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1. Inleiding  
 
In dit marktonderzoek zal de boerderij CourJette van dichterbij geanalyseerd worden. CourJette is een 

zelfplukboerderij gelegen ter Jette, die te werk gaat volgens het CSA principe. Dit staat voor Community 

Supported Agriculture of in andere woorden, landbouw gedragen door de gemeenschap. De focus van 

een CSA ligt voornamelijk op duurzaamheid en sociale tewerkstelling, en heeft als doel om een sterke 

solidaire gemeenschap op te bouwen. De gemeenschap ondersteunt de landbouwer door een jaarlijks 

abonnement te nemen (€365/jaar) en krijgt hiervoor in ruil een aandeel van de oogst die ze zelf kunnen 

plukken gedurende het jaar. Een CSA heeft ook als bedoeling dat leden in contact komen met de boeren 

en andere leden om zo een gemeenschap te creëren (CSA CourJette, 2020). 

 
Na een constructief overleg met de leidinggevende boeren, Tine en Tom, konden we de mogelijke 

werkpunten aanwezig in hun onderneming achterhalen. Een doelgericht marktonderzoek zal uitgevoerd 

worden om de vraag van CourJette te analyseren en vervolgens mogelijke opportuniteiten aan te bieden. 

Vervolgens zal het onderzoek zich hoofdzakelijk richten op hoe ze hun klantentevredenheid kunnen 

verbeteren, die op zijn beurt kan leiden naar een verhoogde klantenloyaliteit (Mittal, & Kamakura, 

2001). Met andere woorden, hoe kunnen we CourJette helpen om hun huidige klanten te behouden. 
Verder in ons onderzoek trachten we ook te achterhalen waarom mensen voor een CSA kiezen. 

 
Hieruit onderzoeken we hoe CourJette haar klantenloyaliteit kan versterken door klanttevredenheid 

onder de loep te nemen. De deelvragen zullen ons helpen meer inzicht te verkrijgen in de verschillende 

aspecten, waar bijgevolg een volledig antwoord geformuleerd zal worden op de centrale 

onderzoeksvraag.  
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2. Probleemstelling 
 
CourJette gaf aan dat er bij de start van een nieuw jaar verschillende oude leden niet meer kwamen 

opdagen om hun abonnement te verlengen, daarnaast hebben zich wel nieuwe leden ingeschreven. We 

willen nagaan wat er aan de oorsprong ligt van deze minder sterke klantenloyaliteit van CourJette.  

 

Als eerst zullen de hoofdpunten die CourJette aanhaalde, als mogelijks te onderzoeken werkpunten, 

besproken worden.  

 

De eerste mogelijke tekortkoming heeft betrekking tot de inschrijvingen. Elk jaar kunnen er momenteel 

+/- 200 inschrijvingen plaatsvinden bij de zelfplukboerderij. Wanneer particulieren zich inschrijven, 

kunnen ze wanneer ze wensen (meestal kiezen zij één dag per week uit) hun voorraad groenten inslaan. 

Het is de bedoeling dat ze op zelfstandige basis hun eigen groenten oogsten en enkel meenemen wat ze 

noodzakelijk achten voor die week. Ondanks het feit dat er met veel enthousiasme wordt ingeschreven, 

denken klanten echter niet altijd aan alle factoren die een mogelijks invloed kunnen hebben op het 

wekelijks gaan halen van hun groenten. Doordat verschillende leden doorheen het jaar afhaken, is het 

mogelijk dat men met een overvloed aan groenten komen. Hierbij is het belangrijk om rekening te 

houden met het aantal mensen dat zich jaarlijks inschrijft en vervolgens systematisch hun groenten 

komen plukken.  

  

Ten tweede gaf CourJette aan dat er mogelijks enkele verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht 

op vlak van hun communicatie op sociale media. CourJette gebruikt enerzijds sociale media, namelijk 

facebook en instagram, waar weinig informatie terug te vinden is omtrent wie ze zijn, wat ze doen en 

wie ze willen bereiken. Anderzijds gebruiken ze een nieuwsbrief die via e-mail naar de klanten wordt 

doorgestuurd. Deze is hun voornaamste manier van communicatie met klanten. Naast de sociale media 

platformen, hebben ze een website waar alle nodige informatie over CSA-CourJette terug te vinden is. 

Niettegenstaande is het tegenwoordig belangrijk om nieuwe klanten aan te trekken, maar nog 

belangrijker om huidige klanten te behouden via een interactief sociale mediakanaal (Van Asperen, de 

Rooij, & Dijkmans, 2017).  

Bijkomend willen we nagaan of het groot krijtbord dat zich bevindt op het veld, met informatie omtrent 

de groenten, duidelijk is voor de leden van CourJette. Er wordt vaak een foto van getrokken die nadien 

verstuurd wordt via e-mail.  

  

Ten derde werd er gesproken over mogelijke aanpassingen in de infrastructuur van CourJette. Ze gaven 

aan dat de meeste klanten hun groenten komen plukken en vervolgens het terrein vaak meteen verlaten. 

Daarom kan het van belang zijn om ook hier op in te spelen door het terrein aantrekkelijker te maken 

voor zowel ouders, kinderen, koppels, etc. Op deze manier kunnen klanten geneigd zijn om meer tijd te 
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spenderen op het veld waardoor er mogelijks meer sociale interactie zou zijn tussen de klanten. In het 

beste geval wordt er een gemeenschap ontwikkeld, waardoor mensen niet alleen naar CourJette zouden 

gaan om hun wekelijkse groenten in te slagen. Maar deze ook zou dienen om een ontspannend gevoel 

te creëren bij klanten die bijgevolg er ook voor zal zorgen dat klanten elkaar beter leren kennen.  

3. Onderzoeksvraag  
 
Onze centrale onderzoeksvraag luidt als volgt “Hoe kan CourJette haar klantenloyaliteit versterken?” 

Deze centrale onderzoeksvraag gaan we beantwoorden aan de hand van onderstaande deelvragen. 

3.1 Deelvraag 1: communicatie met bestaande klanten  
 
Op welke manier kan de communicatie met de bestaande klanten verbeterd en uitgebreid worden?  

In 2020 lanceerde de CSA CourJette haar pluktuin project, die aandacht kreeg van de pers. Zo kwamen 

ze in verschillende lokale nieuwskanalen zoals Bruzz en BXL. Dat zorgde voor een exponentiële 

toename van klanten. Vandaag de dag telt CourJette ongeveer 230 leden, die wekelijks hun groenten 

komen inslaan en plukken. De voornaamste primaire communicatiekanaal van CourJette is 

de  nieuwsbrief die via mail wordt verzonden. Deze wordt aangevuld door verschillende sociale media 

platformen zoals Facebook en Instagram. Aan deze wordt er voorlopig iets minder aandacht besteed. 

Om klantenloyaliteit te creëren, is er nood aan een sterke communicatiestrategie. Hierbij zullen we de 

gebruikte communicatiekanalen beter onder de loep nemen om hieromtrent aanbevelingen te kunnen 

geven. 

3.2 Deelvraag 2: infrastructuur  
 
Welke impact kan de verbetering van de infrastructuur hebben op de klantenloyaliteit?  
  
Tot op heden wordt er weinig aandacht besteed aan de huidige infrastructuur van de zelfplukboerderij. 

Door nieuwe faciliteiten te implementeren, zoals barbecues en banken, willen we nagaan of deze een 

positieve impact kunnen hebben op de leden. CourJette organiseert infodagen en verschillende 

evenementen doorheen het jaar. Dit kan er ook voor zorgen dat toekomstige en bestaande klanten meer 

genieten van het moment. Dit als ultieme doel om een familiale sfeer te creëren en de klantenbinding te 

versterken.  
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4. Secundaire bronnen  
 
In deze paragraaf bespreken we kort de verschillende bevindingen uit de literatuur met betrekking tot 

klantenloyaliteit, klantentevredenheid, CSA, communicatie en infrastructuur. 

 

4.1 Wat is klantenloyaliteit en klantentevredenheid? 
 
4.1.1 Klantenloyaliteit  
 
De afgelopen jaren is klantenloyaliteit steeds belangrijker geworden door de groeiende competitie in 

verschillende industrieën. Bedrijven proberen een alsmaar betere relatie te creëren tussen hen en hun 

consumenten (Liang, 2008). In de literatuur is er helaas nog geen universele consensus over de definitie 

van klantenloyaliteit. Oliver (1997) definieert klantenloyaliteit als “een diepgewortelde toewijding om 

een voorkeursproduct of -dienst in de toekomst consequent opnieuw te kopen, waardoor herhaalde 

aankopen van hetzelfde merk worden veroorzaakt, ondanks situationele invloeden en 

marketinginspanningen die mogelijk tot overstapgedrag kunnen leiden”.  In andere woorden, het is de 

inzet van klanten om een product of dienst in de toekomst steeds opnieuw te kopen. Dit kan leiden tot 

het aanbevelen van de producten en diensten aan vrienden en kennissen (BOSE & RAO, 2011). 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat klantenloyaliteit het meest waardevolle resultaat is 

van een marketing inspanning. Het is daarom dat de focus op klantenloyaliteit van erg groot belang is 

in een marketing strategie (Hofmeyr & Rice, 2000). Uit onderzoek blijkt dat er een positieve relatie 

bestaat tussen klantentevredenheid en klantenloyaliteit, in die zin dat tevreden klanten ook loyale 

klanten zullen worden en ontevreden klanten een andere verkoper zullen zoeken (Heskett et al., 1994). 

Klantentevredenheid is echter niet de enige factor die impact heeft op de klantenloyaliteit. Er zijn nog 

drie andere factoren die een invloed kunnen hebben: betrouwbaarheid, imago en belang van de relatie 

(Kuusik, 2007; Ashforth et al, 2001). 
 
4.1.2 Klantentevredenheid 
 
Een klant wordt tevreden wanneer zijn/haar behoeften en verwachtingen voldaan zijn. Indien een klant 

een positieve ervaring heeft in een bedrijf door bijvoorbeeld dat hij goed overeenkwam met het 

personeel of indien een probleem op een vlotte manier opgelost wordt, zal de klant in positieve zin 

spreken over die onderneming (Ensie, 2020). Klantentevredenheid is een belangrijk onderdeel voor een 

bedrijf en kan zelfs deel uitmaken van haar strategie.  

 

We kunnen dus zeggen dat indien de klant tevreden is, hij trouw gaat blijven aan het bedrijf en vaker 

langs gaat komen waardoor de omzet en klantenloyaliteit van het bedrijf zal stijgen. 

Klantentevredenheid kan worden gemeten door vragen te stellen aan klanten over het bedrijf waarbij de 
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focus op verschillende zaken gelegd wordt zoals: communicatie, prijs, dienst en kwaliteit (Hylkema, 

2019).  

 

4.2 CSA 
 
4.2.1 Definitie  
 
Galt, Bradley, Christensen en Munden-Dixon (2019) definiëren CSA als “een relatie tussen een 

boerderij en een ondersteunende gemeenschap van leden”. CSA is een systeem waarbij klanten 

gedurende één jaar kunnen genieten van een deel van de oogst in ruil voor een vooruitbetaling. Door op 

voorhand te betalen, nemen de leden een deel van het risico op met betrekking tot het succes van de 

oogst (Galt et al., 2019; Morgan et al., 2018).  

 

4.2.2 Waarom kiezen mensen voor een CSA 
 
Uit studies blijkt dat er verschillende aspecten zijn die de leden van een CSA belangrijk vinden. Ten 

eerste vinden leden het zeer belangrijk om lokaal te kunnen kopen en boerderijen te steunen. Dit geeft 

leden een positief gevoel in het feit dat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij (Galt et al., 2019; 

Morgan et al., 2018). Een bijkomende motivatie voor de leden van een CSA is dat ze gezond willen 

eten.  Ze willen namelijk groenten eten die niet worden aangetast door chemische producten. Verder 

wensen ze te weten waar hun producten vandaan komen (Morgan et al., 2018). Daarbij blijkt ook dat 

leden van een CSA die dankzij het groot aanbod aan groenten hun manier van eten veranderen meer 

tevreden zijn. Daardoor vertonen deze leden een grotere kans om hun abonnement te verlengen (Galt et 

al., 2019). Uit de studie van Morgan et al. (2018) wordt er ook aangetoond dat leden het leuk vinden als 

de boeren recepten aanbieden om hun geplukte groenten klaar te maken.   

 

4.2.3 Communicatie binnen een CSA 
 
Zodat de boeren hun klanten kunnen behouden en nieuwe klanten kunnen aantrekken is het ook 

belangrijk om aandacht te besteden aan de communicatie (Witzling et al., 2020). Doordat leden kunnen 

communiceren met de boeren en met andere klanten geeft dit aanleiding tot een sterkere band. Deze 

geeft aan leden het gevoel dat ze behoren tot een groep. Dit gevoel zorgt op haar beurt dat er een sterkere 

klantenloyaliteit ontstaat (Witzling et al., 2020).  
Er kunnen 2 soorten communicatiekanalen gebruikt worden door de boeren. De meest voorkomende 

vorm van communicatie is het direct contact voeren met klanten ter plekke. Daarnaast tonen studies aan 

dat online communicatie via sociale media van belang is. Leden vinden het aangenaam om geïnformeerd 

te blijven via nieuwsbrieven en sociale media (Morgan et al., 2018). Allen samengevat zorgt online 
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contact tussen boeren en klanten op zijn beurt weer voor een gemeenschapsgevoel en nog belangrijker, 

klantenloyaliteit (Witzling et al., 2020). 

