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Voor u ligt de rapportage van het onderzoek dat wij
onder dealers hebben uitgevoerd naar aanleiding van
de voorgenomen overname van Handicare door Nordic
Capital. Deze resultaten dienen als input voor de
Nederlandse Mededingingsautoriteit voor het
formuleren van een definitief besluit ten aanzien van het
al dan niet verstrekken van een vergunning voor deze
overname.

Rotterdam, november 2010

Project team:

Waar in dit rapport gesproken wordt over een
verschil, dan is er sprake van een statistisch
significant verschil met een significantieniveau van
maximaal 5%. Dit betekent dat met minimaal 95%
betrouwbaarheid gesteld kan worden dat het
waargenomen verschil in de steekproef ook voor de
gehele onderzoekspopulatie geldt. De getoonde
percentages in dit rapport van de conjunct resultaten
zijn gewogen, de getoonde n-en zijn ongewogen.

De resultaten in dit rapport zijn steeds uitgesplitst
naar twee groepen. Grote dealers (zij

vertegenwoordigen circa 80% van de markt) en
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vertegenwoordigen circa 80% van de markt) en

kleine dealers (overige circa 20% van de markt).
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Hoofdstuk I: Inleiding
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond & 
onderzoeksdoelstelling

• De NMa heeft inzake de voorgenomen overname van Handicare door Nordic Capital
besloten dat voor deze overname een vergunning is vereist. Tijdens de vergunningsfase
doet de NMa nader onderzoek op de markten waarop de betrokken onderneming actief
zijn en naar de gevolgen van de voorgenomen overname op die markten. In dit geval
gaat het om de inkoop van elektrische rolstoelen door dealers.

• De NMa heeft Blauw Research gevraagd één van de onderdelen van dit onderzoek te
verzorgen. Aan 51 ondernemingen is per brief gevraagd een vragenlijst op internet in te
vullen. In de vragenlijst is onder meer een vignettenanalyse opgenomen. Na verder

onderzoek bleek dat 12 van de aangeschreven bedrijven momenteel niet meer tot deonderzoek bleek dat 12 van de aangeschreven bedrijven momenteel niet meer tot de
doelgroep behoorden. De resultaten van dit rapport zijn gebaseerd op 22 volledig
ingevulde vragenlijsten. Daarnaast is een non-response analyse uitgevoerd onder 10
dealers.

• Het onderzoek van Blauw Research heeft als doelstelling om inzicht te verkrijgen in het

inkoopgedrag van dealers van elektrische rolstoelen.
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1 Inleiding

1.2 Belangrijkste uitkomsten van 
dit rapport

Vier grote leveranciers van elektrische rolstoelen
Er zijn in Nederland momenteel vier grote leveranciers van elektrische rolstoelen aan
dealers. Dit zijn Handicare, Permobil, Invacare en Sunrise. Vrijwel alle dealers hebben
met deze leveranciers raamovereenkomsten afgesloten.

Handicare wordt meest frequent opgenomen in kernassortiment
Het kernassortiment bevat de verschillende typen elektrische rolstoelen die een dealer in
eerste instantie levert aan haar afnemers. In dit kernassortiment worden meestal de
elektrische rolstoelen van Handicare opgenomen. Dit geldt voor zowel gemeenten als

voor zorginstellingen. In het kernassortiment voor gemeenten wordt Sunrise ook frequentvoor zorginstellingen. In het kernassortiment voor gemeenten wordt Sunrise ook frequent
opgenomen. Permobil wordt voor de levering aan zorginstellingen vaker in het
kernassortiment opgenomen dan voor gemeenten.

