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Bijlage 3. Gedragsdeterminaten uit de interviews 
De getallen achter de uitspraken geven aan in welk interview deze uitspraak is gedaan. 

Ecologisch motief 
• Iets goeds doen voor het milieu (2) 
• De economische levensduur van producten en goederen verlengen (2) 
• Het milieu belangrijk vinden (2) 
• Het is een nettere manier om er van af te raken (4) 
• Het wegbrengen van goederen naar de kringloop kost ook benzine(4) 
• Het milieu ontlasten door je spullen te hergebruiken (6) 
• Mensen die niet direct milieubewuster, maar sowieso bewuster leven (6) 

Sociaal motief 
• Goederen inleveren voor derde wereld landen (1) 
• Iets goeds doen voor de medemens (2) 
• Anderen de kans geven zijn of haar ding met de goederen te doen (2) 
• Andere mensen de goederen gunnen (3) 
• Mensen die goederen inleveren hebben maatschappelijk en sociaal gevoel (3) 
• Misschien heeft er iemand nog iets aan (4) 
• Goederen inleveren om te hergebruiken (5) 

Emotionele binding met de goederen 
• Niet willen dat iets in de winkel komt als je het inlevert (1) 
• Het idee dat je in de winkel geconfronteerd kan worden met spullen van overleden 

familielid (2) 
• Goederen zijn te privé voor hergebruik (3) 
• Mensen schamen zich voor het inleveren van goederen (3) 
• Goederen waar je trots op bent, wil je niet wegdoen als afval (3) 
• Goederen waarvan je wilt dat het in gebruik blijft (3) 
• Het is jammer om goederen in de vuilnisbak te moeten gooien (4) 
• Als er iets moois is vraag ik eerst aan de kinderen of ze het willen hebben, daarna breng 

ik het naar de kringloop (4) 
• Goederen een tweede of derde kans geven (5) 

Financieel motief 
• Men wil zelf een klein prijsje verdienen (1) 
• Men wil iets liever verkopen dan weggeven (2) 
• Besparen bij het afvalbrengpunt door zo veel mogelijk spullen bij kringloopbedrijf te 

brengen (2) 
• Zelf geld denken te beuren (4)(5) 
• Goederen met de auto langsbrengen kost geld (4) 

Staat van de goederen 
• Door overlijden van ouders meubels over (1)(2) 
• Door samenwonen meubels over (1) 
• Goederen zijn te veel gebruikt voor hergebruik (3) 
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• Goederen passen niet meer (3)(4) 
• De goederen zat zijn (3) 
• Wanneer je een nieuw interieur aanschaft (3)(5) 
• Goederen ontgroeid zijn (3) 
• Ook dure dingen gooi ik weg als ze beschadigd zijn (4) 
• De goederen zijn te beschadigd voor hergebruik (6) 
• Als je spullen nog goed zijn kan je ze daar wel naartoe brengen (6) 

Klanttevredenheid 
• Positieve ervaring bij een kringloopbedrijf (1) 
• Negatieve ervaring met personeel van de kringloop (1) 
• Negatieve ervaringen opgedaan in het verleden bij het kringloopbedrijf (2) 
• Snelle, makkelijke en vriendelijke afhandeling (4) 

Klantrelatie 
• Het kringloopbedrijf en goed hart toewensen (1) 
• Het kringloopbedrijf helpen in de economische crisistijd (2) 
• Het kringloopbedrijf de goederen niet gunnen (2) 
• Band hebben met het kringloopbedrijf (2)(6) 

Kennis over het kringloopbedrijf 
• Weten dat je daar je spullen kwijt kan (1) 
• Niet weten dat er een kringloopbedrijf is (2)  
• Kringloopbedrijf staat goed bekend (3) 
• Niet weten wat het kringloopgebeuren inhoudt (5) 
• Niet weten wat het kringloopbedrijf aan neemt (5) 
• Heb je er kennis van, van de kringloop, en wat het doet? (6) 