 

4.3 Communicatie  
 
Klantenloyaliteit is volgens een aantal marketeers een hoofdpunt om klanten te behouden op lange 

termijn. Dit werd reeds onderzocht door Chaudhuri en  Halbrook (2001) en Bennett en Rundle-Thiele 

(2002). Volgens een onderzoek van Russo en Simeone (2017) bestaat er een positieve correlatie tussen 

hoe goed de consumenten geïnformeerd zijn over producten, hoeveel aandacht ze besteden aan de 

kwaliteit van producten, en het verstrekken van informatie via sociale media. Consumenten die 

informatie halen uit massamedia zijn meer geneigd om goedkopere producten te kopen en zich minder 

zorgen te maken over de kwaliteit van de producten. In een ander onderzoek gingen Erdoğmuş en ÇIçek 

(2012) na of sociale media marketing een impact heeft op de merktrouw van de consument. Uit hun 

resultaten blijkt dat voordelige campagnes op sociale media de grootste impact hebben op merktrouw. 

Daarnaast is de relevantie van de inhoud en hoe populair het is bij vrienden ook een drijfveer voor 

klantenloyaliteit. In een ander onderzoek, opgedeeld in drie studies en uitgevoerd in de USA, UK en 

Frankrijk, blijkt uit de resultaten dat er een positieve correlatie bestaat tussen sociale media en BRQ 

(brand relationship quality). Het effect was nog sterker bij antropomorfe consumenten. 

  

In de context van reclame maken, om nieuwe klanten aan te trekken en de bestaande communicatie te 

verbeteren met klanten, zijn flyers handig en gemakkelijk te gebruiken. Ze zijn één van de belangrijkste 

marketingcommunicatiemiddelen die op de markt gebruikt worden om meer aandacht te besteden aan 

nieuwe producten, nieuwe winkels aan te kondigen en speciale aanbiedingen bekend te maken (Prediger, 

Huertas-Garcia, & Gázquez-Abad, 2019). Bovendien besparen flyers tijd en geld aan klanten door het 

direct informeren van zaken. Flyers kunnen op straat uitgedeeld worden, maar ook online gepubliceerd 

worden, op deze manier kunnen ze een bredere en welbepaalde doelgroep bereiken op een 

kostenefficiënte manier (Swoboda, Elsner, Foscht, Schramm-Klein, 2010). Flyers zijn ongetwijfeld een 

effectieve communicatiestrategie aangezien ze goed geaccepteerd zijn door consumenten. Flyers zijn 

één van de meest gebruikte middelen om het imago van de onderneming en hun assortiment te delen 

met de consument (Pieters, Wedel,  & Zhang, 2007). 

Het onderzoek van Prediger et al. (2019) toonde aan dat de aan- of afwezigheid van een slogan een 

impact had op wat de verkoper wil versterken. Daarnaast zeggen ze ook dat wanneer de onderneming 

tot doel heeft om de hoeveelheid verkopen te verhogen, flyers dan best een slogan bevatten op hun 

voorpagina, maar om de koopintentie van consumenten te verhogen, heeft de flyer best geen slogan op 

de voorpagina. 
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Naast de effecten van flyers zijn er ook effecten van e-mailmarketing op merkloyaliteit. Deze laat zien 

welk soort e-mail inhoud door consumenten gewaardeerd wordt. Het onderzoek van Merisavo 

en  Raulas (2004) ondervindt dat regelmatige e-mailmarketing positieve effecten heeft op 

merktrouwheid. Consumenten die aan e-mailmarketing waren blootgesteld, waren volgens de studie 

degene die het meest aan mond tot mond reclame onderhevig waren, wat een extra boost geeft aan de 

onderneming. Deze resultaten moedigen marketeers aan om frequent via e-mail met klanten in contact 

te blijven met als doel de merkentrouwheid te vergroten. 

Aangezien het aantal e-mailgebruikers constant in stijging is, is het volgens het onderzoek van  Pieters 

et al. (2007) e-mailmarketing de beste manier om reclame online te maken. Meer en meer klanten 

verkiezen deze communicatiestrategie als hoofd strategie omdat het goedkoop/gratis, snel en effectief 

is om aankondigingen te maken in verband met komende evenementen en dergelijke. 

 

Hieruit kunnen we mogelijks concluderen dat sociale media, flyers en e-mails bij CourJette een onbenut 

potentieel hebben voor het verstrekken van informatie. Ze beschikken over een aantal sociale media 

platformen, maar maken er niet vaak gebruik van om informatie te delen. Deze dienen enkel om 

momenten te delen met de followers (volgers) en informatie te verstrekken via een foto van het krijtbord. 

In verband met de e-mailstrategie kunnen we zeggen dat dit communicatiemiddel wel gebruikt wordt 

via nieuwsbrieven. Uit de literatuurstudie blijkt dat het aangeraden is dit als hoofdmiddel te behouden. 

Het kan een opportuniteit zijn om sociale media en flyers te gebruiken als informatiekanaal naast de 

wekelijkse nieuwsbrieven. 

 

4.4 Infrastructuur  
 
Weinig literatuur omtrent de infrastructuur van CSA’s en de impact op klantenloyaliteit is terug te 

vinden. Ondanks het feit dat de meeste studies over dit onderwerp toegepast zijn op winkels, en dus niet 

volledig veralgemeenbaar zijn naar wat wij bestuderen, gaan we toch nagaan welke invloed de 

infrastructuur kan hebben op klantenloyaliteit.  

  
Turyley en Chebat (2002) suggereren dat in een retailomgeving klanten beïnvloed kunnen worden door 

vijf verschillende categorieën. Deze zijn externe signalen (bv. grootte en vorm van het gebouw, parking 

beschikbaarheid), algemene interne signalen (bv. muziek, temperatuur, geur), lay-out en ontwerp (bv. 

plaatsing van producten en kassa’s), decoratie elementen (bv. displays) en menselijke factoren (bv. 

karakteristieken van het personeel). Al deze elementen zorgen ervoor dat de gedragingen, attitudes en 

percepties van klanten beïnvloed worden. Daarnaast zouden kleuren en muziek de klantentevredenheid 

en genot beïnvloeden (Roschk et al., 2017). Hoewel deze context niet volledig overeenstemt met de 

context van CourJette, kunnen er toch enkele gelijkenissen worden gemaakt.  
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Externe signalen in het kader van het huidige onderzoek zijn bijvoorbeeld de parkeergelegenheid die er 

momenteel niet is. Voor nieuwe klanten is het landbouwterrein ook niet gemakkelijk te vinden mits er 

geen borden staan die de weg aangeven. 
Een intern signaal zou kunnen zijn, verlichting voor de donkere wintermaanden. De zelfplukboerderij 

is open van zonsopgang tot zonsondergang, maar in de winter kan het al snel donker worden rond 17u, 

wanneer mensen van hun werk komen om hun groenten te gaan halen. Op deze momenten zou 

verlichting misschien voordelig zijn, zodat men zich niet moet haasten. Ook muziek laten afspelen, bij 

bijvoorbeeld een gemeenschappelijke zitplaats met banken, zou interessant kunnen zijn.  
Banken, een barbecue en een kinderspeeltuin kunnen vallen onder decoratie elementen, die het zo 

aantrekkelijker maakt voor de klanten om langer te blijven en vaker te komen.  
Als laatste is de inzet van de boeren, en dus de menselijke factor, ook erg belangrijk. Hun communicatie 

met de klant en inzet voor de klant om hen betrokken te houden, spelen een belangrijke rol.  
Met andere woorden, door op deze factoren in te spelen zou het kunnen dat klanten meer tevredenheid 

uiten en genot ervaren. Vervolgens kan er een hogere klantenloyaliteit ontstaan.  
 
4.4.1 Customer to customer interaction  
 
Door de infrastructuur aan te passen wordt er een toename van sociale interactie verwacht en daarmee 

gepaard een vorming van een community. Customer-to customer-interaction blijkt in winkels meer voor 

te komen als er klanten dicht bij elkaar staan wanneer ze verschillende doelen hebben voor het gebruik 

van de service, wanneer de klantenmix heterogeen is, wanneer de kern service zich richt op de relatie 

tussen klanten en wanneer klanten sommige aspecten van de service of omgeving moeten delen (Marter 

& Pranter, 1989). Mogelijks zouden de klanten meer in interactie treden wanneer CourJette zich meer 

focust op de relatie tussen de klanten. Dit kan bereikt worden door een meer sociale sfeer te creëren 

door middel van aanpassingen in de infrastructuur en zich sterker te engageren voor infodagen, een 

barbecue te organiseren etc,. 
Natuurlijk moet men in het achterhoofd houden dat iedereen anders is en niet iedereen deel wilt zijn van 

een gemeenschap of in interactie wilt gaan met andere klanten. Persoonlijke kenmerken van het huidige 

klantenbestand spelen dus een sterke rol.  
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5. Onderzoeksplan  
 
Hier zullen de verschillende stappen in het onderzoek kort worden uitgelegd.  

 
5.1 Stap 1: Probleemstelling en informatiebehoefte  
 
Om onze probleemstelling te kunnen opstellen, wordt er een contactmoment georganiseerd met 

CourJette. Tijdens dit contactmoment werd er besproken welke communicatiestrategieën er zijn en 

welke ze reeds gebruiken. Na het diepgaand gesprek werd er informatie verzamelt over wie ze zijn en 

wat ze doen. Uit die informatie hebben we de probleemstelling opgesteld. Vervolgens hebben we nog 

extra informatie aan CourJette gevraagd met betrekking tot de nieuwsbrieven en over het aantal leden. 
 
5.2 Stap 2: Onderzoek van secundaire bronnen  
 
Na het eerste contactmoment en het definiëren van de probleemstelling kunnen we informatie opzoeken 

omtrent de verschillende thema’s dankzij de secundaire bronnen. De onderwerpen die we willen 

bespreken en waarover we informatie willen verzamelen zijn CSA, communicatiestrategieën en de 

mogelijke invloed van infrastructuur optimalisatie. Deze literatuur zou ons verder moeten helpen met 

het beantwoorden van onze probleemstelling en deelvragen.  
 

5.3 Stap 3: Formuleren van hypothesen, bijstellen van de onderzoeksvraag 
 
Het was initieel de bedoeling om zowel de bestaande klanten als de klanten op de wachtlijst te bevragen. 

Na verder gesprek met CourJette hebben we besloten dat, omwille van tijdsgebrek, we enkel de focus 

gingen leggen op hun bestaande klanten en niet op hun potentiële klanten. Hierdoor zal één van onze 

deelvragen niet meer aan bod komen.  
 
5.4 Stap 4: Causaal onderzoek 
 
Ten eerste, willen we nagaan hoe de klanten de communicatie met CourJette ervaren. Ten tweede willen 

we nagaan hoe ze tegenover de infrastructuur staan. We willen onderzoeken of ze hiermee tevreden zijn 

of niet om vervolgens te zien of er een mogelijk effect zou zijn op hun klantenloyaliteit. We willen dus 

bekijken welke factoren deze loyaliteit beïnvloeden en waarom de leden loyaal zijn. Dit onderzoek 

is dus descriptief gericht.  

  

Ondanks er initieel interviews zouden worden afgenomen, hebben we wegens bedenkingen van 

CourJette de beslissing gemaakt om informatie te verzamelen door bij de bestaande klanten een enquête 
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af te nemen. Interviews afleggen in onze beperkte tijd is volgens hen moeilijk haalbaar, mede omdat er 

tijdens de wintermaanden minder klanten zich begeven naar de zelfplukboerderij. 

 

5.5 Stap 5: Conclusies, beantwoorden van probleem, aanbevelingen 
 
Nadat we ons onderzoek hebben uitgevoerd zullen we conclusies kunnen trekken door gebruik te maken 

van diverse analytische methoden. Hiermee zullen we onze onderzoeksvraag en deelvragen proberen te 

beantwoorden. Hiermee zouden we aanbevelingen kunnen geven aan CourJette met betrekking tot hun 

communicatiestrategie en infrastructuur.  
 
5.6 Stap 6: Rapportering  
 
Het doel van ons onderzoek is om een duidelijke en concrete rapportering weer te geven aan CourJette. 

Het zou een bijdrage kunnen leveren aan hun activiteiten. In onze rapportering zullen we dankzij de 

enquêtes en vereiste analytische methoden een beeld kunnen schetsen van de huidige klantenloyaliteit 

en hoe ze deze wellicht kunnen verbeteren. 
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6. Onderzoeksmethodologie  
 
6.1 Participanten/steekproefbepaling 
 

Deze studie richt zich op de huidige leden van CourJette die gevraagd worden een vragenlijst in te 

vullen. Er zijn in totaal circa 230 leden. Van deze 230 leden zijn er 51 kinderen jonger dan 18 jaar oud. 

Deze behoren niet tot onze populatie. Onze populatie wordt hierdoor gereduceerd tot 179 leden. Hiervan 

hebben er in totaal 62 participanten deelgenomen aan de studie, waarvan 14 participanten de vragenlijst 

niet volledig hebben ingevuld. Deze worden verwijderd uit onze data set. Uit de overgebleven 48 

participanten waren er 39 vrouwen en 9 mannen. De leeftijdscategorie 31-45 jaar en 46-65 jaar zijn het 

meest voorkomend, en onder beide categorieën vallen 20 participanten. De leeftijdscategorie 19-30 jaar 

en +65 jaar bevatten beide 4 participanten. Daarnaast geven 17 leden aan alleen naar de 

zelfplukboerderij te komen, 10 met hun partner en 21 met hun gezin, waarvan 10 gezinnen 1 kind, 7 

gezinnen 2 kinderen, 3 gezinnen 3 kinderen en 1 gezin 4 kinderen meenemen naar de zelfplukboerderij.  