Gemeenten huren circa de helft van de geleverde elektrische rolstoelen
De verhouding tussen koop en huur is bij gemeenten ongeveer 50-50%. Grote dealers

verhuren vaker elektrische rolstoelen aan gemeenten dan kleine dealers. Aan
zorginstellingen wordt een stuk minder verhuurd; grote dealers verhuren circa één op de

zes rolstoelen, de rest is koop. Bij kleine dealers is dit minder dan één op de tien
rolstoelen.
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1 Inleiding

1.2 Belangrijkste uitkomsten van 
dit rapport

Ongeveer vier op de tien geleverde elektrische rolstoelen in 2009 is eerder gebruikt
Elektrische rolstoelen worden gedurende de levensduur vaak door meerdere personen
gebruikt. In 2009 was voor de grote dealers circa vier van de tien leveringen een
herverstrekte rolstoel. Indien grote dealers nieuwe elektrische rolstoelen leveren, dan zijn
deze vooral afkomstig van Handicare of Permobil. Bij kleine dealers was in 2009 één op
de drie leveringen een herverstrekte elektrische rolstoel.

Elektrische rolstoelen worden vaak pas na een concrete aanvraag besteld door de
dealer en vervolgens nog aangepast

Nieuwe elektrische rolstoelen worden circa zeven van de tien keer besteld na eenNieuwe elektrische rolstoelen worden circa zeven van de tien keer besteld na een
concrete aanvraag. Dealers kopen meestal geen elektrische rolstoelen in om alleen het
depot aan te vullen. Na levering vanuit de producent worden elektrische rolstoelen nog
frequent door de dealer aangepast voordat zij aan de eindgebruiker worden geleverd.

Levensduur, betrouwbare levertijden en prijs belangrijkste aspecten bij inkoop

Bij de inkoop van elektrische rolstoelen vinden grote dealers vooral de levensduur,
betrouwbare levertijden en de prijs belangrijke aspecten. De overige, kleine dealers

hechten relatief veel waarde aan de ondersteuning bij onderhoud en reparatie. Op de
aspecten die dealers belangrijk vinden bij de inkoop scoort Handicare relatief goed

volgens de grote dealers. Permobil scoort volgens de grote dealers vooral goed op
levensduur, betrouwbare levertijden en het leveren van geavanceerde elektrische

rolstoelen. Permobil heeft geen goede score op prijs of op korting op de bestellingen. Op
deze twee aspecten scoren Invacare en Sunrise weer relatief goed.
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1 Inleiding

1.2 Belangrijkste uitkomsten van 
dit rapport

Korting op de lijstprijs zeer belangrijk volgens vignettenanalyse
Uit de vignettenanalyse blijkt dat dealers de korting op de lijstprijs van een basis
elektrische rolstoel het belangrijkste aspect vinden bij de keuze voor een leverancier.
Daarna zijn de producent en de lijstprijs van het basismodel belangrijk. De levertijd is het
minst belangrijkste aspect.

Voorkeur voor Permobil bij elektrische rolstoelen op maat
Voor eenvoudige rolstoelen hebben dealers een lichte voorkeur voor Sunrise. De
voorkeur voor een specifieke leverancier is in deze case echter beperkt. Voor rolstoelen

op maat is er een voorkeur voor Permobil, gevolgd door Handicare.op maat is er een voorkeur voor Permobil, gevolgd door Handicare.
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Hoofdstuk II: Huidige situatie
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Handicare, Invacare, Permobil en Sunrise zijn de belangrijkste leveranciers 
van elektrische rolstoelen in Nederland.

2 Huidige situatie

2.1 Inkoop producenten

% raamovereenkomsten

Grote dealers Overige, kleine dealers

100% 73%

100% 67%

100% 67%

100%

100%

100%

93%

93%

80%

Handicare

Permobil

Invacare

Producenten bij wie elektrische 
rolstoelen worden ingekocht
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100% 53%

71% 0%

57% 7%

43% 20%

14% 13%

0% 13%

0% 0%

100%

71%

57%

57%

29%

67%

20%

20%

20%

27%

20%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sunrise

Richard v. Seenus

Meyra

Van Os

Otto Bock

Vermeiren

Etac

grote dealers (n=7) overige, kleine dealers (n=15)



2 Huidige situatie

2.2 Levering van nieuwe of 
herverstrekte elektrische 
rolstoelen

42% van de totale leveringen van de grote dealers zijn herverstrekte 
elektrische rolstoelen. Indien grote dealers nieuwe elektrische rolstoelen 
leveren, dan zijn deze vooral afkomstig van Handicare of Permobil. 