Mate van inlevergemak 
• Afstand tot het kringloopbedrijf (1)(2)(4)(5) 
• Openingstijden van het kringloopbedrijf (2) 
• Logistieke proces bij het inleveren van goederen (2) 
• Combinatie van afvalbrengpunt met kringloopbedrijf (2) 
• Ligging van het kringlooppunt is buitenaf (3) 
• Je kan het kringloopbedrijf makkelijk bereiken met de auto (3) 
• Het is makkelijker om iets in de vuilnisbak te gooien (4) 
• Het kost moeite/tijd om de auto te pakken en de goederen speciaal langs te brengen (4) 
• Het kringloopbedrijf is in de buurt (4) 
• Kleine dingen worden niet opgehaald. Oude mensen gooien die dan makkelijker weg 

dan dat ze die inbrengen voor kringloop (4) 
• De meeste mensen willen gewoon de spullen kwijt (5)(6) 
• Als het gemakkelijker is dan naar de stort brengen (6) 
• Ik wil gewoon mijn spullen kwijt zonder te veel beperkingen en gedoe (6) 
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Leeftijd 
• 60% van de mensen die goederen inleveren zijn ouder (1) 
• Er komen steeds meer jongeren goederen inleveren (1) 
• Mensen boven de dertig leveren vooral goederen in (3) 
• Veel oudere mensen leveren goederen in (3) 
• Oude mensen gooien makkelijker iets weg dan dat ze het inbrengen bij kringloopbedrijf 

(4) 
• Van jong tot oud (5) 

Geslacht 
• Vrouwen leveren meer spullen in (1) 
• Mannen leveren vooral zware spullen in (1) 
• Over het algemeen komen er meer mannen (2) 

Inkomensniveau 
• Mensen die rijk zijn gooien hun spullen gewoon weg (3) 
• Mensen met AOW , die geen auto hebben, die brengen het niet (4) 
• Mensen die het beter kunnen redden komen meer spullen brengen (4) 
• Van arm tot rijk (5) 
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Bijlage 4. Meetinstrument hoofdonderzoek 

Enquete inbreng van goederen 
kringloopbedrijf De Beurs 
Voor mijn studie communicatiewetenschap aan de UT doe ik een onderzoek bij kringloopbedrijf 
De Beurs. Namens De Beurs wil ik onderzoeken waarom mensen goederen inleveren bij het 
kringloopbedrijf en hoe zij dit ervaren. De uitkomst van dit onderzoek zal uitwijzen of en welke 
verbeteringen er nodig zijn bij de inbreng van goederen. 

De vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Marthe Kampman  

1. Onderstaande stellingen zijn enkele redenen om goederen naar een kringloopbedrijf te 
brengen. Wilt u achter elke stelling een kruisje plaatsen onder het antwoord dat het 
beste uw mening weergeeft?  
 “ Ik breng goederen in bij de Beurs, omdat…”  

 Helemaal 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal Mee 
oneens 
 

Helemaal 
mee 
oneens 

Ik op deze manier anderen kan 
helpen. 

     

Er zo minder afval ontstaat.      

Ik zo mensen steun die het minder 
goed hebben. 

     

Om te voorkomen dat er afvalstoffen 
in de natuur terecht komen. 

     

Ik hiermee help om van mijn 
gemeenschap een betere 
leefomgeving te maken. 

     

Ik op deze manier het milieu wil 
beschermen. 

     

Hergebruik een oplossing van een 
sociaal probleem is. 

     

Er zo minder nieuwe producten 
nodig zijn, dat bespaart energie en 
grondstoffen. 

     

Mensen met een klein budget deze 
spullen nog goed kunnen gebruiken. 

     

Goederen hergebruiken goed is 
voor het milieu. 

     

Ik hiermee anderen help in mijn 
gemeenschap. 
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2. De volgende stellingen gaan over De Beurs. Wilt u achter elke stelling een kruisje 

plaatsen onder het antwoord dat het beste uw mening weergeeft? 

 Helemaal 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal Mee 
oneens 
 

Helemaal 
mee 
oneens 

Ik ben tevreden met de algemene 
service bij de inbreng van goederen 
bij De Beurs. 

     

De Beurs is een belangrijke 
organisatie in deze gemeenschap. 

     

De inbreng van goederen van de 
Beurs staat op een handige locatie. 

     

Ik heb een sterke persoonlijke 
interesse in organisaties zoals De 
Beurs. 

     

Ik kan gemakkelijk en snel naar De 
Beurs komen. 

     

Ik draag De Beurs een warm hart 
toe. 

     

Ik kom graag bij De Beurs omdat dit 
bedrijf goed bekend staat. 

     

De inbreng van goederen van De 
Beurs heeft handige openingstijden. 

     

Ik ben het eens met waar De Beurs 
voor staat. 

     

Ik ben volkomen tevreden met de 
klantervaringen die ik bij de inbreng 
van goederen van De Beurs opdoe. 

     

De inbreng van goederen van De 
Beurs is goed bereikbaar. 