 

Tabel 1.  
Populatie CourJette en aantal respondenten. 

  Populatie 
CourJette 

Aantal 
alleenstaande 
vrouwen 

Aantal 
alleenstaande 
mannen 

Aantal leden die met 
gezin of partner 
komen 

Totaal aantal 
leden 

179 50 17 112 

Aantal 
respondenten 

48 14 3 6 (mannen) 
25 (vrouwen) 

 
6.2 Experimenteel design  
 
Er zal een vragenlijst worden opgesteld met 28 vragen (zie Appendix 1). Deze zullen beantwoord 

worden door de klanten van CourJette. De vragenlijst zal in het Nederlands en in het Frans worden 

opgesteld zodat de leden de enquête in hun moedertaal kunnen invullen. De enquête zal gaan over de 

kwaliteit van het product, de infrastructuur en de communicatiemiddelen ter plaatse en online die 

CourJette gebruikt met hun bestaande klanten. Het doel is om ten eerste een idee te krijgen over de 

mening van de klanten omtrent de communicatiekanalen die door CourJette gebruikt worden. Daarnaast 

willen we ook peilen naar de algemene tevredenheid van de leden betreffende de infrastructuur, de 

kwaliteit van de dienst en de sfeer op de zelfplukboerderij. Ten laatste kunnen de klanten, door middel 

van open vragen, suggesties geven omtrent deze onderwerpen. Op het einde van de vragenlijst worden 

ook enkele demografische gegevens gevraagd. 



 15 

6.3 Procedure 
 
Er zal via mail en sociale media een link worden gestuurd naar alle huidige klanten van CourJette die 

hen toegang zal geven tot de enquête. Hierdoor kunnen zij de vragenlijst invullen wanneer ze zelf tijd 

hebben hiervoor. Vervolgens zullen ze de keuze krijgen om de Nederlandstalige of de Franstalige versie 

in te vullen. Nadat men de link opent, zal men doorverwezen worden naar de vragenlijst, waar men een 

korte omschrijving van het onderzoek kan lezen. Er zal worden aangegeven dat het onderzoek ongeveer 

een 8-tal minuten zal duren en ook wordt er verzekerd dat alle gegevens en antwoorden van de 

participanten anoniem blijven. De enquête is verdeeld in 7 onderdelen, namelijk de introductie, 

algemeen, kwaliteit van het product, communicatie online, communicatie op de zelfplukboerderij, 

infrastructuur en het klantprofiel. Uiteindelijk zullen de antwoorden van de vragenlijst opgeslagen 

worden en zal de data gebruikt worden voor onze analyses. 

7. Analyses 
 
Om een antwoord te kunnen formuleren op onze centrale onderzoeksvraag en deelvragen maken we 

gebruik van een kwantitatief onderzoek. Daarvoor stellen we enquêtes op via Qualtrics. De vragen zijn 

opgesteld aan de hand van een 7-likertschaal en zijn vervolgens opgesplitst in verschillende categorieën. 

Volgens Hylkema (2019) blijkt dat de klantentevredenheid een impact heeft op klantenloyaliteit. 

Klantenloyaliteit kan volgens het ACSI-model ingedeeld worden in drie groepen: perceived quality, 

perceived value en customer expectations (Kuusik, 2007). ECSI gaat perceived quality verder indelen 

in twee groepen, namelijk de hard ware en de human ware. Het gedeelte “hard ware” bespreekt de 

kwaliteit van het product en de attributen van de verschillende diensten. Anderzijds gaat “human ware” 

over de sfeer van de dienstomgeving. In ons onderzoek kunnen we hard ware linken met de kwaliteit 

van de producten die worden aangeboden door CourJette. Verder kunnen we met betrekking tot de 

diensten bekijken hoe hun online communicatiekanalen als dienst een invloed uitoefenen op de 

klantenloyaliteit. Human ware kan gelinkt worden aan de tevredenheid van de leden over de bestaande 

infrastructuur op de zelfplukboerderij. Daarnaast kan het ook, via de interactie met de boeren, gelinkt 

worden met de communicatie die de leden ter plekke ondervinden met de boeren. Zo komen we op de 

verschillende categorieën zijnde: productkwaliteit, communicatie online, communicatie op de 

zelfplukboerderij en infrastructuur (Kuusik, 2007). Uiteindelijk dienen deze factoren als onafhankelijke 

variabelen (X-variabelen). Al deze factoren samen beïnvloeden de tevredenheid van klanten. We 

benoemen bijgevolg de x-variabele “tevredenheid”. Deze heeft op zijn beurt een impact op de 

afhankelijke variabele (Y-variabele), namelijk klantenloyaliteit.  

 

De enquête die de leden beantwoordden werd op 15/11/2021 beschikbaar gesteld. Op 22/11/2021 werd 

er begonnen met het uitvoeren van een correlatietabel en beschrijvende statistiek. Zoals eerder vermeld 

beschikken we over een dataset van 48 respondenten. Dit is, volgens de populatie die we hebben, 
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voldoende om een representatieve correlatietabel op te stellen en beschrijvende statistieken uit te voeren. 

Zodat de enquête vlotter kan verlopen, werd er besloten om met een Likertschaal te gaan werken. De 

schaal bestaat uit 7 punten startende van “Helemaal niet” gaande tot “Helemaal wel”. De enquête kon 

zowel in het Frans als Nederlands ingevuld worden. Daaruit verkregen we 19 Franstalige respondenten 

en 29 Nederlandstaligen. De antwoorden werden in een Excel document ingevoerd en daarmee werd de 

beschrijvende statistiek en correlatietabel opgesteld via Rstudio (zie Appendix 5). 

Voor de beschrijvende statistieken werd er gebruik gemaakt van het programma Rstudio. Hiermee 

zullen we een beeld kunnen schetsen van de klanten van CourJette en van hun mening over de 

verschillende stellingen. Het Excel document met alle data verkregen uit de enquête werd hierin 

geüpload. Op basis van bepaalde functies geschreven in Rstudio werd de mediaan, het gemiddelde, de 

standaarddeviatie, het minimum en het maximum berekent per vraag (zie Appendix 3). Deze bekomen 

resultaten zullen we gebruiken voor verdere interpretaties. Hierbij zullen er grafieken worden 

toegevoegd om een overzichtelijker beeld te verkrijgen. 

 

Naast beschrijvende statistieken zal er gebruik gemaakt worden van correlatietabellen om mogelijke 

verbanden te kunnen achterhalen. Aan de hand van onze enquête samen met onze onderzoeksmethoden 

zullen we de klantenloyaliteit van CourJette onderzoeken en een conclusie formuleren over de gevonden 

resultaten. Op deze manier zal er een antwoord geformuleerd worden op onze centrale onderzoeksvraag 

en deelvragen. Nadien zullen we een regressie-analyse uitvoeren om de relatie tussen de verschillende 

variabelen te identificeren. We gebruiken hierbij de x-variabele als tevredenheid en de y-variabele voor 

loyaliteit om de theorie te kunnen bewijzen, dat er effectief een causaal verband is tussen de twee 

elementen. Met andere woorden, dat klantentevredenheid een invloed heeft op klantenloyaliteit. Tot 

slot, gebruiken we de net promoter score (NPS) als maatstaf om na te gaan in hoeverre CourJette loyale 

leden heeft. 

 
7.1 Beschrijvende statistiek  
 

In dit deel zullen de resultaten van onze enquête besproken worden aan de hand van beschrijvende 

statistieken. Daarnaast, wordt voor de verschillende vragen het gemiddelde en de standaarddeviatie 

besproken van de relevante resultaten. We hebben de gemiddelden per vraag berekend om een idee te 

krijgen over wat de respondenten in het algemeen het meest antwoorden. De gemiddelden worden 

weergegeven op basis van onze 7-likertschaal. Deze kunnen tussen één en zeven liggen, waarbij één 

‘helemaal niet’ betekent en zeven ‘helemaal wel’ betekent. Het gemiddelde varieert tussen 4-6, waarbij 

4 ‘neutraal’, 5 ‘enigszins wel’ en 6 ‘wel’ is. Dit betekent dat de respondenten over het algemeen ofwel 

geen mening hebben ofwel tevreden zijn. De standaarddeviatie is de maat van de spreiding van de 

gegeven antwoorden. Dit geeft aan of er een getal in de reeks is die dicht rond het gemiddelde ligt of 

verspreid is over een groter bereik. Indien de standaarddeviatie klein is, betekent dit bijgevolg dat  de 
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spreiding rond het gemiddelde klein is en dat we dicht rond het gemiddelde liggen. Eerst zullen de 

demografische gegevens beschreven worden, gevolgd door de verschillende elementen die een impact 

hebben op tevredenheid. Tenslotte bekijken we of de respondenten zich opnieuw willen inschrijven en 

of ze CourJette zouden aanraden aan vrienden of familie. 

 

7.1.1 Demografie  
 

 
Figuur 1. Geslacht  

 
Bij de demografische gegevens zien we dat 82% van de respondenten vrouwen zijn, wat een duidelijke 

meerderheid is. De meeste van deze respondenten, 83% bevinden zich binnen de leeftijdscategorie 31-

45 jaar en 46-65 jaar (zie Appendix 4, Figuur 2). 65% van de respondenten komen samen met hun 

partner of hun familie naar de zelfplukboerderij (zie Appendix 4, Figuur 3). Uit de enquête blijkt dat de 

minderheid van de respondenten CourJette hebben leren kennen via sociale media (zie Appendix 4, 

Figuur 4). Daarentegen hebben 33% CourJette leren kennen via mond tot mondreclame en 22% via de 

pers. Uit onze open vraag hebben we kunnen afleiden dat sommige leden toevallig CourJette hebben 

ontdekt tijdens een wandeling. 

 

7.1.2 Tevredenheid 

 
Figuur 5. Algemene tevredenheid over CourJette. 
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In het algemeen kunnen we opmerken dat de respondenten tevreden zijn over CourJette, maar 2 

respondenten van de 48 zijn enigszins ontevreden. Dit kunnen we opmerken het gemiddelde (x̄=6,31) 

en de standaarddeviatie (𝜎=0,99). In de volgende secties zullen we verder bespreken welke elementen 

een impact kunnen hebben op de tevredenheid.  

 

7.1.3 Kwaliteit van het product 
 
47% van de respondenten is “tevreden” met het huidige groenten aanbod doorheen het jaar, 28% geeft 

aan dat ze “helemaal tevreden” zijn (x̄=5,91; 𝜎=0,95). De respondenten komen vaker op wekelijkse 

basis naar de zelfplukboerderij tijdens de zomermaanden, dan gedurende de wintermaanden (75% in de 

zomermaanden versus 42% in de wintermaanden) (zie Appendix 4, Figuur 7). Daarnaast komt ook geen 

enkele respondent minder dan maandelijks naar de zelfplukboerderij. De volledige steekproef spendeert 

graag tijd op de zelfplukboerderij (zie Appendix 4, Figuur 8). Wanneer ze langskomen spendeert 81% 

van de respondenten tussen 30 minuten en 1 uur ter plaatse, waarbij zelfs 10% meer dan 2 uur op de 

boerderij blijft (zie Appendix 4, Figuur 9). Uit de enquête hebben we kunnen achterhalen dat de 

meerderheid, 77%, langskomt bij CourJette voor het zelf plukken van de groenten. Daarnaast vindt 28% 

ook het sociaal contact enigszins aangenaam (zie Appendix 4, figuur 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Tevredenheid over groenteaanbod. 

 

Wanneer er gekeken wordt naar de verwachtingen die de respondenten hadden over CourJette, komen 

deze in 81% overeen met hun ervaring. Ze appreciëren het gevarieerd aanbod van groenten en het zelf 

plukken.  Hoewel het aanbod gevarieerd is, komt het tekort aan bepaalde oogsten, zoals broccoli en 

bloemkool, vaak terug. Uiteindelijk zijn sommige leden minder tevreden, aangezien ze minder vaak 

kunnen komen waardoor ze een kleiner aanbod aan groenten hebben.  
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Figuur 11. De overeenstemming tussen de verwachtingen en ervaringen van de leden. 

7.1.4 Communicatie online 

In deze sectie zal dieper worden ingegaan op de tevredenheid over de communicatie die online gebeurt, 

namelijk de nieuwsbrief en sociale media zoals Facebook en Instagram.  

 

Figuur 12. Aantal leden dat de communicatiekanalen volgen.  

Wanneer er wordt gekeken naar de verschillende communicatiekanalen is het opvallend dat 94% van de 

leden ingeschreven zijn aan de nieuwsbrief, dit is logisch aangezien CourJette de voornaamste 

communicatie via hun nieuwsbrief verloopt. Daarnaast is het opmerkelijk dat slechts 17% van de leden 

CourJette volgen op hun Instagram pagina. Verder is er te zien dat de grote meerderheid ingeschreven 

is op zowel de centrale Facebookpagina, als de privé Facebookpagina, respectievelijk 68% en 65%. 