42% 24% 11% 8% 7% 4%
grote 

dealers 
(n=7)

Huidige verdeling bestelling nieuwe rolstoel 

of leveren uit depot De overige, kleine dealers leveren minder
herverstrekte elektrische rolstoelen en lijken
meer in te kopen bij Permobil.
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33% 22% 22% 8% 7% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

overige, 
kleine 

dealers 
(n=15)

herverstrekt Handicare Permobil Sunrise
Invacare Vermeiren Van Os Meyra

Richard van Seenus Otto Bock

Vraagstelling:

De meeste dealers van rolstoelen kunnen
nieuwe elektrische rolstoelen bestellen bij
producenten, maar leveren tevens uit eigen

depot (herverstrekken). Kunt u hieronder

aangeven hoeveel procent van de elektrische
rolstoelen die u in 2009 aan uw afnemers
geleverd hebt afkomstig is van de onderstaande
producenten en / of uw eigen depot?



Vooral grote dealers hechten veel belang aan het herverstrekken van 
elektrische rolstoelen, ook al is dit vaak niet winstgevender dan het leveren 
van nieuwe elektrische rolstoelen.

2 Huidige situatie

2.3 Herverstrekken rolstoelen

De kleine dealers zijn iets minder uitgesproken
over het belang van herverstrekken, maar ook
zij vinden dit overwegend belangrijk. Voor hen
lijkt het leveren van herverstrekte rolstoelen
winstgevend.

100%grote dealers (n=7)

overige, 

Het is belangrijk 

om ingekochte 

elektrische 

rolstoelen te 

kunnen 

herverstrekken.

Stellingen met betrekkingen tot herverstrekking rolstoelen.
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53%

7%

33%

27%

7%

71%

53%

7%

29%

7% 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

overige, 
kleine dealers (n=15)

grote dealers (n=7)

overige, 
kleine dealers (n=15)

helemaal mee eens mee eens niet mee eens helemaal niet mee eens niet van toepassing

Het leveren van 

herverstrekte 

elektrische 

rolstoelen is 

winstgevender 

dan het leveren 

van nieuwe 

elektrische 

rolstoelen.



Na levering van de producent worden elektrische rolstoelen nog frequent door 
de dealer aangepast voordat zij aan de eindgebruiker worden geleverd. 

2 Huidige situatie

2.4 Aanpassingen door de 
dealer

Verder lijken dealers vooral pas bij een concrete
aanvraag nieuwe elektrische rolstoelen in te
kopen bij een producent.

42,9%

42,9%

14,3%

Zelf aanpassen rolstoelen na 
levering - grote dealers

14,3%

14,3%

71,4%

Aanvullen eigen depot  zonder 
aanvraag - grote dealers
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14,3%

vaak regelmatig soms n=7

40,0%

46,7%

13,3%

vaak regelmatig soms n=15

Zelf aanpassen rolstoelen na 
levering - overige, kleine dealers

regelmatig soms nooit n=7

13,3%

20,0%

66,7%

regelmatig soms nooit n=15

Aanvullen eigen depot zonder 
aanvraag - overige , kleine dealers



Gemeenten huren elektrische rolstoelen veel vaker dan zorginstellingen. 
Verder verhuren grote dealers vaker elektrische rolstoelen dan de overige, 
kleine dealers.

2 Huidige situatie

2.5 Verhouding tussen huur en 
koop

56,4%

43,6%

Koop of huuraanvragen gemeenten
- grote dealers

16,1%
83,9%

Koop of huuraanvragen zorgin-

stellingen - grote dealers
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43,6%

huur koop

n=7

38,5%

61,5%

huur koop

n=13

Koop of huuraanvragen gemeenten
- overige, kleine dealers

9,0%

91,0%

huur koop

n=14

Koop of huuraanvragen zorgin-

stellingen - overige, kleine dealers

huur koop

n=7



Als basis voor deze resultaten zijn alleen de
producenten meegenomen waar de betreffende
dealer elektrische rolstoelen inkoopt.