     

Goederen inbrengen bij De Beurs is 
een prettige ervaring. 

     

 
3. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Wilt u achter elke stelling een 

kruisje plaatsen onder het antwoord dat het beste uw mening weergeeft?  

Helemaal mee eens Mee 
eens 

Neutraal Mee 
oneens 

Helemaal 
Mee 
oneens 

Helemaal 
mee 
eens 

Het is zonde om spullen weg te 
gooien die nog goed zijn. 

     

Het laten repareren van goederen 
kost vaak meer dan een nieuw 
product kopen. 

     

Bij ons in de familie wordt altijd veel 
aan het inzamelen van herbruikbare 
goederen gedaan. 

     

Ik heb weinig overbodig spullen in 
huis.  

     

Ik verkoop mijn goederen liever zelf 
dan dat ik ze naar De Beurs breng. 
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 Helemaal 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal Mee 
oneens 

Helemaal 
Mee 
oneens 

Mijn vrienden brengen ook 
goederen naar het kringloopbedrijf. 

     

Als ik spullen niet meer nodig hebt, 
gooi ik ze weg. 

     

Wanneer ik naar de stort ga rijd ik 
eerst langs De Beurs. Alles wat De 
Beurs wil overnemen kost mij 
minder stortgeld. 

     

Mensen in mijn omgeving vinden het 
belangrijk dat goederen niet zomaar 
worden weggegooid. 

     

Ik heb veel oude spullen in mijn 
garage/op zolder staan. 

     

Ik breng liever zo min mogelijk 
goederen naar de stort, want daar 
moet ik betalen voor elke kilo. 

     

De huur van een aanhangwagen en 
de kosten van de brandstof om 
goederen naar De Beurs te brengen 
zijn voor mij eigenlijk te hoog.  

     

Wanneer ik nieuwe spullen koop, 
vind ik het moeilijk om de oude 
spullen weg te gooien. 

     

 
4. Welk rapportcijfer geeft u de inbreng van goederen van De Beurs? Wilt u dit cijfer 

omcirkelen?  
 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- 
 

5. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Wilt u achter elke stelling een 
kruisje plaatsen onder het antwoord dat het beste uw mening weergeeft? 

 Helemaal 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal Mee 
oneens 
 

Helemaal 
mee 
oneens 

Ik raad de inbreng van goederen 
aan aan iemand die mij om advies 
vraagt. 

     

Ik zeg positieve dingen over de 
inbreng van goederen tegen andere 
mensen. 

     

Ik ben van plan regelmatiger 
goederen naar De Beurs te 
brengen. 

     

Ik ben van plan goederen te blijven 
brengen naar De Beurs. 
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6. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Wilt u achter elke stelling een 
kruisje plaatsen onder het antwoord dat het beste uw mening weergeeft?  

 
 

Helemaal 
mee eens 

Mee 
eens 

Neutraal Mee 
oneens 
 

Helemaal 
mee 
oneens 

De medewerkers van de inbreng 
van goederen hebben de kennis om 
vragen te beantwoorden van 
klanten. 

     

Het gedrag van medewerkers van 
de inbreng van goederen boezemt 
vertrouwen in bij de klant. 

     

Klanten voelen zich veilig tijdens 
bezoek aan de inbreng van 
goederen. 

     

Medewerkers van de inbreng van 
goederen geven vlotte service aan 
klanten. 

     

Medewerkers van de inbreng van 
goederen zijn nooit te druk om aan 
verzoeken van klanten te voldoen. 

     

Bij de inbreng van goederen krijgt u 
individuele aandacht. 

     

De medewerkers  van de inbreng 
van goederen zijn altijd beleefd 
tegen klanten. 

     

 
7. Wilt u hieronder aangeven hoe u de klantenservice van de medewerkers van De Beurs 

bij de inbreng van goederen ervaart wanneer u meerdere keren bij De Beurs bent 
geweest? Wanneer dit uw eerste bezoek was mag u de laatste optie ‘geen mening’ 
aankruizen. 

 Helemaal 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Neutraal Mee 
oneens 
 

Helemaal 
mee 
oneens 

Geen 
mening 

Werknemers bij de inbreng 
van goederen behandelen mij 
bij elk bezoek op dezelfde 
manier. 

      

Sommige medewerkers bij de 
inbreng van goederen 
behandelen mij netter dan 
andere medewerkers.  

      

De medewerkers bij de 
inbreng van goederen zijn 
allemaal even behulpzaam. 