Door het kleine aantal leden die de Instagram pagina volgen, wordt de tevredenheid hierover niet verder 

besproken.  
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De nieuwsbrief is zoals eerder vermeld het hoofd communicatiemiddel tussen CourJette en zijn leden. 

Van onze volledige steekproef zijn dan ook 44 leden (94%) hiervoor ingeschreven. De meeste van deze 

leden (89%) krijgen de mail dan ook meestal zonder probleem in hun mailbox (zie Appendix 4, Figuur 

13). Bij het vragen in welke mate zij tevreden waren over de informatie die gedeeld wordt via de 

nieuwsbrief, is er een uitgesproken tevredenheid zichtbaar. 26 leden (59%) gaven aan tevreden te zijn 

en 11 leden (25%) gaven aan helemaal tevreden te zijn met deze informatie. Er is dus slechts een erg 

klein aandeel van de leden dat minder tevreden is. Het gemiddelde bedraagt dan ook een 5,9 met een 

standaarddeviatie van 1,07. Verder kunnen we afleiden dat de grote meerderheid de nieuwsbrief dan 

ook met plezier leest (x̄= 6,61; 𝜎= 1,03).  45% leest de nieuwsbrief helemaal graag en 36% leest hem 

graag. Ten slotte is ook de informatie die wordt doorgegeven omtrent de beschikbaarheid van de 

groenten, evenementen etc,. duidelijk voor bijna alle leden (x̄= 6,16; 𝜎=0,83). Voor 34% is dit helemaal 

duidelijk, voor 55% is dit duidelijk. Bijkomend werd specifiek nagegaan hoe verstaanbaar de foto’s van 

het krijtbord zijn, die via de nieuwsbrief worden gedeeld (zie Appendix 4, Figuur 15). Hier zien we dat 

de meerderheid, namelijk 53%, tevreden is. Wel moet opgemerkt worden dat 7% helemaal niet tevreden 

is over de verstaanbaarheid van deze foto’s (x̄ =5,49; 𝜎=1,45). 

 

Figuur 14. Tevredenheid over de nieuwsbrieven. 

Van de 30 leden die hebben aangegeven lid te zijn van de privé Facebookpagina, gaf 50% aan tevreden 

te zijn van de informatie die verschaft werd via dit communicatiekanaal, 20% gaf aan niet tevreden maar 

ook niet ontevreden te zijn. De antwoorden liggen rond een gemiddelde van 5,20 met een 

standaarddeviatie van 1,24. Vervolgens geeft 37% aan niet actief te zijn met het posten van zaken op de 

privé Facebookpagina. 20% geeft echter aan enigszins, dus af en toe, wel zaken te posten. Bijkomend 
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kunnen we besluiten dat deze leden de pagina voornamelijk raadplegen om informatie te verkrijgen en 

niet zozeer om zelf actief op te interageren (x̄= 3,13; 𝜎= 1,66).  

 

Figuur 16. Tevredenheid over de privé Facebookpagina. 

Overeenkomstig werd ook naar de tevredenheid en de activiteit van de centrale Facebookpagina 

gevraagd. Opvallend is hier dat er in vergelijking met de privé pagina er een kleiner percentage tevreden 

is met de informatie die wordt verstrekt en meer leden een neutrale mening hebben, respectievelijk 31% 

en 41%. Dit is dan ook af te leiden uit het lager gemiddelde van 4,94 met een standaarddeviatie van 

1,24. Bijkomend zien we dat ook hier de meerderheid van de leden niet actief is met het posten van 

zaken op deze pagina, namelijk 44% gaf aan niet actief te zijn en 18% gaf aan helemaal niet actief te 

zijn (x̄= 2,72; 𝜎= 1,35).  

 

Figuur 17. Tevredenheid over de centrale Facebookpagina. 
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In de informatie die CourJette deelt met zijn leden zitten ook recepten die kunnen gemaakt worden met 

de groenten die op de zelfplukboerderij beschikbaar zijn. Ze delen deze zowel via de nieuwsbrief als via 

de Facebookpagina. Van de 44 leden die de nieuwsbrief ontvangen is 30% tevreden over het aantal 

recepten dat CourJette deelt en 27% is niet tevreden maar ook niet ontevreden. Wanneer er wordt 

gekeken naar de tevredenheid van de recepten op de Facebookpagina die gevolgd wordt door 30 leden, 

ziet men dat er een opmerkelijk groter percentage helemaal wel tevreden is, namelijk 23% terwijl dit 

slechts 2% is bij de recepten via de nieuwsbrief. Verder ziet men dat 33% tevreden is en 23% niet 

tevreden maar ook niet ontevreden is. Het gemiddelde van de tevredenheid ligt bijkomend ook hoger 

voor de Facebookpagina, namelijk x̄ = 5,45 (𝜎= 1,28), in tegenstelling tot x̄=4,61 (𝜎= 1,26) voor de 

recepten die worden gedeeld via de nieuwsbrief. Wel moet aangehaald worden dat er slechts 30 leden 

zijn aangesloten bij de Facebookpagina en 44 leden zijn aangesloten bij de nieuwsbrief en hierdoor 

steekproeven van een verschillende grootte met elkaar vergeleken worden. Desondanks zien we hier 

toch een verschil in. Tenslotte, werd er gekeken of leden het aangenaam vonden dat deze recepten 

werden gedeeld op de Facebookpagina. 33% had hierover een neutrale mening en 23% vond dit 

aangenaam (zie Appendix 4, Figuur 19). Desondanks kunnen we stellen dat de leden dit gemiddeld 

gezien enigszins aangenaam vinden (x̄=5; 𝜎=1,36). 

 

Figuur 18. Tevredenheid over het aantal recepten via de communicatiekanalen. 

Als laatste werd er gevraagd of de leden liever hebben dat de communicatie via sociale media of via de 

nieuwsbrief gebeurt. Het merendeel van de participanten, 91%, rapporteerde dat de nieuwsbrief de 

voorkeur was, eerder dan de Facebookpagina (zie Appendix 4, Figuur 20).  
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7.1.5 Communicatie op de zelfplukboerderij  

Vervolgens gaan we verder naar de communicatie die op de zelfplukboerderij plaatsvindt. 54% van de 

respondenten blijkt minder dan maandelijks contact te hebben met de boeren en 19% wekelijks (zie 

Appendix 4, Figuur 21). Hoewel de meerderheid van de respondenten maar soms contact heeft, gaf 35% 

aan dat zij helemaal tevreden waren van het contact (zie Appendix 4, Figuur 22). We zien ook dat de 

meerderheid tevreden is met het gemeenschapsgevoel dat er heerst tussen hen en de boeren, namelijk 

35% is enigszins wel tevreden en 27% is tevreden (x̄= 5,10; 𝜎= 1,04). Wanneer er gevraagd werd of de 

respondenten meer contact wensen met de boeren, zien we dat 38% enigszins wel meer contact wenst 

en 40% heeft hier echter geen mening over (x̄ = 4,59; 𝜎= 0,97) (zie Appendix 4, Figuur 24). Naast het 

gemeenschapsgevoel met de boeren, werd er gevraagd hoe tevreden de respondenten waren over het 

gemeenschapsgevoel tussen hen en de andere leden. Uit de resultaten blijkt dat 36% neutraal is, 23% 

enigszins tevreden is en 23% tevreden (x̄=4,47; 𝜎=1,16). Over de verstaanbaarheid van de krijtborden 

(x̄=5,74; 𝜎=0,82) en de informatieborden (x̄=5,91; 𝜎=0,86) die zich op de zelfplukboerderij bevinden 

zien we ook dat dat respectievelijk 57% en 51% hiermee tevreden zijn, aangezien maar 2 personen 

aangeven dat ze enigszins niet tevreden zijn (zie Appendix 4, Figuur 25). 

 

Figuur 23. Tevredenheid over het gemeenschapsgevoel met de boeren en met de andere leden. 
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7.1.6 Infrastructuur 

 

Figuur 26. Tevredenheid over de infrastructuur. 

In het algemeen zijn de respondenten tevreden over de infrastructuur en de sfeer op de zelfplukboerderij. 

We zien dat 38% tevreden en 37% enigszins tevreden zijn over de infrastructuur (x̄=5,34; 𝜎=0,98). Dit 

kunnen we vergelijken met de sfeer op de zelfplukboerderij waarbij 40% van de respondenten helemaal 

tevreden zijn en 48% tevreden zijn (x̄=6,15; 𝜎=0,97) (zie Appendix 4, Figuur 27). Verder werd er 

nagevraagd of de respondenten tevreden waren over het aantal banken en schuilplaatsen. Zowel voor de 

banken (x̄=4,72; 𝜎=1,23), 47% als voor de schuilplaatsen (x̄=4,55; 𝜎=1,19), 40% antwoorden de leden 

neutraal (zie Appendix 4, Figuur 28). Over toekomstige infrastructuur, blijkt dat de respondenten 

tevreden zouden zijn met een barbecue, 21% gaf aan helemaal tevreden te zijn en 19% gaf aan tevreden 

te zijn met een barbecue (x̄=5,02; 𝜎=1,47). Over de kinderspeeltuin daarentegen, zijn er minder 

respondenten tevreden, er zijn zelfs 17% van de leden helemaal niet tevreden met dit voorstel (x̄=3,67; 

𝜎=1,80). Hier moet men wel opmerken dat er een vrij grote spreiding waargenomen wordt bij het wel 

of niet plaatsen van een kinderspeeltuin, wat aangeeft dat de meningen erg verdeeld zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 29. Mening over toekomstige infrastructuur. 
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Over de tevredenheid van het aantal georganiseerde evenementen op de zelfplukboerderij zien we dat 

36% van de leden geen mening hebben en 34% is enigszins tevreden zijn over het aantal evenementen 

(zie Appendix 4, Figuur 30). Dit kan men eveneens afleiden uit het gemiddelde dat 4,60 bedraagt 

(𝜎=1,06). Over de resultaten van het gemeenschapsgevoel en de evenementen blijkt dat 40% neutraal 

antwoordt, 28% vindt dat de evenementen wel voor een gemeenschapsgevoel zorgen en 10% vindt zelf 

dat het helemaal voor een gemeenschapsgevoel zorgt. Deze resultaten kunnen met het 

gemeenschapsgevoel die via sociale media ontstaat vergeleken worden. 26% is neutraal, 18% van de 

respondenten vindt dat sociale media wel voor een gemeenschapsgevoel zorgt en 6% vindt dat het 

helemaal voor een gemeenschapsgevoel zorgt. De respondenten vinden dus dat evenementen (x̄=5,04; 

𝜎=1,10) meer voor een gemeenschapsgevoel zorgen dan communicatie via sociale media (x̄=4,68; 

𝜎=1,32). 

 

Figuur 31. Mening over het gemeenschapsgevoel die ontstaat door evenementen en sociale media. 

7.1.7 Loyaliteit 
 
In deze laatste paragraaf bekijken we de klantenloyaliteit, we zien als eerst dat respectievelijk 49% en 

36% CourJette “helemaal wel” en “wel” zouden aanraden aan vrienden en familie. Enkel 2% zou het 

enigszins niet aanraden (x̄=6,21; 𝜎=1,02). De voornaamste redenen waarom ze het zouden aanraden, is 

voor het concept. Ze appreciëren het lokaal en gezond eten, het gemeenschapsgevoel en het zelf plukken 

waardoor ze zich dicht bij de natuur voelen. Een reden voor het niet aanraden van CourJette die werd 

aangegeven, is omdat CourJette moeilijk toegankelijk is met de auto. 
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Figuur 32. Mening over het aanraden van CourJette aan familie en/of vrienden.  

 

Uiteindelijk zien we dat 50% van de respondenten helemaal overtuigd zijn van het concept en zich 

volgend jaar opnieuw willen inschrijven daarnaast zouden er 21% zich waarschijnlijk opnieuw 

inschrijven. Hieruit kunnen we afleiden dat de meerderheid zich wel opnieuw wil inschrijven (x̄=5,88; 

𝜎=1,47).  

 
Figuur 33. Mening over herinschrijvingen. 
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modderig is en daarom minder goed bereikbaar. Ze zitten met de vraag of er eventueel een oplossing 

voor zou kunnen bestaan. Ten tweede wordt er ook door drie leden aangehaald dat het voor hun dit jaar 
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weekend. Hierdoor wordt het voor sommige leden een beetje duur. Tenslotte bedanken verschillende 

leden, de boeren voor hun inzet en hun harde werk.  

 

7.2 Uitgebreide analyses  
 

7.2.1 NPS-score 
 
De net promoter score (NPS) is een maatstaf die gebruikt wordt om na te gaan in hoeverre een 

onderneming loyale klanten bezit. Om deze score te bekomen wordt volgende vraag gesteld: ”In welke 

mate zou u CourJette aanraden aan familie en/of vrienden?”. De NPS verdeelt de respondenten in 3 

categorieën. Ten eerste hebben we de detractors, deze zijn leden die hoogstwaarschijnlijk de CSA zullen 

verlaten en die tevens een lage kans vertonen om CourJette aan anderen aan te raden. Ten tweede zijn 

er de passives. Deze zijn leden die in het algemeen tevreden zijn over CourJette, maar zij vertonen nog 

een kans om van CSA te veranderen. Dit vanwege verschillende factoren zoals prijs, diensten,... Ten 

laatste hebben we de promoters, de meest loyale klanten van CourJette. Over hen kunnen we ervan 

uitgaan dat ze een positief beeld hebben van CourJette. Zij zullen hen dus hoogstwaarschijnlijk 

aanbevelen aan hun familie en/of vrienden (NPS Calculator: Find Your Net Promoter Score, 2021).  