2 Huidige situatie 

2.6 Kernassortiment dealer -
gemeenten

Handicare en Sunrise worden door dealers het vaakst opgenomen in het 
kernassortiment voor de levering aan gemeenten.

86%

86%

14%

14%

Handicare (n=7)

Sunrise (n=7)

Opgenomen in kernassoritement -
gemeenten 

(grote dealers)

100%

62%

50%

23%

33%

8%

8%

8%

8%

Van Os (n=3)

Handicare (n=13)

Invacare (n=12)

Opgenomen in kernassoritement -
gemeenten 

(overige, kleine dealers)
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50%

43%

29%

25%

20%

29%

14%

20%

50%

29%

57%

75%

60%

50% 50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Van Os (n=4)

Invacare (n=7)

Permobil (n=7)

Meyra (n=4)

Richard v. Seenus (n=5)

Otto Bock (n=2)

vaak regelmatig soms nooit

50%

33%

10%

25%

33%

25%

30%

33%

67%

67%

33%

10%

8%

75%

33%

67%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sunrise (n=10)

Permobil (n=12)

Vermeiren (n=3)

Otto Bock (n=4)

Meyra (n=3)

Richard v. Seenus (n=3)

Etac (n=1)

vaak regelmatig soms nooit



Permobil wordt voor de levering aan
zorginstellingen vaker in het kernassortiment
opgenomen dan voor gemeenten.

2 Huidige situatie 

2.7 Kernassortiment dealer -
zorginstellingen

Handicare wordt door dealers het vaakst opgenomen in het kernassortiment 
voor de levering aan zorginstellingen.

54%

21%

18%

31%

29%

18%

8%

29%

55%

8%

21%

9%

Handicare (n=13)

Permobil (n=14)

Invacare (n=11)

Opgenomen in kernassoritement -
zorginstellingen

(overige,kleine dealers)

100%

43%

33% 33%

29%

33%

29%

Handicare (n=7)

Sunrise (n=7)

Vermeiren (n=3)

Opgenomen in kernassoritement -
zorginstellingen
(grote dealers)

Zaak 6900 / pag.17

t.b.v. NMa

Blauw Research / B12452 © oktober 2010 

18%

11%

18%

22%

50%

50%

55%

44%

25%

9%

22%

50%

50%

75%

100%

100%
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Invacare (n=11)

Sunrise (n=9)

Meyra (n=2)

Van Os (n=2)

Otto Bock (n=4)

Richard v. Seenus (n=3)

Etac (n=1)

vaak regelmatig soms nooit

33%

29%

25%

33%

29%

40%

29%

25%

33%

43%

50%

60%

57%

25%

50%

25%

14%

50%

50%
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Hoofdstuk III: Keuzefactoren bij inkoop 
elektrische rolstoelen
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3 Keuzefactoren bij inkoop 

3.1 Belang aspecten bij inkoop 
(1)

Voor grote dealers zijn de levensduur, betrouwbare levertijden en de prijs 
belangrijke aspecten bij de inkoop van elektrische rolstoelen. 

De overige, kleine dealers hechten relatief

veel waarde aan de ondersteuning bij

onderhoud en reparatie.

100%

86%

86%

71%

87%

53%

53%

73%

levensduur (kwaliteit)

betrouwheid levertijden

prijs elek. rolstoel

korting bestelling elek. rolstoelen

Belangrijke aspecten bij inkoop
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71%

57%

57%

57%

29%

14%

14%

73%

47%

60%

40%

27%

20%

60%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

breed ass. mobiliteitsopl.

snelheid levering

afname losse onderdelen elek. rolstoelen

training

betalingstermijn

ondersteuning onderhoud reparatie

levert zeer geavanceerde elek. rolstoelen

grote dealers (n=7) overige, kleine dealers (n=15)



3 Keuzefactoren bij inkoop 

3.1 Belang aspecten bij inkoop 
(2)

Als dealers een rangorde geven aan de voor hen belangrijkste aspecten bij 
de inkoop van elektrische rolstoelen, blijven levensduur, prijs, korting en 
betrouwbare levertijden de belangrijkste aspecten.

