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1 • 

INLEIDING 

In het voorjaar van 1970 'hield het Nederlands Instituut 
voor de Publieke Opinie en Marktonderzoek (N.l .P.O .) 
een enquête in de agglomeratie Eindhoven. 

Het gemeentebestuur van Eindhoven besloot van deze moge 
lijkheid gebruik t e maken en aan de enquête deel te ne 
men. 

Er werden o.m. enke le vragen opgenomen betreffende het 
bezoek aan de Zuid- Nederlandse Beurs en de stand van de 

gemeente Eindhoven op die beurs. (oktober 1969) 

Het N.I.P.O. - onderzoek, uitgevoerd door middel van een 
mondelinge enquête, vond plaats onder circa 650 Eindho
venaren. 

De uitkomsten van het onderzoek worden hier gepresen
teerd. 



2. 

A 

RESULTATEN ENQUETE 

Van de 644 ondervraagde huisvrouwen bracht 30% een be
zoek aan de Zuid-Nederlandse Beurs. 
Per onderscheiden leeftijdsklasse loopt dit percentage 
niet ver uiteen, alhoewel het iets geringere percentage 
voor personen ouder dan 65 jaar opvalt, zoals bli j kt uit 
tabel 1 . 

Tabel 1 
Bezoek aan de Zuid-Nederlandse Beurs per leeftijdsklasse 
van de huisvrouw (in procenten) 

< 25 25- 35- 50- ) 65 geen to-;Leeftijd 
35 50 65 opgave taal 

Wel bezocht 29 29 32 28 24 50 30 
Niet bezocht 7 1 70 68 72 72 50 69 
Geen opgave - 1 - - 4 - 1 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 i 

Totaal absoluut 34 125 234 151 70 30 644
1 - ._-------- --------- --- - -- -- ---- '---------- --

Ook een indeling naar inkomensklasse levert geen signifi 
cante verschillen op . 
De eni ge groep die opvalt is die met een inkomen van mi n

der dan f . 10.000,--, waarvan slechts 24% een bezoek aan 
de beurs bracht. 
De ci j fers zijn weergegeven in tabel 2. 

Tabe l 2 

Bezoek aan de Zuid-Nederlandse Beurs per inkomensklasse 
( in procenten 

Inkomen (1 0 10- 15- ) 21 geen to t aal ( x f. 1. 000,-) 1 5 21 opgave 

Wel bezocht 24 34 33 32 28 30 
Niet bezocht 74 65 67 68 71 69 
Geen opgave 2 1 - - 1 1 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
Totaal abs . 163 192 127 75 90 644 

, 



3. 

Per beroepsgroep is het percentage bezoekers voor de 
meeste groepen normaal. Alleen het percentage onder de 

gepensioneerden is aan de lage kant, n.l. 22%, en dat 
onder de zelfstandigen aan de hoge kant, n.l.37%. 
Een en ander is te zien in tabel 3. 

Tabel 3 
Bezoek aan de Zuid- Nederlandse Beurs per beroepsgroep 
( in procenten) 

Adm. Ar- Zelf- Lei- Geen Ge -
en an- bei- stan- dingg. beroeD pen~ To-Beroep de re ders di- f unc- Geen sio- taal be- gen tion. opgave neer-
roe~r den 

Wel bezocht 32 28 37 34 27 22 30 
Niet bezocht 68 71 63 66 71 76 69 
Geen opgave - 1 - - 2 2 1 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 
Totaal abs. 239 140 43 91 48 85 644 

Wanneer het bezoek aan de Zuid- Nederlandse Beurs wordt 
gerelateerd aan de welstand van de ondervraagden blijkt, 

dat van de minder en minst gesitueerden relatief minder 
personen de beurs bezochten. De cijfers zijn opgenomen in 
tabel 4. 

Tabel 4 
Bezoek aan de Zuid-Nederlandse Beurs naar welstandscate
gorie (in procenten) 

Wel- Mid- Minder Minst Geen 
Welstand ge - den- gesi - gesi- op- To-

steld klas- tueer- tue er- gave taal 
se den den 

Wel bezocht 32 33 27 20 28 30 
Niet bezocht 68 67 72 77 72 69 
Geen opgave - - 1 3 - 1 

Totaa l 100 100 100 100 100 100 
Totaal abs. 62 330 193 28 31 644 



4. 

Aan diegenen die een bezoek hadden gebracht aan de Zuid
Nederlandse Beurs werd tevens de vraag gesteld of ze ook 
de stand van de gemeente Eindhoven hadden bezocht. 

Van de 194 personen die de beurs bezochten, had 53% ook 
de stand van de gemeente gezien, 37% niet, en 10% ver
strekte geen opgave of wist het zich niet meer te herin-
neren. 

Tabel 5 
Bezoek aan de stand van de gemeente Eindhoven 
door de bezoekers van de Zui d-Nederlandse Beurs 
(in procenten ) 

Stand we l bezocht 53 
Stand niet bezocht 37 
Geen opgave 10 

Totaal 100 
Totaal absoluut 194 

_ ._-

Aan hen die een kijkje hebben genomen op de stand van 
de gemeente werd bovendien nog de vraag gesteld of het i n 
deze stand geëxposeerde hen sterk, matig of niet int eres
seerde. 

De geYnteresseerdheid blijkt uit tabel 6. 

Tabel 6 
Waardering stand gemeente Eindhoven 

(in procenten ) 

Geïnteresseerdheid 

Sterk 38 
Matig 52 
Niet 9 
Geen opgave 1 

Totaal 100 
Totaal absoluut 102 

. -

Duidelijk geïnteresseerd was 38% van de bezoekers aan de 

stand. Aangenomen dat ook een matige interesse een posi-
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tieve beoordeling inhoudt, dan was 90% geïnteresseerd in 
hetgeen geëxposeerd werd. Ongeveer 10% deed de stand van 
de gemeente niets. 

Daarna werd de vraag steld, hoe die stand volgens de on
dervraagden (nog) aantrekkelijker gemaakt had kunnen 

worden. 
Een verdeling van de antwoorden is gegeven in tabel 7. 

Tabel 7 
Hoe de stand aantrekkelijker te maken? 
(in procenten) 

Meer informatie 18 
Stand goed 15 
Te druk, te klein 6 
Diversen 4 
Te weinig uitleg 2 
Geen opgave 55 

Totaal 100 
Totaal absoluut 102 

-- --- - - -------- - -

Alhoewel 38% sterk geïnteresseerd was (zie tabel 6) vond 
slechts 15% de stand werkelijk goed. Aangenomen, dat ook 
diegenen die geen opgave deden tevreden waren, was dit 

echter 70%. Slechts 30% gaf een mogelijkheid aan, waarbij 
opvalt dat 18% vond dat de stand te weinig informattef 
was.Slechts 6% had werkelijke aanmerkingen, n.l. dat de 
stand te druk of te klein was. 



6. 

SAMENVATTING 

Van d'e ondervraagden bezocht 30% de Zuid-Nederlandse 
Beurs; 53% hiervan nam een kijkje op de stand van de 
gemeente Eindhoven. 
Van deze groep was 38% sterk geïnteresseerd. Bovendien 

toonde 52% een matige interesse. 

Over het a l gemeen werd de stand door degenen die ze 
bezochten aantrekkelijk gevonden . 