 

Tabel 2.  
Aantal detractors, passives en promoters. 
 

Detractors (0-3) Passives (4-5) Promoter (6-7) 

Aantal respondenten 1 6 40 

Totaal percentage (%) 2% 13% 85% 
 

 
Figuur 34. Verdeling van de schaal in de categorieën van de NPS. 

 
NPS = % of promoters - % of detractors  

 
NPS = 83. Uit de NPS-score kunnen wij concluderen dat CourJette een groot aantal loyale leden 

heeft.  Men ziet dat CourJette weinig niet-loyale leden bezit. We kunnen zeggen dat 85% van de leden 

zeer tevreden is over hun ervaring bij CourJette. De meeste van hen zullen dus CourJette aanraden aan 
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anderen. Deze bevindingen zijn enkel op de NPS-methode gebaseerd en vormen niet onze finale 

conclusie. In het volgend rubriek gaan wij aan de hand van de correlatietabel zien of de resultaten 

overeenkomen met de NPS-methode.  

 

7.2.2 Correlatietabel 
 
In de correlatietabel worden de meeste vragen gebruikt die we aan de leden hebben gesteld. Deze tabel 

dient om mogelijke correlaties tussen de vragen te ontdekken. Zo wordt elke vraag bekeken t.o.v. alle 

andere vragen. We willen vooral nagaan of er correlaties bestaan tussen onze afhankelijke variabele, 

namelijk klantenloyaliteit, en de andere vragen die betrekking hebben op onze onafhankelijke variabele. 

De correlatietabel kunnen we als volgt interpreteren: hoe dichter het bekomen getal zich bij 1 bevindt, 

hoe sterker de correlatie tussen de twee vragen. Verder kan er worden vermeld dat indien er een 

minteken is voor het getal, het verband tussen de twee vragen negatief is. Omgekeerd zal een plusteken 

voor het getal een positief verband weergeven voor de twee vragen. In onderstaande tabel wordt 

weergegeven hoe we de verschillende waarden gaan interpreteren a.d.h.v. Van Heijst (2021).  

 
Tabel 3.  
Interpretatie correlatiecoëfficiënt.  

Correlatiecoëfficiënt Interpretatie 

0 - 0.30 nauwelijks of geen correlatie 

0.30 - 0.50 lage of zwakke correlatie 

0.50 - 0.70 middelmatige correlatie 

0.70 - 0.90 hoge of sterke correlatie 

0.90 - 1 zeer hoge of zeer sterke correlatie 
Noot. Overgenomen uit “Wat is correlatie en hoe bereken je het?”, door Van Heijst, L. (2021, 27 
oktober) (https://www.scribbr.nl/statistiek/correlatie/) 
 
Voor de correlatietabel bespreken we alleen de vragen die minstens een correlatiecoëfficiënt vertonen 

die een laag of zwak verband weergeven en die statistisch significant zijn. Hiervoor gebruikt men de p-

waarde. Indien deze hoger is dan het significantieniveau alpha = 0,05 zal deze niet besproken worden.  
 

De correlatietabel gaan we voor dit onderzoek als volgt gebruiken. Eerst zullen we nagaan welke vragen 

een correlatie vertonen met onze afhankelijke variabele (klantenloyaliteit). Deze meten we a.d.h.v. 

volgende vraag: “In welke mate zou u CourJette aanraden aan familie en/of vrienden?”. Daarna zullen 

we nagaan welke vragen een correlatie vertonen met onze onafhankelijke variabele 

(klantentevredenheid). Deze meten we a.d.h.v. volgende vraag: “In welke mate bent u tevreden over 

CourJette?”. 
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Tabel 4.  
Correlatietabel over klantenloyaliteit. 

Vragen klantenloyaliteit: “In welke mate 
zou u CourJette aanraden aan 
familie en/of vrienden?” 

P-waarde  

In welke mate bent u tevreden met het huidige 
groenteaanbod doorheen het jaar?” 

0,56 0,0265 

In welke mate bent u tevreden met de 
verstaanbaarheid van de verstrekte informatie, via 
nieuwsbrieven, over de zelfplukboerderij? 

0,52 0,035 

In welke mate leest u graag de nieuwsbrief van 
CourJette? 

0,58  0,00785 

In welke mate bent u tevreden met de 
verstaanbaarheid van het krijtbord, die u via foto’s 
in de nieuwsbrief wordt meegedeeld? 

0,31 0,006 

In welke mate bent u tevreden over het huidige 
gemeenschapsgevoel dat er heerst tussen u en de 
andere leden? 

0,45 0,0465 

In welke mate bent u tevreden over de huidige 
infrastructuur op de zelfplukboerderij? 

0,50 0,0045 

In welke mate bent u tevreden over CourJette? 0,92 0,00 

 
Als eerste volgt de interpretatie van de meest relevante correlaties voor klantenloyaliteit. Als eerste 

categorie bespreken we de kwaliteit van het product. Hierbij zien we uit de tabel dat de vraag “In welke 

mate bent u tevreden met het huidige groenteaanbod doorheen het jaar?” een correlatiecoëfficiënt 

vertoont van 0,56 met klantenloyaliteit. Deze is positief en betekent dus dat er een middelmatig verband 

bestaat tussen de twee vragen. De p-waarde bedraagt 0,0265 en zit onder het significantieniveau. Daaruit 

kunnen we afleiden dat het verband significant is. Dit wil zeggen dat naarmate de leden meer tevreden 

zijn over het groenteaanbod, ze ook met grotere zekerheid rapporteren dat ze CourJette zullen aanraden 

aan vrienden/familie.  

 
Vervolgens analyseren we de communicatie online. Hier zien we dat drie vragen een verband vertonen 

die het waard zijn om besproken te worden. De drie vragen hebben betrekking tot de nieuwsbrieven. 

Deze luiden als volgt “In welke mate bent u tevreden met de verstaanbaarheid van de  verstrekte 

informatie, via nieuwsbrieven, over de zelfplukboerderij?” en  “In welke mate leest u graag de 

nieuwsbrief van CourJette?”. We bekomen voor die vragen een correlatie van 0,52 (p = 0,03) en 0,58 (p 

= 0,007) respectievelijk. Dit vertoont tevens een middelmatig positief verband tussen deze twee vragen 

en klantenloyaliteit. Naarmate ze meer tevreden zijn over de verstrekte informatie via de nieuwsbrief 

en/of naarmate ze graag de nieuwsbrief lezen, tonen ze tevens met grotere betrouwbaarheid dat ze 
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CourJette zullen aanraden aan vrienden/familie. Vervolgens hebben we nog de vraag “In welke mate 

bent u tevreden met de verstaanbaarheid van het krijtbord, die u via foto’s in de nieuwsbrief wordt 

meegedeeld?”. Deze vertoont een correlatiecoëfficiënt van 0,31 en een p-waarde van 0,006. Dit betekent 

dat er een zwak maar positief significant verband bestaat. Indien leden aangeven dat ze tevreden zijn 

over de verstaanbaarheid van het krijtbord in de nieuwsbrief, geven ze ook aan dat ze CourJette zullen 

aanraden aan vrienden of familie.  

 
Hierna bestuderen we de communicatie ter plekke. Hierbij zien we dat er vooral één vraag significant 

is, namelijk “In welke mate bent u tevreden over het huidige gemeenschapsgevoel dat er heerst tussen 

u en de andere leden?”. Voor deze vraag bekomen we 0,45 (p = 0,04). Zij vertoont dus een zwak positief 

verband. Indien mensen aantonen dat ze tevreden zijn over het huidig gemeenschapsgevoel, zullen ze 

ook weergeven dat ze CourJette zullen aanraden aan vrienden/familie.  

 
Hierna volgt nog als laatste categorie de infrastructuur. Hierbij is de vraag “In welke mate bent u 

tevreden over de huidige infrastructuur op de zelfplukboerderij?” van belang. Deze vertoont een positief 

middelmatig verband van 0,5 (p = 0,004). Dit betekent dat indien leden aangeven dat ze tevreden zijn 

over de huidige infrastructuur, ze ook aangeven dat ze CourJette zullen aanraden aan vrienden/familie.  

 
Ten laatste bespreekt men onze algemene vraag over tevredenheid. De vraag luidt zich als volgt “In 

welke mate bent u tevreden over CourJette?”. Deze vraag moet een verzameling zijn van al onze vorige 

vragen en meet dus de algemene tevredenheid van de leden. Hierbij bezit men een zeer sterk positief 

correlatiecoëfficiënt van 0,92. Dit betekent dat er een zeer sterk positief verband bestaat tussen 

tevredenheid en loyaliteit zoals eerder aangetoond in de literatuurstudie en de NPS score.   

 

Tabel 5.  
Correlatietabel over klantentevredenheid. 

Vragen  Klantentevredenheid: “In welke 
mate bent u tevreden over 
CourJette?” 

P-waarde  

In welke mate bent u tev 
reden met het huidige groenteaanbod 
doorheen het jaar? 

0,55 0,00002 

In welke mate bent u tevreden met de sfeer op 
de zelfplukboerderij? 

0.34 0.003205613 

In welke mate bent u tevreden met de prijs 
die u heeft moeten betalen? 

0.39 0,0000017 

In welke mate leest u graag de nieuwsbrief 
van CourJette? 

0.53 0,024 
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In welke mate bent u tevreden  met het aantal 
evenementen die georganiseerd worden op de 
zelfplukboerderij? 

0.33 0.04 

 
Hier volgt de interpretatie van de meest relevante correlaties voor klantentevredenheid. Ten eerste 

hebben we de categorie kwaliteit van het product. Hierbij hebben we net zoals voor klantenloyaliteit de 

vraag “In welke mate bent u tevreden met het huidige groenteaanbod doorheen het jaar?”. De 

correlatiecoëfficiënt bedraagt 0,55 (p = 0,00002). Dit betekent dat er een middelmatig significant 

verband bestaat dat positief is. Dit wil zeggen dat indien mensen aangeven dat ze tevreden zijn over het 

groenteaanbod, ze ook aangeven dat ze globaal tevreden zijn over CourJette. Vervolgens hebben we nog 

één andere vraag. Deze is “In welke mate bent u tevreden met de prijs die u heeft moeten betalen?”. De 

correlatiecoëfficiënt bedraagt 0,39 (p =  0,0000017) . Deze vertoont een positief, maar zwak verband. 

Met andere woorden, naarmate ze meer tevreden zijn over de prijs, tonen ze aan dat ze ook meer globaal 

tevreden zijn over CourJette.  

 

De volgende categorie is communicatie online.  Hiervoor is de vraag “ In welke mate leest u graag de 

nieuwsbrief van CourJette?” belangrijk. Deze vertoont een middelmatig positief verband, dat tevens 

significant is. Aangezien ze een correlatiecoëfficiënt van 0,53 en een p-waarde = 0,02 hebben. Dit 

betekent dat indien leden aangeven dat ze graag de nieuwsbrief lezen, ze ook aangeven dat ze globaal 

tevreden zijn over CourJette. Over de communicatie ter plekke zijn er geen significante vragen.  

 
Als laatste categorie hebben we de infrastructuur. Hierbij zijn twee vragen significant. De vragen luiden 

als volgt: “In welke mate bent u tevreden met het aantal evenementen die georganiseerd worden op de 

zelfplukboerderij?” en “In welke mate bent u tevreden met de sfeer op de zelfplukboerderij?” . De 

gevonden correlatiecoëfficiënten bedragen respectievelijk 0,33 (p = 0,04) en 0,34 (p = 0,003). We 

ondervinden een zwak, maar steeds positief en significant verband. Wanneer leden aangeven dat ze 

tevreden zijn over het aantal evenementen georganiseerd en/of ze tevreden zijn over de sfeer op de 

zelfplukboerderij, geven ze ook aan dat ze globaal tevreden zijn over CourJette.   
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7.2.3 Regressie  
 
Onze Y-variabele (afhankelijke variabele) is klantenloyaliteit en wordt gemeten aan de hand van een 

intervalschaal. Indien we ervan uitgaan dat de assumptie equal appearing intervals geldt, mogen we 

voor deze regressie een lineaire regressie toepassen. De X-variabele (onafhankelijke variabele) is 

klantentevredenheid en werd tevens gemeten a.d.h.v. een intervalschaal.   

Klantenloyaliteit = β1 + β2klantentevredenheid + μi 

Tabel 6.  
Afhankelijke variabele. 

Afhankelijke 
variabele 

Vraag Meetniveau 

Klantenloyaliteit In welke mate zou u CourJette aanraden aan familie en/of 
vrienden? 

Intervalschaal 

 
Tabel 7.  
Onafhankelijke variabele. 

Onafhankelijke variabele Vraag Meetniveau 

Klantentevredenheid In welke mate bent u tevreden over CourJette? Intervalschaal 
 

Dankzij de regressie gaan we nu verdere assumpties mogen aannemen. De correlatietabel heeft ons 

aangetoond dat er een verband bestaat tussen klantenloyaliteit en klantentevredenheid. Maar deze toont 

de richting van het verband niet aan. Door de regressie uit te voeren, zullen we een causaal verband 

tussen klantenloyaliteit en -tevredenheid kunnen achterhalen.  