Nadat de dealers hadden aangegeven welke
aspecten voor hen van belang zijn bij de inkoop
is nog gevraagd om een rangorde aan te
brengen in de gekozen aspecten. Score 1 is het
meest belangrijk, gevolgd door 2 etc. Indien men
het aspect niet als belangrijk had aangegeven,
heeft dit aspect een score 10 gekregen.

Rangorde belangrijke aspecten bij inkoop
(score 1=meest belangrijk)

2,7

3,4

4,0

levensduur (kwaliteit)

prijs elektrische rolstoel

korting op bestellingen elek. 
rolstoelen

grote dealers

4,1

4,7

5,9

levensduur (kwaliteit)

korting op bestellingen elek. 
rolstoelen

prijs elektrische rolstoel

overige, kleine dealers
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4,0

4,9

6,1

7,1

7,4

7,9

8,3

8,7

9,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

rolstoelen

betrouwheid levertijden

breed assortiment 
mobiliteitsoplossingen 

snelheid levering

biedt training

afname losse onderdelen 
elek. rolst. mogelijk

betalingstermijn

levert zeer geavanceerde 
elek. rolstoelen

biedt ondersteuning bij 
onderhoud en reparatie

n=7

5,9

6,1

6,5

6,5

6,8

7,0

7,9

8,6

9,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prijs elektrische rolstoel

biedt ondersteuning bij 
onderhoud en reparatie

betrouwheid levertijden

snelheid levering

breed assortiment 
mobiliteitsoplossingen 

levert zeer geavanceerde 
elek. rolstoelen

afname losse onderdelen 
elek. rolst. mogelijk

biedt training

betalingstermijn

n=15



3 Keuzefactoren bij inkoop 

3.2 Imago producenten op 
belangrijke aspecten (1)

Handicare heeft het meest een ‘allround’ imago van de getoonde 
producenten. Permobil scoort vooral goed op levensduur, betrouwbare 
levertijden en het leveren van geavanceerde elektrische rolstoelen. 

Invacare en Sunrise scoren relatief goed op het
geven van kortingen.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

levensduur 
(kwaliteit) (n=15)

betrouwheid v.d. 
levertijden (n=6)

prijs (n=9)

Imago Handicare op belangrijke aspecten 
bij inkoop (alle dealers)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

levensduur 
(kwaliteit) (n=15)

betrouwheid v.d. 
levertijden (n=6)

prijs (n=9)

Imago Permobil op belangrijke aspecten 
bij inkoop (alle dealers)
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Bij deze vraag is de dealers gevraagd welke

producenten zij goed vinden scoren op de voor

hen drie meest belangrijke aspecten bij de
inkoop.

levert zeer 
geavanceerde 

elek. rolst. (n=5)

korting 
bestellingen 

(n=12)

levert zeer 
geavanceerde 

elek. rolst. (n=5)

korting 
bestellingen 

(n=12)
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korting 
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Imago Invacare op belangrijke aspecten 
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3 Keuzefactoren bij inkoop 

3.2 Imago producenten op 
belangrijke aspecten (2)

Handicare scoort voor alle belangrijke aspecten relatief goed volgens de 
grote dealers. 
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Permobil scoort volgens de grote dealers vooral
goed op levensduur, betrouwbare levertijden en
het leveren van geavanceerde elektrische
rolstoelen.

Bij de interpretatie van deze grafiek moet
rekening worden gehouden dat alle aspecten
slechts door een aantal dealers zijn beoordeeld.

Echter, uit een populatie van zeven grote

dealers vertegenwoordigen vijf meningen al een
aanzienlijk deel van de markt.
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3 Keuzefactoren bij inkoop 

3.2 Imago producenten op 
belangrijke aspecten (3)

Volgens de kleine dealers scoort  Handicare niet heel veel beter op de 
belangrijke aspecten dan Invacare en Sunrise. 
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Ook volgens de kleine dealers scoort Permobil
vooral goed op levensduur, betrouwbare
levertijden en het leveren van geavanceerde
elektrische rolstoelen.
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Elke balk in de onderstaande grafiek vertegenwoordigt
het relatieve nut dat wordt ontleend aan het betreffende
productkenmerk (dus in vergelijking met alle andere
kenmerken uit de grafiek). Daarbij is het nut van het
minst gewaardeerde kenmerk per attribuut op nul
gezet. Hoe langer de balk, hoe groter de gemiddelde

gepercipieerde waarde van het kenmerk.