      

Ik word bij de inbreng van 
goederen door de 
medewerkers verschillend 
behandeld. 
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Tot slot zou ik graag nog enkele persoonlijke gegevens van u hebben.  

Deze gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt. 

8. Wat is uw geboortejaar? 

19…… 

9. Wat is uw geslacht? 
o Man 
o Vrouw 

 
10. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

o Basisschool 
o MAVO/VMBO 
o HAVO/VWO 
o Beroepsopleiding 
o MBO 
o HBO 
o WO 
o Anders, namelijk ….. 

 
11. Wat is uw gezinsinkomen? 

o Onder modaal 
o Modaal (=32.000 euro) 
o 1,5 keer modaal 
o 2 keer modaal 

 
12. Heeft u wel eens een aankoop gedaan in de winkel van De Beurs? 

o Ja 
o Nee 

 
13. Heeft u wel eens problemen gehad bij de inbreng van goederen van De Beurs? 

o Ja 
o Nee 

 
14. Wanneer u verder nog opmerkingen heeft over de inbreng van goederen van De Beurs, 

mag u deze hieronder noteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Namens De Beurs, bedankt voor uw deelname. 
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Bijlage 5. Resultaten per item 

Motivatiefactoren 
Vraag Item Score Standaardafwijking 
Ik op deze manier anderen kan helpen. Sociaal1 1,59 0,694 
Ik zo mensen steun die het minder goed 
hebben. 

Sociaal2 1,69 0,727 

Ik hiermee help om van mijn gemeenschap 
een betere leefomgeving te maken. 

Sociaal3 1,72 0,735 

Hergebruik een oplossing van een sociaal 
probleem is. 

Sociaal4 1,80 0,802 

Mensen met een klein budget deze spullen 
nog goed kunnen gebruiken. 

Sociaal5 1,49 0,653 

Ik hiermee anderen help in mijn gemeenschap. Sociaal6 1,69 0,692 
Er zo minder afval ontstaat. Ecologisch1 1,46 0,732 
Om te voorkomen dat er afvalstoffen in de 
natuur terecht komen. 

Ecologisch2 1,54 0,747 

Ik op deze manier het milieu wil beschermen. Ecologisch3 1,72 0,737 
Er zo minder nieuwe producten nodig zijn, dat 
bespaart energie en grondstoffen. 

Ecologisch4 1,79 0,801 

Goederen hergebruiken goed is voor het 
milieu. 

Ecologisch5 1,43 0,578 

De Beurs is een belangrijke organisatie in deze 
gemeenschap. 

Klantrelatie1 1,76 0,629 

Ik heb een sterke persoonlijke interesse in 
organisaties zoals De Beurs. 

Klantrelatie2 2,74 0,819 

Ik draag De Beurs een warm hart toe. Klantrelatie3 1,90 0,750 
Ik kom graag bij De Beurs omdat dit bedrijf 
goed bekend staat. 

Klantrelatie4 2,25 0,776 

Ik ben het eens met waar De Beurs voor staat. Klantrelatie5 1,82 0,651 
Ik ben tevreden met de algemene service bij 
de inbreng van goederen bij De Beurs. 

Tevredenheid1 1,80 0,697 

Ik ben volkomen tevreden met de 
klantervaringen die ik bij de inbreng van 
goederen van De Beurs opdoe. 

Tevredenheid2 2,06 0,811 

Goederen inbrengen bij De Beurs is een 
prettige ervaring. 

Tevredenheid3 2,11 0,795 

De inbreng van goederen van de Beurs staat 
op een handige locatie. 

Gemak1 1,76 0,735 

Ik kan gemakkelijk en snel naar De Beurs 
komen. 

Gemak2 1,87 0,737 

De inbreng van goederen van De Beurs heeft 
handige openingstijden. 

Gemak3 2,30 0,857 

De inbreng van goederen van De Beurs is 
goed bereikbaar. 

Gemak4 1,74 0,617 

Het laten repareren van goederen kost vaak 
meer dan een nieuw product kopen. 

Financieel1 2,32 0,924 

Ik verkoop mijn goederen liever zelf dan dat ik 
ze naar De Beurs breng. 

Financieel2 3,63 0,845 

Wanneer ik naar de stort ga rijd ik eerst langs 
De Beurs. Alles wat De Beurs wil overnemen 
kost mij minder stortgeld. 

Financieel3 2,12 0,916 

Ik breng liever zo min mogelijk goederen naar 
de stort, want daar moet ik betalen voor elke 

Financieel4 2,14 1,064 
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kilo. 
De huur van een aanhangwagen en de kosten 
van de brandstof om goederen naar De Beurs 
te brengen zijn voor mij eigenlijk te hoog.  