 

 
Figuur 35. Regressie  
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Onze hypotheses luiden als volgt: 

H0: Klantentevredenheid heeft geen positieve impact op klantenloyaliteit  
HA: Klantentevredenheid heeft wel een positieve impact op klantenloyaliteit 
 

Na het uitvoeren van de regressie bekomen we een coëfficiënt van 0,90. Deze toont aan dat er een 

positief verband bestaat tussen de twee variabelen. Als klantentevredenheid met één eenheid toeneemt, 

zal klantenloyaliteit gemiddeld genomen met 0,90 eenheden toenemen. Voor de hypothese-test 

gebruiken we alpha = 0,05 als significantieniveau. De bekomen P-waarde is 7,83*10^-16. Deze is lager 

dan het significantieniveau. Als conclusie, verwerpen we de nulhypothese en aanvaarden de alternatieve 

hypothese, namelijk “klantentevredenheid heeft wel een positief impact op klantenloyaliteit”. 

8. Conclusies en aanbevelingen voor CourJette  
 
8.1 Conclusies  
 

Aan de hand van de uitgevoerde regressie hebben we kunnen aantonen dat er een causaal verband bestaat 

tussen klantentevredenheid en klantenloyaliteit. Hieruit blijkt dat klantentevredenheid een positieve 

impact uitoefent op klantenloyaliteit zoals vermeld in de literatuurstudie. Dankzij dit verband kunnen 

we verder gebruik maken van onze uitgevoerde analyses nl. beschrijvende statistiek en 

correlatietabellen. Door deze analyses samen te nemen, kunnen we achterhalen welke elementen van 

belang zijn voor de klantenloyaliteit van CourJette en daaruit conclusies trekken. 

 

De eerste categorie die een invloed uitoefent op klantenloyaliteit is de kwaliteit van het product. Uit de 

correlatietabel ziet men dat het groenteaanbod een belangrijke rol speelt voor zowel klantenloyaliteit als 

klantentevredenheid. Het is dus zo dat CourJette daaraan meer belang moet hechten. Uit de enquête is 

het vrij duidelijk dat de meerderheid tevreden is over het huidige groenteaanbod, aangezien het 

gemiddelde 5,91 bedraagt. Verder kunnen we aankaarten dat de leden vooral langskomen tijdens de 

zomermaanden, ze blijven meestal tussen de 30 minuten en 1 uur ter plaatse. De belangrijkste reden om 

langs te komen is het zelf plukken van de groenten, maar daarnaast apprecieert een deel van de leden 

ook het sociaal contact tijdens het plukken. Ten laatste is het ook positief te zien dat de verwachtingen 

van de leden overeenkomen met hun ervaring m.b.t. CourJette.  

 
De volgende categorie die besproken wordt is de communicatie online. Uit de analyses is het duidelijk 

dat de nieuwsbrief het belangrijkste communicatiemiddel is van CourJette. De meerderheid is tevreden 

over de informatie verkregen via de nieuwsbrief, daarnaast vinden ze deze ook duidelijk en ze lezen het 

ook graag. De correlatiecoëfficiënten en de p-waarden tonen ons aan dat de nieuwsbrief een significant 

verband vertoont met klantenloyaliteit. Verder is in de nieuwsbrief ook de verstaanbaarheid van het 



 34 

krijtbord van belang. Deze vertoont tevens een positief verband met klantenloyaliteit en leden geven 

meestal aan dat ze hierover tevreden zijn, hoewel een deel (7%) aantoont dat ze helemaal niet tevreden 

zijn. Hoewel de andere communicatiekanalen geen verband vertonen met klantenloyaliteit kunnen we 

uit de beschrijvende statistiek het volgende vermelden. In het algemeen, kan men stellen dat de 

nieuwsbrief en de Facebookpagina's de meest populaire bronnen van communicatie zijn. Daarbij is er 

een hoge tevredenheid over de Facebookpagina’s, maar in mindere mate ten opzichte van de nieuwsbrief 

en wordt voornamelijk gebruikt voor informatie, maar niet voor het zelf posten van zaken. Omtrent de 

recepten gedeeld via de Facebookpagina lijkt het dat er een iets grotere tevredenheid (x̄= 5,45) is ten 

opzichte van de recepten gedeeld via de nieuwsbrief. Ten slotte kunnen we vaststellen dat de 

meerderheid (91%) liever informatie verkrijgt via de nieuwsbrief dan via sociale media.  

 
Vervolgens bespreken we de communicatie ter plekke. Hierbij werd het al vrij duidelijk dat vooral de 

communicatie tussen de leden zelf belangrijk is. We hebben aangetoond dat er een positief verband 

bestaat tussen klantenloyaliteit en hoe tevreden de leden zijn over het huidige gemeenschapsgevoel dat 

er heerst tussen hen. Het gemiddelde antwoord is 4,47. Dit toont aan dat alhoewel de meeste leden 

neutraal zijn over de tevredenheid van het gemeenschapsgevoel tussen hen en de andere leden, er toch 

een klein aantal van de leden hierover tevreden is. Verder zien we dat meer dan de helft minder dan 

maandelijks contact hebben met de boeren, maar dat ze hierover tevreden zijn. De meerderheid van de 

respondenten is ook tevreden over de verstaanbaarheid van de krijtborden en informatieborden die zich 

op de zelfplukboerderij bevinden.  

 
Als laatste categorie behandelen we de infrastructuur van de zelfplukboerderij. In de correlatietabel 

vinden we een positieve correlatie tussen klantenloyaliteit en de huidige infrastructuur. Daarnaast is de 

meerderheid globaal tevreden met de huidige infrastructuur (x̄=5,34). Verder ziet men dat het aantal 

evenementen dat plaatsvindt op de zelfplukboerderij een positief verband vertoont met de 

klantentevredenheid. Zo is het dat 34% enigszins tevreden is over het aantal evenementen en 36%  van 

de respondenten heeft geen mening. Hier vertoont ook de sfeer op de zelfplukboerderij een positief 

verband met klantentevredenheid. De meeste respondenten zijn tevreden over de sfeer op de 

zelfplukboerderij, dit zien we ook aan het gemiddelde dat 6,15 bedraagt. In het algemeen zien we dat 

leden openstaan voor het idee van een barbecue, i.t.t. de kinderspeeltuin waarbij er geen eenduidige 

mening bestaat. Sommige leden staan hiervoor open, anderen niet. Ten laatste kan er worden opgemerkt 

dat de evenementen voor een groter gemeenschapsgevoel zorgen dan de sociale media.  

 

Uit de verschillende analyses die we hebben uitgevoerd, namelijk de beschrijvende statistiek en de NPS-

score, blijkt dat de klantenbasis van CourJette vooral uit loyale leden bestaat. Aangezien de 

respondenten CourJette verder zouden aanraden aan vrienden en/of familie. Naast het aanraden van 
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CourJette zou ook een groot deel van de respondenten zich volgend jaar willen herinschrijven. Na het 

uitvoeren van ons onderzoek merken we op dat de kwaliteit van het product, de communicatie online/ter 

plekke en de infrastructuur allemaal belangrijk zijn voor de klantenloyaliteit van CourJette. Hoewel 

CourJette loyale leden heeft kunnen de bovenstaande elementen gebruikt worden om de bestaande 

klantenloyaliteit te behouden en/of te versterken. 
 
8.2 Aanbevelingen voor CourJette  
 

In deze paragraaf bespreken we de conclusies verder in detail en geven we specifieke aanbevelingen 

aan CourJette om hun klantenloyaliteit te behouden of te versterken. Als eerste kunnen we vermelden 

dat het groenteaanbod van belang is voor de loyaliteit. Hoewel leden in het algemeen tevreden zijn, 

waren er opmerkingen over welke groenten aangeboden werden en de hoeveelheden ervan. Enkele leden 

vermelden dat de zogenaamde populaire groenten vaak zeer snel weg zijn. CourJette zou mogelijks 

kunnen onderzoeken of dit gelinkt is aan het feit dat sommige leden boven hun quota oogsten of dat er 

te weinig wordt geplant. Bijgevolg zouden we aan de boeren voorstellen om met hun leden hieromtrent 

verder in discussie te gaan. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de algemene loyaliteit toeneemt.  

 
We zien ook dat de nieuwsbrief het meest gebruikte communicatiekanaal is. De leden zijn hierover in 

het algemeen tevreden. Daarom moet de aandacht betreffende de online communicatie vooral gericht 

worden naar deze nieuwsbrief. Aangezien een kleine minderheid ontevreden is over de verstaanbaarheid 

van de foto van het krijtbord, kan er hieromtrent meer aandacht besteed worden. Vervolgens kan er 

worden vermeld dat instagram door zeer weinig leden wordt gebruikt. In onze literatuurstudie vermelden 

we dat communicatie via sociale media van belang is voor de klantenloyaliteit. We zouden dus aanraden 

dat CourJette meer leden probeert aan te sporen om hun instagram te volgen. Met betrekking tot de 

recepten die gedeeld worden via Facebook, zien we dat leden hierover vrij tevreden zijn. In onze 

literatuurstudie werd duidelijk aangekaart dat het delen van recepten sterk geapprecieerd wordt door de 

leden. Zoals eerder vermeld ligt de tevredenheid van de gedeelde recepten via de nieuwsbrieven iets 

lager dan deze van de Facebookpagina. Aangezien meer leden de nieuwsbrief volgen, raden we aan om 

daarom meer aandacht te besteden aan de recepten via de nieuwsbrief.  

 
Bij de communicatie ter plekke, kunnen we het volgende aan CourJette aanraden. Hoewel de 

respondenten tevreden zijn over de communicatie, wenst een deel meer contact te hebben met de boeren. 

Tine en Tom zouden met de leden kunnen bespreken over eventuele contactmomenten, naast de 

bestaande evenementen.  

 

In het algemeen zijn leden tevreden over de bestaande infrastructuur. We kunnen wel aanbevelen aan 

CourJette dat ze eventueel meer schuilplaatsen ter beschikking te stellen voor wanneer het zou regenen. 
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Aangezien een deel van de respondenten hierover minder tevreden is. Daarnaast zorgen evenementen 

voor een gemeenschapsgevoel, daarom moeten deze zeker behouden worden. Verder kan er nog worden 

toegevoegd dat de barbecue als uitbreiding van de infrastructuur gebruikt kan worden.  

 

Als laatst, raden we CourJette aan om een klantentevredenheidsenquête minimum één keer per jaar af 

te nemen om een zicht te krijgen van wat hun leden effectief denken. Hierbij worden de meningen 

gezien als een opportuniteit om hun dienst te verbeteren.  Op die manier gaan ze sneller aan de slag 

kunnen gaan om de leden tevreden te stellen en gaan de leden merken dat hun mening ook van belang 

is. 

9. Beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor verder 
onderzoek  
 
Voor dit onderzoek kunnen enkele beperkingen worden aangekaart. Ten eerste hebben we wegens 

omstandigheden ons onderzoek moeten veranderen van een exploratief onderzoek naar een causaal 

onderzoek. In het exploratief onderzoek zouden er interviews worden gemaakt. Deze hadden een meer 

diepgaand inzicht kunnen geven in de tevredenheid van de leden van CourJette. Verder werd de enquête 

doorgestuurd door CourJette zelf en via de communicatiekanalen die ze gebruikt. De mogelijkheid 

bestaat dus dat leden, alhoewel er anonimiteit gegarandeerd werd, niet 100% eerlijk hebben geantwoord. 

Hierbij kan nog worden vermeld dat de kans ook bestaat dat alleen leden die zeer tevreden zijn over 

CourJette en die dagelijks hun communicatiekanalen volgen de enquête hebben beantwoord. Hierdoor 

kan het dat een deel van de populatie, die misschien minder tevreden is over CourJette, de enquête niet 

heeft beantwoord. Als laatste beperking van dit onderzoek kan nog worden vermeld worden dat onze 

steekproef, een kleine steekproef is. Hierdoor zijn de bevindingen die we hebben ondervonden mogelijks 

niet veralgemeenbaar voor de volledige populatie.  

 

Indien verder onderzoek omtrent de thematiek nauwer onderzocht zou worden, raden we aan om een 

bredere populatie te ondervragen die alle gebruikers en niet gebruikers van een CSA bevat. Het zou 

eveneens de onderzoekers toelaten om de werkelijke regressie-coëfficiënten beter te schatten. Verder 

zou een grootschalig onderzoek tot verdere inzichten kunnen leiden zoals, welk interesse mensen 

vertonen in CSA projecten. Nadien kan er ook nagegaan worden of mensen op de hoogte zijn dat 

gelijkaardige projecten bestaan en of ze graag lid zouden willen worden. Met deze informatie zouden 

zowel CourJette als Bel Akker weten of ze verder nog kunnen uitbreiden en hun project op nieuwe 

terreinen kunnen uitvoeren. CourJette heeft voorlopig een beperkte capaciteit waardoor 

geïnteresseerde klanten zich voor een bepaalde tijd moeten inschrijven op een wachtlijst. CourJette 

heeft opgemerkt dat wanneer deze leden de kans kregen om lid te worden, ze vaak gingen afhaken. 
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De belangrijkste reden hiervoor is dat er weinig aandacht besteed wordt aan potentiële klanten. 