Het verschil in lengte tussen twee balken geeft de
toegevoegde waarde weer van het ene kenmerk ten
opzichte van het andere. Bijvoorbeeld: De toegevoegde
waarde van een lijstprijs van € 6200 ten opzichte van €

7200 is ongeveer even groot als de toegevoegde

Leeswijzer vignettenanalyse

Respondenten is meerdere keren gevraagd
een keuze te maken tussen diverse situaties
voor de inkoop van elektrische rolstoelen. Deze
situaties bestonden uit vier onderdelen
(attributen) die steeds varieerden. In de bijlage
van dit rapport is een voorbeeld van de
keuzetaken te zien.

Het taartdiagram geeft het belang van de vier
productkenmerken weer bij de keuze voor een
leverancier van elektrische rolstoelen.

3 Keuzefactoren bij inkoop

3.3 Leeswijzer vignettenanalyse

In de vignettenanalyse zijn twee cases
voorgelegd aan de dealer. In de eerste
case ging het om de levering van
eenvoudige elektrische rolstoelen. In de
tweede case ging het om de levering van
een elektrische rolstoel op maat.

De resultaten van de vignettenanalyse zijn
gewogen naar de inkoopgrootte van de
dealers middels Post Stratificatie. Het NMa
heeft cijfers aangeleverd hoeveel

rolstoelen de verschillende grote dealers

Handicare

Permobil

Invacare

Sunrise

kleinere producent

Levertijd 10 dagen

Levertijd 20 dagen

Levertijd 30 dagen

Lijstprijs basismodel €6200

Lijstprijs basismodel €7200

Lijstprijs basismodel €8200

Lijstprijs basismodel €9200

30% korting op lijstprijs basismodel

40% korting op lijstprijs basismodel

50% korting op lijstprijs basismodel

60% korting op lijstprijs basismodel

Utiliteiten 

7200 is ongeveer even groot als de toegevoegde
waarde van een korting van 50 procent ten opzichte
van een korting van 40 procent.
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23%

14%

24%

39%

Belang keuzecriteria

Producent Levertijd

Lijstprijs basisstoel Korting op lijstprijs

n=22

rolstoelen de verschillende grote dealers
per jaar inkopen. Van de overige, kleine
dealers was alleen bekend hoeveel zij als
groep per jaar inkopen. Het gemiddelde
hiervan is gebruikt als referentie voor de

weging.



Dealers vinden de korting op de lijstprijs van een basis elektrische rolstoel 
het belangrijkste aspect bij de keuze voor een leverancier. De levertijd ervan 
is het minst belangrijkste aspect.

3 Keuzefactoren bij inkoop

3.4 Vignettenanalyse –
eenvoudige rolstoelen

11%

28%

Belang keuzecriteria - eenvoudige rolstoelen 
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25%
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Dealers prefereren vaker een hoge korting op de lijstprijs van een basis 
elektrische rolstoel ten opzichte van de andere attributen. Van de 
verschillende producenten is er in deze case een lichte voorkeur voor Sunrise.

3 Keuzefactoren bij inkoop

3.4 Vignettenanalyse –
eenvoudige rolstoelen

Handicare

Permobil

Invacare

Sunrise

kleinere producent

Utiliteiten - eenvoudige rolstoelen 
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Levertijd 10 dagen

Levertijd 20 dagen

Levertijd 30 dagen

Lijstprijs basismodel 
€5000

Lijstprijs basismodel 
€6000

Lijstprijs basismodel 
€7000

Lijstprijs basismodel 
€8000

30% korting op 
lijstprijs basismodel

40% korting op 
lijstprijs basismodel

50% korting op 
lijstprijs basismodel

60% korting op 
lijstprijs basismodel

n=22



Voor elektrische rolstoelen op maat is de korting op de lijstprijs het 
belangrijkste keuzecriterium. Ten opzichte van de eenvoudige case is de 
producent hier relatief belangrijk.