Financieel5 3,51 0,917 

Het is zonde om spullen weg te gooien die nog 
goed zijn. 

Emotioneel1 1,33 0,504 

Ik heb weinig overbodig spullen in huis.  Emotioneel2 3,07 0,992 
Als ik spullen niet meer nodig hebt, gooi ik ze 
weg. 

Emotioneel3 2,33 0,858 

Ik heb veel oude spullen in mijn garage/op 
zolder staan. 

Emotioneel4 3,01 0,977 

Wanneer ik nieuwe spullen koop, vind ik het 
moeilijk om de oude spullen weg te gooien. 

Emotioneel5 3,02 1,035 

Bij ons in de familie wordt altijd veel aan het 
inzamelen van herbruikbare goederen gedaan. 

Sociale norm1 2,47 0,848 

Mijn vrienden brengen ook goederen naar het 
kringloopbedrijf. 

Sociale norm2 2,38 0,677 

Mensen in mijn omgeving vinden het belangrijk 
dat goederen niet zomaar worden weggegooid. 

Sociale norm3 2,36 0,744 

 

Klanttevredenheid 
Vraag Item Score Standaardafwijking 
Ik raad de inbreng van goederen aan aan 
iemand die mij om advies vraagt. 

Gedragsintentie1 1,89 0,698 

Ik zeg positieve dingen over de inbreng 
van goederen tegen andere mensen. 

Gedragsintentie2 1,86 0,651 

Ik ben van plan regelmatiger goederen 
naar De Beurs te brengen. 

Gedragsintentie3 2,20 0,821 

Ik ben van plan goederen te blijven 
brengen naar De Beurs. 

Gedragsintentie4 1,96 0,609 

De medewerkers van de inbreng van 
goederen hebben de kennis om vragen 
te beantwoorden van klanten. 

Personal Interaction 
Quality1 

2,42 0,660 

Het gedrag van medewerkers van de 
inbreng van goederen boezemt 
vertrouwen in bij de klant. 

Personal Interaction 
Quality2 

2,33 0,740 

Klanten voelen zich veilig tijdens bezoek 
aan de inbreng van goederen. 

Personal Interaction 
Quality3 

2,14 0,677 

Medewerkers van de inbreng van 
goederen geven vlotte service aan 
klanten. 

Personal Interaction 
Quality4 

1,12 0,711 

Medewerkers van de inbreng van 
goederen zijn nooit te druk om aan 
verzoeken van klanten te voldoen. 

Personal Interaction 
Quality5 

2,28 0,703 

Bij de inbreng van goederen krijgt u 
individuele aandacht. 

Personal Interaction 
Quality6 

2,33 0,754 

De medewerkers van de inbreng van 
goederen zijn altijd beleefd tegen klanten. 

Personal Interaction 
Quality7 

2,08 0,724 

Werknemers bij de inbreng van goederen 
behandelen mij bij elk bezoek op 
dezelfde manier. 

Verschil gedrag1 2,29 0,825 

Sommige medewerkers bij de inbreng 
van goederen behandelen mij netter dan 

Verschil gedrag2 3,03 0,952 
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andere medewerkers. 
De medewerkers bij de inbreng van 
goederen zijn allemaal even behulpzaam. 

Verschil gedrag3 2,40 0,862 

Ik word bij de inbreng van goederen door 
de medewerkers verschillend behandeld. 

Verschil gedrag4 2,87 0,983 

 

Item Score Standaardafwijking 
Rapportcijfer 7,66 0,892 
 

Demografische factoren 
Item Score Standaardafwijking 
Geboortejaar 59,42 11,838 
 

Item Spreiding  
Geslacht Man: 68,5% Vrouw: 31,5% 
Aankoop winkel 
 

Ja: 71,7% Nee: 28,3% 

Problemen 
 

Ja: 8,7% Nee: 91,3% 

 

Opleidings-
niveau 
 

Basis-
school 

MAVO/ 
VMBO 

HAVO/ 
VWO 

Beroeps-
opleiding 

MBO HBO WO Anders 

 0% 10,4% 4,9% 6% 14,9% 48,4% 14,8% 1,1% 

 
Inkomensniveau 
 

Onder modaal  
 

Modaal  
 

1,5x Modaal 
 

2x Modaal 
 

 9,8% 35,8% 26,0% 28,3% 
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Bijlage 6.  Antwoorden open vraag         
Wanneer een opmerking over meerdere onderwerpen ging is deze opgesplitst. Achter de 
opmerking staat tussen haakjes het nummer van de opmerking die door dezelfde respondent is 
gemaakt. 