Daarnaast is er ook geen communicatie tussen CourJette en de mensen op de wachtlijst. Een mogelijk 

verder onderzoek zou kunnen nagaan hoe lang mensen betrokken blijven bij het project ook al staan 

ze op een wachtlijst. Op die manier zou CourJette een band creëren met potentiële klanten naast haar 

bestaande klanten. Ten laatste kan er eveneens een studie uitgevoerd worden naar de kwaliteit van 

het product. Is het aangeboden product even goed als het product aangeboden in supermarkten? Op 

die manier kunnen we de producten van een CSA vergelijken met die van supermarkten. 
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11. Appendix  
 
11.1 Vragenlijst 
 
Beste,  
 
Hartelijk bedankt om deel te nemen aan onze enquête. 
 
Wij zijn eerstejaars masterstudenten aan de Vrije Universiteit Brussel. Voor 
CourJette zijn we momenteel bezig met een marktonderzoek over hun 
klantenloyaliteit. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig!  
 
Het invullen van deze enquête zal ongeveer 10 minuten duren en is 
volledig anoniem. Alvast hartelijk dank voor uw tijd en inzet. 
 
Vriendelijke groeten,  
 
Lina Amir, Imad El Youssoufi, Sarah Kilani, Elisa Machado Fernandez, 
Chaïma Saaïd en Loïc Van Lembergen 
 
 
Q1 Hoe heeft u CourJette leren kennen? 

o Flyers 
o Sociale Media 
o Mouth-to-mouth 
o Pers 
o Andere 

 
Q2 Hoe vaak komt u langs op de zelfplukboerderij tijdens de 
wintermaanden? 

o Wekelijks 
o Om de twee weken  
o Maandelijks 
o Minder dan maandelijks 

 
Q3 Hoe vaak komt u langs op de zelfplukboerderij tijdens de 
zomermaanden? 

o Wekelijks 
o Om de twee weken  
o Maandelijks 
o Minder dan maandelijks 

 
Q4 Hoeveel tijd spendeert u gemiddeld op de zelfplukboerderij? 
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o 0-30 minuten per bezoek 
o 30-45 minuten per bezoek 
o 45 minuten – 1 uur per bezoek  
o Meer dan 2 uur  

Q5 Spendeert u graag tijd op de zelfplukboerderij? 
o Ja  
o Nee 
 

Q6 U gaf aan dat u graag tijd spendeert op de zelfplukboerderij. Is dit:  
 Helemaal 

niet 
Niet  Enigszin

s niet 
Neutraal Enigszin

s wel 
Wel  Helemaal 

wel  
Omwille van het 
sociaal contact. 

       

Omwille van het 
zelf plukken van 
groenten. 

       

 
Q7 U gaf aan dat u niet graag tijd spendeert op de zelfplukboerderij. Is dit: 

 Helemaal 
niet 

Niet  Enigszin
s niet 

Neutraal Enigszin
s wel 

Wel  Helemaal 
wel  

Omwille van de te 
lange tijd die nodig 
is voor het plukken 
van de groenten. 

       

Omwille van de 
moeite die nodig is 
voor het plukken 
van de groenten. 

       

 
Q8 Duid aan welke antwoord het best past. 

 Helemaal 
niet 

Niet  Enigszin
s niet 

Neutraal Enigszin
s wel 

Wel  Helemaal 
wel  

In welke mate bent 
u tevreden met het 
huidige 
groenteaanbod 
doorheen het jaar? 

       

In welke mate bent 
u tevreden met de 
sfeer op de 
zelfplukboerderij? 

       

In welke mate bent 
u tevreden met de 
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prijs die u heeft 
moeten betalen? 

 
Q9 Komen de verwachtingen die u had met betrekking tot de 
zelfplukboederij overeen met uw ervaring? 

o Waarom wel? 
o Waarom niet? 

 
Q10 Volgt u CourJette op haar centrale Facebookpagina? 

o Ja 
o Nee 

 
Q11 Duid het antwoord aan dat het best bij u past. 

 Helemaal 
niet 

Niet  Enigszin
s niet 

Neutraal Enigszin
s wel 

Wel  Helemaal 
wel  

In welke mate bent 
u actief op de 
centrale 
Facebookpagina 
van CourJette? 

       

In welke mate bent 
u tevreden met de 
informatie die 
wordt 
doorgegeven via 
het bestaande 
communicatiemidd
el ‘Facebook’? 

       

 
Q12 Volgt u CourJette op haar privé Facebookpagina? 

o Ja 
o Nee 

 
Q13 Duid het antwoord aan dat het best bij u past. 

 Helemaal 
niet 

Niet  Enigszin
s niet 

Neutraal Enigszin
s wel 

Wel  Helemaal 
wel  

In welke mate bent 
u actief met het 
posten van zaken 
op de privé 
Facebookpagina 
van CourJette? 
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In welke mate bent 
u tevreden met het 
aantal recepten die 
gedeeld wordt via 
de privé 
Facebookpagina? 

       

In welke mate vindt 
u het 
aangenaam/interes
sant dat CourJette 
recepten deelt via 
haar privé 
Facebookpagina? 

       

In welke mate bent 
u tevreden met de 
informatie die 
wordt 
doorgegeven via 
het bestaande 
communicatiemidd
el “Facebook” 
(privé pagina)? 

       

 
Q14 Volgt u CourJette op Instagram? 

o Ja 
o Nee 

 
Q15 Duid het antwoord aan dat het best bij u past. 

 Helemaal 
niet 

Niet  Enigszin
s niet 

Neutraal Enigszin
s wel 

Wel  Helemaal 
wel  

In welke mate bent 
u tevreden met de 
informatie die 
wordt 
doorgegeven via 
het bestaande 
communicatiemidd
el “Instagram”? 

       

Zou u graag willen 
dat Courjette 
informatie 
meedeelt via 
stories naast de 
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posten die ze 
plaatst op 
Instagram? 

 
Q16 Duid het antwoord aan dat het best bij u past. 

 Helemaal 
niet 

Niet  Enigszin
s niet 

Neutraal Enigszin
s wel 

Wel  Helemaal 
wel  

Vindt u dat 
CourJette sociale 
media als 
informatiekanaal 
moet gebruiken? 

       

Gebruikt u sociale 
media (Facebook-
Instagram) om op 
de hoogte te 
blijven van het 
nieuws over 
CourJette? 

       

In welke mate bent 
u tevreden met het 
contact via sociale 
media (Facebook-
Instagram) met de 
zelfplukboerderij? 

       

In welke mate bent 
u tevreden met de 
verstaanbaarheid 
van de verstrekte 
informatie, via 
sociale media, over 
de 
zelfplukboerderij? 

       

In welke mate vindt 
u dat 
communicatie via 
sociale media voor 
een 
gemeenschapsgev
oel zorgt? 

       

 
Q17 Bent u ingeschreven voor de nieuwsbrief (informatiebrief die u via mail 
ontvangt) van CourJette? 
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o Ja 
o Nee 

 
Q18 Duid aan welke antwoord het best past. 

 Helemaal 
niet 

Niet  Enigszin
s niet 

Neutraal Enigszin
s wel 

Wel  Helemaal 
wel  

In welke mate bent 
u tevreden met de 
informatie die 
wordt 
doorgegeven via 
het bestaande 
communicatiemidd
el 
“nieuwsbrieven”? 

       

In welke mate bent 
u tevreden met de 
verstaanbaarheid 
van de verstrekte 
informatie, via 
nieuwsbrieven, 
over de 
zelfplukboerderij? 

       

In welke mate bent 
u tevreden met de 
verstaanbaarheid 
van het krijtbord, 
die u via foto’s in 
de nieuwsbrief 
wordt 
meegedeeld? 

       

In welke mate bent 
u tevreden met het 
aantal recepten die 
gedeeld wordt via 
de nieuwsbrief? 

       

Komen de e-mails 
die u verkrijgt via 
de nieuwsbrief in 
uw spam terecht? 

       

Verkrijgt u alle e-
mails van 
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CourJette zonder 
probleem? 
In welke mate leest 
u graag de 
nieuwsbrief van 
CourJette? 

       

 
Q19 Hebt u liever dat er gecommuniceerd wordt via nieuwsbrieven of 
sociale media? 

o Nieuwsbrieven 
o Sociale media 

 
Q20 Hoeveel keer heeft u contact met de boeren op de zelfplukboerderij? 

o Wekelijks 
o Maandelijks 
o Minder dan maandelijks 
o Nooit  

 
Q21 Duid aan welke antwoord het best past. 

 Helemaal 
niet 

Niet  Enigszin
s niet 

Neutraal Enigszin
s wel 

Wel  Helemaal 
wel  

Hoe tevreden bent 
u over de 
communicatie/inter
actie tussen u en 
de boeren op de 
zelfplukboerderij? 

       

Hoe tevreden bent 
u over de 
communicatie/inter
actie tussen u en 
de andere leden op 
de 
zelfplukboerderij? 

       

In welke mate 
wenst u meer 
contact met de 
boeren in de 
toekomst? 

       

In welke mate bent 
u tevreden over het 
huidige 
gemeenschapsgev
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oel dat er heerst 
tussen u en de 
boeren? 
In welke mate bent 
u tevreden over het 
huidige 
gemeenschapsgev
oel dat er heerst 
tussen u en de 
andere leden? 

       

In welke mate bent 
u tevreden over de 
aandacht die de 
boeren besteden 
aan mogelijke 
vragen of 
bedenkingen die u 
heeft? 

       

In welke mate bent 
u tevreden met de 
verstaanbaarheid 
van het krijtbord, 
die zich op de 
zelfplukboerderij 
bevindt? 

       

In welke mate bent 
u tevreden met de 
verstaanbaarheid 
van de 
informatieborden, 
die zich op de 
zelfplukboerderij 
bevinden? 

       

In welke mate bent 
u tevreden met de 
snelheid waarmee 
u groenten vindt 
waarnaar u op 
zoek bent? 

       

 
Q22 Duid aan welke antwoord het best past. 

 Helemaal 
niet 

Niet  Enigszin
s niet 

Neutraal Enigszin
s wel 

Wel  Helemaal 
wel  
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In welke mate bent 
u tevreden met de 
hoeveelheid 
banken en tafels 
die op de 
zelfplukboerderij 
staan? 

       

In welke mate zou 
u tevreden zijn 
indien u gebruik 
kan maken van een 
BBQ die ter 
beschikking zou 
worden gesteld 
tijdens de 
zomermaanden? 

       

In welke mate bent 
u tevreden met het 
aantal 
evenementen die 
georganiseerd 
worden op de 
zelfplukboerderij? 

       

In welke mate vindt 
u dat evenementen 
georganiseerd op 
de 
zelfplukboerderij 
voor een 
gemeenschapsgev
oel zorgen? 

       

In welke mate bent 
u tevreden met de 
schuilplaatsen op 
de 
zelfplukboerderij 
indien het zou 
regenen? 

       

In welke mate bent 
u tevreden over de 
huidige 
infrastructuur op 
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de 
zelfplukboerderij? 
In welke mate 
wenst u graag dat 
er een 
kinderspeeltuin ter 
beschikking wordt 
gesteld op de 
zelfplukboerderij? 

       

 
Q23 Geslacht 

o Man  
o Vrouw 
o Andere 

 
Q24 Leeftijd 

o 0-18 
o 19-30 
o 31-45 
o 46-65 
o +65 

 
Q25 Bent u alleen lid of samen met uw partner of gezin? 

o Alleen  
o Met partner 
o Met gezin. Hoeveel kinderen zijn lid? 

 
Q26 Duid het antwoord aan dat het beste bij u past. 

 Helemaal 
niet 

Niet  Enigszin
s niet 

Neutraal Enigszin
s wel 

Wel  Helemaal 
wel  

In welke mate bent 
u tevreden over 
CourJette? 

       

Zal u zich volgend 
jaar weer 
inschrijven? 

       

In welke mate zou 
u CourJette 
aanraden aan 
familie en/of 
vrienden? 
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Q27 Zou u CourJette aanraden aan familie en/of vrienden? 
o Ja, waarom? 
o Nee, waarom?  

 
Q28 Wilt u zelf nog iets zeggen/toevoegen? 
 
