Esso Kok Harderwijk

Carwash van

A tot Z deel 2

‘Onderzoek naar haalbaarheid basis van succes’

In de vorige editie van Cleaning&Station kon u in deel 1 van de serie ‘Carwash van A tot Z’ lezen welke voorbereidingen Johan Kok, eigenaar van Esso Kok moest treffen voor de bouw van zijn carwash aan de Hoofdweg in
Harderwijk. Uitvoerig werd beschreven wat je te wachten zou kunnen staan als toekomstig wasstraateigenaar
bij het realiseren van een carwashproject. In dit tweede deel komt het marktonderzoek aan bod dat Kok heeft
laten uitvoeren in samenwerking met OAO Adviesgroep en Kennis Campus Emmen. “Zo’n onderzoek helpt je als
ondernemer om je carwash optimaal in te kunnen zetten,” aldus Kok.
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Doelstelling
De doelstelling was om voldoende inzicht te
verkrijgen in de (markt)situatie (wensen, behoeften, setting/omgeving) en haalbaarheid
van de moderne wasstraat in Harderwijk.
Voor het onderzoek werden vragen geformuleerd om een goede analyse van de omgeving
te kunnen maken. Hoe groot de (jaarlijks)
potentiële doelgroep in (de regio) Harderwijk
bijvoorbeeld is. Ook werd een analyse van de
doelgroepen gemaakt waarbij in kaart werd
gebracht wat de wensen, behoeften en kenmerken van de (potentiële) doelgroep zijn.
Vervolgens maakte KCE een bedrijfstakanalyse waarbij de macro-omgeving, markt en
bedrijfstakstructuurfactoren een rol spelen.
“Vragen zoals ‘welke relevante trends en
ontwikkelingen spelen op macroniveau (nationaal)?’, ‘Wat zijn belangrijke aspecten
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washcenter wast. Hoewel de carwash-industrie, ondernemers en brancheorganisaties
benadrukken dat de carwash vriendelijk is voor
de lak, blijkt de angst voor krassen nog steeds
een hardnekkig vooroordeel te zijn om dergelijke faciliteiten te mijden. Ook de prijs (prijs-/
kwaliteitverhouding) is een veel voorkomend
argument om geen gebruik te maken van machinaal wassen.”

Afbeelding 1: De doelgroep is gevraagd aan te
geven hoe vaak men de auto wast. Van de respondenten geeft ruim 25% aan dit tweemaal
per maand te doen, circa 21% doet dit één
keer per maand en bijna 27% doet dit minder
dan één keer per maand.
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Veel voorkomende ergernissen

nioren vanaf 55+ kunnen op deze dag wassen met voordeel. Men krijgt namelijk 5 euro

- Slechte/geen bodem- en velgenwasser
- Slechte/geen stofzuigers
- Betalen voor lucht e.d.
- Geen personeel die auto voorreinigt
- Auto niet geheel schoon

korting op het duurste polish+ programma,”
vertelt Kok enthousiast. Daarnaast is er elke
woensdag Lady’s Day: elke vrouw die naar
de wasstraat komt, krijgt ook dit voordeel
op het duurste programma polish+. “Tevens
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In de praktijk
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Ergernissen
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www.oao-adviesgroep.nl
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www.senternovem.nl/innovatievouchers
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