Financiële opmerkingen                                                                                                                                                                         
1. Duur om afval weg te brengen (starter). Liever 10 otto's vol dan 1x veel betalen.                                                                                                                                  
2. Stort moet goedkoper.                                                                                                                                                                                   

Aanname goederen 
3. Ze nemen lang niet alle goederen meer. Dit was in het oude pand beter.         
4. Dat de medewerkers van De Beurs soms artikelen weigeren die in mijn ogen nog zeker 

wel te gebruiken zijn.                                                                                                
5. Inconsequent. Bij de een mag je wel dekbedden wegbrengen, bij de ander niet. 
6. Ze zouden meer zaken moeten aannemen. Er gaat nog te veel weg.                                                               
7. Mij worden vaak spullen geweigerd om in te nemen, terwijl ik dan redelijk goed spul heb 

en iemand met weinig inkomen er wat aan heeft. (12)                                                                            
8. Willekeurige inname.(11)                                                                                                     
9. Goederen ophalen en minder waardevolle spullen zelf laten wegbrengen vind ik geen 

goede zaak. Ik krijg dan de behoefte om ook de goede spullen dan maar naar de stort te 
brengen.                        

10. Bij afhalen aan huis nog eens problemen: te zwaar, of de moeite niet waard.  

Medewerkers inbreng 
11. Soms worden goede spullen bot geweigerd. (8)  
12. En de medewerkers zijn vaak kortaf, grof qua taalgebruik. (7)      
13. In ieder geval  1 medewerker bij de inbreng van goederen een cursus 'omgaan met 

mensen' laten volgen. Met alle andere medewerkers goede ervaringen. 
14. Ook in middagpauze aandacht aan inbrengen besteden. (19)                                                                
15. Als je veel brengt, zou het handig zijn als die persoon helpt die er zit. Velen helpen, niet 

allemaal.                                                                                                   

Openingstijden 
16. Openingstijden van inbreng en van de overlaad station mogen wel eerder open 's 

morgens.             
17. Tijdstip van inbreng door de week: te laat!     
18. De openingstijden zouden beter kunnen. 's Avonds open, dit geldt ook voor de stort!                                          
19. Zelfde openingstijden als de winkel instellen. (14) 
20. De tijden hetzelfde als openingsuren.                          
21. Op zaterdagmorgen gaat het hek om 11 uur open en geen minuut eerder! Gewoon op 

tijd open gooien.                                                                                                         

Algemene opmerkingen over De Beurs en opmerkingen over de winkel 
22. Prima initiatief! Lof.                                                                                                                                                                                  
23. Vooral er mee doorgaan. Prima.                                                                                                                                                      
24. Goed werk!                                                                                                                                                                                   
25. De Beurs voorziet in een nuttige maatschappelijke functie.          
26. Prima instantie.                                                                                                                                                                
27. Ga zo door, u doet goed werk.  
28. Beurs moet blijven.                                                                                                                                                                                     
29. Nergens zo'n hoog servicegehalte aangetroffen als bij de Beurs!                                                              
30. Algemeen prettige sfeer! Doorgaan met dit soort zaken!                                                                                                                                                  
31. Goede manier om herbruikbare spullen af te geven en anderen er mee te kunnen 

helpen. Ga zo door. Pluimpje!                                                                                            
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32. De Beurs is een van de leukste winkels in Oldenzaal. En ze hebben elk jaar een 
fantastische modeshow!                                                                                                                                  

33. Mijn favoriete winkel! Goede prijzen. Duurder maakt het ook minder leuk.  
34. De gratis aangeboden goederen worden veel te duur weer verkocht. Marktplaats is 

goedkoper.      
35. Top initiatief. Sommige 'beursen' hanteren te dure prijzen bij verkoop (Enschede)                                                                                                             
36. Ik vind de aanblik bij binnenkomst erg rommelig. Er staan veel te veel goederen, 

stellingen zijn erg vol en daardoor minder uitnodigend. Jammer!      

Opmerkingen aan onderzoeker gericht                                                                                                                                          
37. Veel succes met de studie!                                                                                                                                                      
38. Heb vragen gemist over kwaliteit spullen die te koop zijn in de winkel.                                                                                                                                 
39. Te lange enquête.                                                                                                                                                
40. Succes! 

 
 