11.2 Beschrijvende statistiek 
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11.3 Correlatietabellen  
 
11.3.1 Correlatiecoëfficiënt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen In welke mate bent u tevreden over CourJette? In welke mate zou u CourJette aanraden aan familie en/of vrienden?
Hoe heeft u CourJette leren kennen? 0.03211178 0.13223972

Hoe vaak komt u langs op de zelfplukboerderij tijdens de wintermaanden? -0.35994594 -0.31206223

Hoe vaak komt u langs op de zelfplukboerderij tijdens de zomermaanden? -0.20696492 -0.19189290
Hoeveel tijd spendeert u gemiddeld op de zelfplukboerderij? 0.01710965 0.05191741
U gaf aan dat u graag tijd spendeert op de zelfplukboerderij. Is dit: -
 Omwille van het sociaal contact. 0.11121271 0.01297935
U gaf aan dat u graag tijd spendeert op de zelfplukboerderij. Is dit: -
 Omwille van het zelf plukken van groenten 0.15066059 0.07619393
In welke mate bent u tevreden met het huidige groentenaanbod doorheen he
t jaar? 0.55596593 0.56589901
In welke mate bent u tevreden met de sfeer op de zelfplukboerderij? 0.33910424 0.21047234
In welke mate bent u tevreden met de prijs die u heeft moeten betalen? 0.38568810 0.29258242
In welke mate bent u actief op de centrale Facebookpagina van CourJette? 0.26846503 0.17150077
In welke mate bent u tevreden met de informatie die wordt doorgegeven via
 het bestaande communicatiemiddel “Facebook”? 0.10180536 -0.01625882
In welke mate bent u actief met het posten van zaken op de privé Facebookp
agina van CourJette? 0.27686178 0.11814015
In welke mate bent u tevreden met het aantal recepten die gedeeld wordt via
 de privé Facebook pagina? 0.35247163 0.23670099
In welke mate vindt u het aangenaam/interessant dat CourJette recepten dee
lt via haar privé Facebook pagina? 0.41397152 0.38592644
In welke mate bent u tevreden met de informatie die wordt doorgegeven via
 het bestaande communicatiemiddel “Facebook” (privé pagina)? 0.15183306 0.07678689
Vindt u dat CourJette sociale media als informatiekanaal moet gebruiken? 0.01596309 -0.07265747
Gebruikt u sociale media (Facebook-
Instagram) om op de hoogte te blijven van het nieuws over CourJette? 0.29229176 0.05020349
In welke mate bent u tevreden met het contact via sociale media (Facebook-
Instagram) met de zelfplukboerderij? -0.07312078 -0.07059731
In welke mate bent u tevreden met de verstaanbaarheid van de  verstrekte in
formatie, via sociale media, over de zelfplukboerderij? 0.17757394 0.08980489
In welke mate vindt u dat communicatie via sociale media voor een gemeen
schapsgevoel zorgt? 0.25520718 0.26735209
In welke mate bent u tevreden met de informatie die wordt doorgegeven via
 het bestaande communicatiemiddel “nieuwsbrieven”? 0.27442190 0.28748120
In welke mate bent u tevreden met de verstaanbaarheid van de  verstrekte in
formatie, via nieuwsbrieven, over de zelfplukboerderij? 0.46096878 0.52453535
In welke mate bent u tevreden met de verstaanbaarheid van het krijtbord, di
e u via foto’s in de nieuwsbrief wordt meegedeeld? 0.28062932 0.30412140
In welke mate bent u tevreden met het aantal recepten die gedeeld wordt via
 de nieuwsbrief? -0.05519977 -0.01522708
Verkrijgt u alle e-mails van CourJette zonder probleem? -0.13271129 -0.16581696
In welke mate leest u graag de nieuwsbrief van CourJette? 0.52983188 0.58151527
Hoeveel keer heeft u contact met de boeren op de zelfplukboerderij? -0.36793764 -0.24422733
Hoe tevreden bent u over de communicatie/interactie tussen u en de boeren
 op de zelfplukboerderij? 0.23690716 0.19286748
Hoe tevreden bent u over de communicatie/interactie tussen u en de andere 
leden op de zelfplukboerderij? 0.26939074 0.38263040
In welke mate wenst u meer contact met de boeren in de toekomst? -0.15881020 -0.42165614
In welke mate bent u tevreden over het huidige gemeenschapsgevoel dat er 
heerst tussen u en de boeren? 0.18311756 0.18521695
In welke mate bent u tevreden over het huidige gemeenschapsgevoel dat er 
heerst tussen u en de andere leden? 0.38174771 0.45395698
In welke mate bent u tevreden over de aandacht die de boeren besteden aan 
mogelijke vragen of bedenkingen die u heeft? 0.34857108 0.30932794
In welke mate bent u tevreden met de verstaanbaarheid van het krijtbord, di
e zich op de zelfplukboerderij bevindt? -0.05969750 -0.09057287
In welke mate bent u tevreden met de verstaanbaarheid van de informatiebo
rden, die zich op de zelfplukboerderij bevinden? -0.02881055 -0.03278346
In welke mate bent u tevreden met de  snelheid waarmee u groenten vindt w
aarnaar u op zoek bent? 0.22761158 0.17633955
In welke mate bent u tevreden met de hoeveelheid banken en tafels die op d
e zelfplukboerderij staan? -0.11352500 -0.10334388
In welke mate zou u tevreden zijn indien u gebruik kan maken van een BBQ 
die ter beschikking zou worden gesteld tijdens de zomermaanden? -0.02254604 -0.06841356
In welke mate bent u tevreden  met het aantal evenementen die georganiseer
d worden op de zelfplukboerderij? 0.32683841 0.20046143
In welke mate vindt u dat evenementen georganiseerd op de zelfplukboerde
rij voor een gemeenschapsgevoel zorgen? 0.46017123 0.39895453
In welke mate bent u tevreden met de schuilplaatsen op de zelfplukboerderi
j indien het zou regenen? -0.26847922 -0.22064026
In welke mate bent u tevreden over de huidige infrastructuur op de zelfpluk
boerderij? 0.52815213 0.50992508
In welke mate wenst u graag dat er een kinderspeeltuin ter beschikking wor
dt gesteld op de zelfplukboerderij? 0.08127923 -0.06165830
Geslacht 0.34064624 0.35361878
Leeftijd -0.01118663 -0.11880630
Bent u alleen lid of samen met uw partner of gezin? 0.27904991 0.23396967
In welke mate bent u tevreden over CourJette? 1 0.92026704
Zal u zich volgend jaar weer inschrijven? 0.81298022 0.80212162
In welke mate zou u CourJette aanraden aan familie en/of vrienden? 0.92026704 1



 53 

11.3.2 P-waarden  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen In welke mate bent u tevreden over CourJette? In welke mate zou u CourJette aanraden aan familie en/of vrienden?
Hoe heeft u CourJette leren kennen? 0.135713525 0.331672826

Hoe vaak komt u langs op de zelfplukboerderij tijdens de wintermaanden? 0.3055186081 0.1299749415

Hoe vaak komt u langs op de zelfplukboerderij tijdens de zomermaanden? 0.3677121560 0.4384049191
Hoeveel tijd spendeert u gemiddeld op de zelfplukboerderij? 0.516836262 0.538066965
U gaf aan dat u graag tijd spendeert op de zelfplukboerderij. Is dit: -
 Omwille van het sociaal contact. 0.37543316 0.38573560
U gaf aan dat u graag tijd spendeert op de zelfplukboerderij. Is dit: -
 Omwille van het zelf plukken van groenten 0.2997177904 0.0788067654
In welke mate bent u tevreden met het huidige groentenaanbod doorheen he
t jaar? 22,22964e-05 1.675757e-06
In welke mate bent u tevreden met de sfeer op de zelfplukboerderij? 0.003205613 0.026481983
In welke mate bent u tevreden met de prijs die u heeft moeten betalen? 1.705665e-05 2.439518e-06
In welke mate bent u actief op de centrale Facebookpagina van CourJette? 0.679653994 0.685615908
In welke mate bent u tevreden met de informatie die wordt doorgegeven via
 het bestaande communicatiemiddel “Facebook”? 4.084961e-01 4.655765e-01
In welke mate bent u actief met het posten van zaken op de privé Facebookp
agina van CourJette? 0.688506919 0.621181388
In welke mate bent u tevreden met het aantal recepten die gedeeld wordt via
 de privé Facebook pagina? 3.865675e-01 5.430142e-01
In welke mate vindt u het aangenaam/interessant dat CourJette recepten dee
lt via haar privé Facebook pagina? 2.095905e-01 1.754314e-01
In welke mate bent u tevreden met de informatie die wordt doorgegeven via
 het bestaande communicatiemiddel “Facebook” (privé pagina)? 3.001632e-01 2.413997e-01
Vindt u dat CourJette sociale media als informatiekanaal moet gebruiken? 8.916784e-01 7.694570e-01
Gebruikt u sociale media (Facebook-
Instagram) om op de hoogte te blijven van het nieuws over CourJette? 5.589496e-01 3.544281e-01
In welke mate bent u tevreden met het contact via sociale media (Facebook-
Instagram) met de zelfplukboerderij? 3.295769e-01 3.925720e-01
In welke mate bent u tevreden met de verstaanbaarheid van de  verstrekte in
formatie, via sociale media, over de zelfplukboerderij? 0.779917993 0.641640724
In welke mate vindt u dat communicatie via sociale media voor een gemeen
schapsgevoel zorgt? 8.531208e-02 3.461301e-02
In welke mate bent u tevreden met de informatie die wordt doorgegeven via
 het bestaande communicatiemiddel “nieuwsbrieven”? 4.152406e-03 4.337585e-03
In welke mate bent u tevreden met de verstaanbaarheid van de  verstrekte in
formatie, via nieuwsbrieven, over de zelfplukboerderij? 1.886528e-01 1.189723e-01
In welke mate bent u tevreden met de verstaanbaarheid van het krijtbord, di
e u via foto’s in de nieuwsbrief wordt meegedeeld? 0.0052858723 0.0061064535
In welke mate bent u tevreden met het aantal recepten die gedeeld wordt via
 de nieuwsbrief? 0.217088617 0.381264315
Verkrijgt u alle e-mails van CourJette zonder probleem? 0.70925133 0.88280955
In welke mate leest u graag de nieuwsbrief van CourJette? 2.405892e-02 7.847387e-03
Hoeveel keer heeft u contact met de boeren op de zelfplukboerderij? 0.10930889 0.12185465
Hoe tevreden bent u over de communicatie/interactie tussen u en de boeren
 op de zelfplukboerderij? 0.839466731 0.913939930
Hoe tevreden bent u over de communicatie/interactie tussen u en de andere 
leden op de zelfplukboerderij? 2.006738e-01 1.005108e-01
In welke mate wenst u meer contact met de boeren in de toekomst? 0.422282233 0.510969779
In welke mate bent u tevreden over het huidige gemeenschapsgevoel dat er 
heerst tussen u en de boeren? 0.1836895210 0.0378459962
In welke mate bent u tevreden over het huidige gemeenschapsgevoel dat er 
heerst tussen u en de andere leden? 2.322313e-01 4.653239e-02
In welke mate bent u tevreden over de aandacht die de boeren besteden aan 
mogelijke vragen of bedenkingen die u heeft? 0.1054580910 0.1287479012
In welke mate bent u tevreden met de verstaanbaarheid van het krijtbord, di
e zich op de zelfplukboerderij bevindt? 0.2404619564 0.4512021334
In welke mate bent u tevreden met de verstaanbaarheid van de informatiebo
rden, die zich op de zelfplukboerderij bevinden? 1.389461e-01 7.225070e-01
In welke mate bent u tevreden met de  snelheid waarmee u groenten vindt w
aarnaar u op zoek bent? 9.014797e-03 5.483605e-02
In welke mate bent u tevreden met de hoeveelheid banken en tafels die op d
e zelfplukboerderij staan? 0.349393518 0.502283193
In welke mate zou u tevreden zijn indien u gebruik kan maken van een BBQ 
die ter beschikking zou worden gesteld tijdens de zomermaanden? 0.386725131 0.520585456
In welke mate bent u tevreden  met het aantal evenementen die georganiseer
d worden op de zelfplukboerderij? 0.040171826 0.104502710
In welke mate vindt u dat evenementen georganiseerd op de zelfplukboerde
rij voor een gemeenschapsgevoel zorgen? 0.127877828 0.131194377
In welke mate bent u tevreden met de schuilplaatsen op de zelfplukboerderi
j indien het zou regenen? 0.343691076 0.913652947
In welke mate bent u tevreden over de huidige infrastructuur op de zelfpluk
boerderij? 0.1258084923 0.0045000064
In welke mate wenst u graag dat er een kinderspeeltuin ter beschikking wor
dt gesteld op de zelfplukboerderij? 0.08691058 0.71682089
Geslacht 0.15769529 0.29449491
Leeftijd 0.925374535 0.839474000
Bent u alleen lid of samen met uw partner of gezin? 0.44150129 0.70720043
In welke mate bent u tevreden over CourJette? NA 8.881784e-16
Zal u zich volgend jaar weer inschrijven? 8.091473e-08 2.310051e-07
In welke mate zou u CourJette aanraden aan familie en/of vrienden? 8.881784e-16 NA
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11.4 Figuren  
 

 
Figuur 2. Leeftijd 
 
 

 
Figuur 3. Met wie de respondenten naar CourJette gaan. 
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Figuur 4. Hoe de respondenten CourJette hebben leren kennen.  
 

 

Figuur 7. Hoe vaak de respondenten langskomen tijdens de wintermaanden en zomermaanden. 
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Figuur 9. Hoeveel tijd de respondenten spenderen op de zelfplukboerderij. 

 

 

Figuur 8. Mening van de leden over de tijd die ze spenderen op de zelfplukboerderij. 
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Figuur 10. Waarom de leden graag tijd spenderen. 

 

 

Figuur 13. E-mails 
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Figuur 15. Tevredenheid over de verstaanbaarheid van de foto’s van het krijtbord die in de nieuwbrief 
worden gedeeld. 

 

 

Figuur 19. Mening over de recepten op de privé facebookpagina. 
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Figuur 20. Via welke communicatiekanaal willen de leden dat de de boeren communiceren. 

 

 

Figuur 21. Hoe vaak de respondenten contact hebben met de boeren.  
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Figuur 22. Tevredenheid over de communicatie met de boeren.  

 

 

Figuur 24. Mening over meer contact met de boeren.  
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Figuur 25. Mening over de verstaanbaarheid van de krijtborden en informatieborden. 

 

 

Figuur 27. Tevredenheid over de sfeer.  
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Figuur 28. Tevredenheid over banken en schuilplaatsen. 

 

 

Figuur 30. Tevredenheid over het aantal evenementen. 
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11.5 R-studio codes 
 

 
 

 
 
 
 


