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Ondersteuning en hulp bij leren 

• Studenten kunnen via www.HetHikkendeHeksje.nl (zonder in te loggen) de datasets 
downloaden die benodigd zijn voor het maken van de opgaven. 

• Docenten kunnen via de site tentamenmateriaal en ander ondersteunend collegemateriaal 
toegezonden krijgen, zoals SPSS-databestanden, Excel-bestanden en dergelijke.

• Alle clips staan op het YouTubekanaal van Martien Schriemer:  
https://www.youtube.com/channel/UCVgKcfUJw3kCkZnrdMSoK1w. 
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Een nieuwe caféhouder

De caféhouder Harry met de Haak is de nieuwe franchisenemer van het 
grand café Het Hikkende Heksje Haarlem. De vorige franchisenemer had het 
grand café jaren gerund met wisselend succes. De moederorganisatie, De Nederlandse 
Hikkende Heks B.V., heeft de afgelopen 24 maanden de cijfers van het Haarlemse grand 
café vergeleken met de andere cafés in de andere provinciehoofdsteden. De maandelijkse 
omzetcijfers schommelden nogal, maar misschien was dat toeval. De moederorganisatie 
wil in ieder geval dat de Haarlemse vestiging een meer gestructureerde aanpak krijgt 
waardoor een (wat) hogere en stabielere omzet tot stand komt.

Databases en spreadsheet

Harry met de Haak moet elke maand omzet-
cijfers leveren aan de moederorganisatie. De
gegevens verzamelt hij onder andere via de 
kassaregistraties, de facturen van de drank- 
& voedselinkopen en de kosten van het per   -
soneel die hij nodig heeft gehad. Die cijfers 
van de kosten en opbrengsten staan netjes 
op individueel niveau ingevoerd in SPSS in 
de verschillende databases. Harry creëert 
overzicht door van de ruwe data maandelijkse 
tabellen te maken. Dat maandelijkse resultaat, 
alle opbrengsten en kosten, aggregeert hij, dat 
wil zeggen: hij telt ze op en hij totaliseert ze. 
Vervolgens zet hij dat in een spreadsheet, wat 
hij dan e-mailt naar de moederorganisatie. 

Interne en externe gegevens

In die spreadsheet kan hij met die verzamelde 
gegevens gemakkelijk percentages uitrekenen 
en het verschil met de maand ervoor bere ke-
nen. Door die interne gegevens te vergelijken 
met externe, soortgelijke gegevens van het 
grand café Het Hikkende Heksje Zwolle kan 
hij zien of hij meer of minder omzet heeft 
gedraaid dan het zustergrandcafé in Zwolle. 
Statistiek geeft aldus de mogelijkheid grote 
hoeveelheden ruwe data om te zetten tot 
gegevens en die weer samen te vatten tot 
informatie met behulp van enkele begrippen: 
kosten & opbrengsten en het verschil: winst/
verlies.

Verzamelingen verenigen

De caféhouder Harry met de Haak is welis-
waar nieuw als franchisenemer, maar ziet zelf 
ook al duidelijk schommelingen in de omzet. 
Het grand café heeft één verzameling van 
vijfen twintig tafels met elk vier stoelen. In het 
midden van het grand café staat een fraaie 
leestafel met in het midden van die tafel een 
console voor kranten met klassieke koperen 
leeslampen en tien stoelen daaromheen. Ver -
der mist de toog met acht barkrukken natuur-
lijk niet. Als het druk is staan er bovendien 
met gemak vijftig mensen rondom de toog, 
al met al is er dus tenminste plek voor 168 

de bediening. Al gauw voert Harry in dat de 
bediening elke loop naar een tafel en de loop 
van de tafel terug naar de bar het liefst niet 
met een leeg dienblad (een lege verzameling) 
moeten doen. Dat betekent de bestellingen 
van tafels combineren en de lege glazen mee
terugnemen van de tafels. Hierdoor is het

de klanten en stijgt uiteindelijk de klant-
tevreden heid. 
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Over de auteur

Martien G. Schriemer is in 1986 aan de  
Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd  
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Waarom die naam Het Hikkende Heksje?

De voorbeelden in het statistiekboek wilde ik laten gaan over een onderwerp dat alle studenten 
zou aanspreken: het café. Om dat café een naam te geven dacht ik terug aan de tijd dat ik mijn 
kinderen voorlas uit de verhalen van Hannah Kraan over de boze heks. Zowel mijn kinderen als 
ik genoten daar erg van. Door deze twee te combineren kwam ik op het prettig allitererende: 
Het Hikkende Heksje.