3 Keuzefactoren bij inkoop

3.5 Vignettenanalyse –
rolstoelen op maat

31%

15%

15%

Belang keuzecriteria - rolstoelen op maat
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39%
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Dealers prefereren een hoge korting op de lijstprijs van een basis elektrische 
rolstoel. Van de verschillende producenten is er in deze case een voorkeur 
voor Permobil, gevolgd door Handicare.

3 Keuzefactoren bij inkoop

3.5 Vignettenanalyse –
rolstoelen op maat

Handicare

Permobil

Invacare

Sunrise

kleinere producent

Utiliteiten - rolstoelen op maat 
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30% korting op 
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n=22



Bijlage: Verantwoording

Inleiding

De NMa heeft inzake de voorgenomen overname van
Handicare door Nordic Capital besloten dat voor deze
overname een vergunning is vereist. Tijdens de
vergunningsfase doet de NMa nader onderzoek op de
markten waarop de betrokken onderneming actief zijn en
naar de gevolgen van de voorgenomen overname op die
markten. In dit geval gaat het om de inkoop van
elektrische rolstoelen door dealers. De NMa heeft Blauw
Research gevraagd één van de onderdelen van dit
onderzoek te verzorgen. Dit deelonderzoek heeft als
doelstelling inzicht te verkrijgen in het inkoopgedrag van

Vragenlijst

De NMa heeft zelf een conceptvragenlijst ontwikkeld.
Hierop heeft Blauw Research op basis van haar
onderzoeksexpertise input geleverd.
Deze vragenlijst bestond uit de volgende onderdelen:
• Huidige manier van inkoop (bij wie, belang aspecten,
imago producenten op belangrijke aspecten, huur of
koop aanvragen, etc.);
• Vignettenanalyse (middels Choice-based conjoint);
• Herverstrekken van elektrische rolstoelen;

De antwoordcategorieën in de vragenlijsten van zoweldoelstelling inzicht te verkrijgen in het inkoopgedrag van

elektrische rolstoelen van dealers.

Methode

Het onderzoek heeft plaatsgevonden middels een online

vragenlijst en is kwantitatief van aard. Respondenten
ontvingen een uitnodigingsbrief uit naam van de NMa
met daarin een link naar de online vragenlijst en een

unieke code en wachtwoord. Via deze link kon de

vragenlijst op (een afgeschermd deel van) de website
van Blauw Research worden ingevuld. Daarnaast is in
de brief de mogelijkheid geboden om bij vragen over de

overname telefonisch contact op te nemen met de NMa

en bij vragen over het onderzoek per e-mail contact op te
nemen met Blauw Research.

De antwoordcategorieën in de vragenlijsten van zowel

het hoofdonderzoek als de non-responsanalyse zijn
zoveel mogelijk geroteerd om volgorde-effecten te
voorkomen.

Vervolgens is de vragenlijst gevalideerd. Deze validatie,

wat betreft inhoud en terminologie, heeft plaatsgevonden
om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de beleving en het
woordgebruik van dealers van elektrische rolstoelen. Dit

had als doel de betrouwbaarheid van de antwoorden te

vergroten.

De validatie heeft plaatsgevonden door met twee

personen de vragenlijst in te vullen en door te nemen in
een persoonlijk (face-to-face) gesprek op de werkplek.
Deze gesprekken duurden anderhalf uur. Na afloop

ontvingen de dealers een vergoeding van € 50,- voor

hun deelname. De werving van deze respondenten is
uitgevoerd door de kwalitatieve medewerker van Blauw
Research, die tevens de validatie heeft gedaan.
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Bijlage: Verantwoording

Steekproefprocedure

De populatie van dit onderzoek bestaat uit alle dealers
van elektrische rolstoelen. 51 ondernemingen zijn per
brief uitgenodigd voor deelname aan het online
onderzoek. Het NMa heeft de lijst aangeleverd. Na
verder onderzoek bleek dat slechts 39 van deze
bedrijven momenteel nog als zelfstandige dealer
fungeert.

