       

 
 
 
 

Grafiek I: Winst van Evenementen 
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Appendix G: Prijsdoelen in de Dienstensector 
 

Tabel I: Prijsdoelen van Bedrijven die Diensten leveren (Avlonitis & Indounas, 2005, p 48) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