Uiteindelijk hebben 22 respondenten de vragenlijst

online ingevuld, een responspercentage van 56%.

Veldwerk

De eerste brieven zijn verzonden op 29 september. Op 5
oktober hebben alle bedrijven die tot dan toe nog niet
hadden geantwoord een tweede brief ontvangen. In de
week tussen 11 en 15 oktober zijn alle non-responders
nog een of tweemaal nagebeld. De gemiddelde invulduur
was 11 minuten.

Non-responsanalyse

Voor dit onderzoek heeft tevens een non-

responsanalyse plaatsgevonden. In de periode van 14online ingevuld, een responspercentage van 56%.

Alleen de resultaten van de vignettenanalyse zijn
gewogen naar de inkoopgrootte van de dealers middels
Post Stratificatie. Het NMa heeft cijfers aangeleverd
hoeveel rolstoelen de verschillende grote dealers per

jaar inkopen. Van de overige, kleine dealers was alleen

bekend hoeveel zij als groep per jaar inkopen.

responsanalyse plaatsgevonden. In de periode van 14

tot 15 oktober zijn alle dealers die de vragenlijst op dat
moment nog niet (volledig) hadden ingevuld telefonisch
benaderd. 10 personen hebben hier nog aan
meegewerkt.

In dit korte telefonische interview is een aantal vragen
gesteld:

• Heeft men de online vragenlijst al ingevuld?

• Heeft men een zuster- of dochteronderneming die
namens hen de vragenlijst kan hebben ingevuld?

• Heeft men elektrische rolstoelen ingekocht het

afgelopen jaar? Zo ja, bij wie, voor wie en hoeveel?

• Wat is de houding ten aanzien van de overname?
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Bijlage: Verantwoording

Analyse & rapportage

Na afloop van het veldwerk is het opgebouwde
databestand gecontroleerd op volledigheid en
consistentie. Voor de vignettenanalyse zijn specifieke
consistentiechecks uitgevoerd.

In de vignettenanalyse is een simulatie uitgevoerd om te
voorspellen wat een prijsverhoging voor effect zou
hebben op de huidige markt . Stappen dealers over naar
een andere dealer indien Handicare of Permobil of beide
hun prijzen zouden verhogen? Het bleek, na diverse
methoden geprobeerd te hebben, echter niet mogelijkmethoden geprobeerd te hebben, echter niet mogelijk

om de huidige situatie goed te simuleren. In de simulatie
waren de voorkeursaandelen van Invacare en Sunrise
hoger dan in werkelijkheid (In werkelijkheid heeft

Handicare een marktaandeel van 50-60%, in de
simulatie hooguit 30%). Hierdoor is ervoor gekozen om
deze analyse buiten de rapportage te houden.

In aanvulling op dit rapport zijn tevens tabellenboeken
(onder andere voorzien van de uitlijstingen van de
antwoorden op open vragen) opgeleverd en de

definitieve vragenlijsten van beide onderzoeken.

Waar in dit rapport gesproken wordt over een verschil,
dan is er sprake van een statistisch significant verschil

met een significantieniveau van maximaal 5%. Dit

betekent dat met minimaal 95% betrouwbaarheid gesteld
kan worden dat het waargenomen verschil in de
steekproef ook voor de gehele onderzoekspopulatie

geldt.
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Van de dealers die de online vragenlijst niet hebben ingevuld, heeft er één 
een negatieve houding ten aanzien van de overname. De overige zijn positief 
of niet positief/negatief.

Bijlage: Non-responsanalyse

Non-response 
(n=7)

Positief n=3

Houding t.a.v. overname

Non-response 
(n=6)

Bij Handicare en Permobil n=5

Elektrische rolstoelen ingekocht bij ..

Positief n=3

Niet positief, niet negatief n=3

Negatief n=1
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Bij Handicare en Permobil n=5

Bij Permobil n=1

Non-response 

(n=6)

Gemeenten n=5

Zorginstellingen n=5

Type klanten



Bijlage Voorbeeld keuzetaak vignetten-
analyse
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