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Weinig sectoren zijn zo in beweging als de marktonderzoekssector. 
Maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen zorgen 
voor een continue stroom van verandering. Dit maakt onze sector
uiteraard interessant. Tegelijkertijd kunnen al die veranderingen ook 
onzekerheid geven, bijvoorbeeld over de toekomst van de eigen or-
ganisatie en zelfs voor iemand als individu. 

Miles Research wil door middel van dit rapport – dat we enigszins am-
bitieus de Nationale OnderzoeksMonitor hebben genoemd – een 
beeld geven van waar we als marktonderzoekssector staan. Wat zijn 
de ontwikkelingen, waar moeten we náár uitkijken en waar moeten we 
vóór uitkijken. Belangrijk daarbij – ook binnen dit rapport – zijn daarbij 
de overeenkomsten en verschillen in visie tussen bureaus en op-
drachtgevers. Uiteindelijk zitten we in hetzelfde schuitje, maar de
belangen en focus kunnen soms nét anders liggen.

Vanzelfsprekend willen we alle deelnemers aan het onderzoek danken 
voor hun deelname. Jullie ideeën en inzichten zetten we graag in om 
ons als sector een stukje verder te helpen.

Veel leesplezier!

Eric Landwaart & Wim Graafmans
Miles Research

Initiatiefnemer: Miles Research
Dit onderzoek is uitgevoerd door Miles Research BV. Miles Research heeft 
meer dan 20 jaar onderzoekservaring en brengt bedrijven in beweging, met 
als doel: meer tevreden klanten, meer tevreden medewerkers en uiteindelijk 
meer rendement. Miles biedt 100% maatwerk en werkt op basis van gedegen 
onderzoeksgegevens (data). Innovatie en het continue proberen nieuwe 
elementen toe te voegen aan het onderzoeksvak vormt daarbij de leidraad.

Meer informatie: www.miles-research.com
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DEELNEMERS AAN HET ONDERZOEK
OPDRACHTNEMERS VERSUS OPDRACHTGEVERS

In totaal namen 141 professionals uit de Nederlandse marktonderzoekssector in het voorjaar van 2021 deel 
aan de Nationale OnderzoeksMonitor. De deelnemers aan het onderzoek zijn te onderscheiden in twee 

categorieën:
Opdrachtnemers en Opdrachtgevers

64,5% 
17,7% 

8,1%  

6,5%   

3,2%  

Full-service bureau

Gespecialiseerd 
bureau

Overig

Panel provider / 
veldwerkbureau

Advies & 
consultancy

VOOR WAT VOOR SOORT BUREAU WERK JE?

HOE GROOT IS HET BUREAU WAARVOOR JE WERKT?

Opdrachtnemers: marktonder-
zoekers die als zelfstandige of in 
dienst van een onderzoeksbu-
reau onderzoeken uitvoeren.

Opdrachtgevers: bedrijfsonder-
zoekers in dienst van een bedrijf 
of (overheids)instelling die mini-
maal af en toe betrokken zijn bij 
het laten uitvoeren van
marktonderzoek.

Van de deelnemende marktonderzoekers 
is bijna twee derde deel werkzaam bij een 
full-service onderzoeksbureau en iets 
minder dan een vijfde deel bij een gespe-
cialiseerd onderzoeksbureau. Panel
providers en veldwerkbureaus zijn in het 
onderzoek het minst vertegenwoordigd. In 
omvang zijn de diverse categorieën 
bureaus redelijk gelijk vertegenwoordigd, 
met uitzondering van de grote bureaus: 
hiervan deden er slechts zeven mee aan 
het onderzoek.

Opdrachtnemers
1. Consultant
2. Marktonderzoeker
3. Projectmanager

Opdrachtgevers 
1. Marktonderzoeker
2. Manager
3. Consultant

2 tot 10 medewerkers 
(micro)

10 tot 50 medewerkers 
(klein)

50 tot 250 
medewerkers 
(middelgroot)

250 of meer werknemers (groot)

Eenpitter / zzp’er 

27%

22%23%

23%

5%
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TOP 3 FUNCTIES



ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
SELECTIECRITERIA

In de zeer competitieve marktonderzoekssector willen opdrachtnemers uiteraard zo goed mogelijk 
tegemoetkomen aan de wensen en eisen van hun opdrachtgevers. Dat levert immers tevreden klanten 
en nieuwe opdrachten op. Maar wat zijn voor opdrachtgevers nu precies de doorslaggevende criteria 
waarop zij hun keuze voor een onderzoeksbureau bepalen? En in hoeverre komt dit overeen met de crite-

ria waarop opdrachtnemers zich vooral willen onderscheiden van hun concurrenten?

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers 
blijken de grootste waarde te hechten aan 
kwaliteit. Opdrachtgevers focussen hierbij met 
name op de kwaliteit van de onderzoeksopzet 
en de uitvoering, opdrachtnemers juist op het 
resultaat dat voortvloeit uit hun onderzoek: de 
rapportage en het advies.

Wat ook opvalt, is dat veel opdrachtnemers 
zich willen onderscheiden op het gebied van 
klantgerichtheid (19,2%) en samenwerking met 
klanten (14,0%), terwijl deze criteria voor 
opdrachtgevers véél minder relevant zijn. 
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0

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Waarop wi l  j i j  je als opdrachtnemer onderscheiden?

Kwaliteit van de rapportage en advies
Klantgerichtheid 
Samenwerking met klanten

Kennis

Kwaliteit van onderzoeksopzet en uitvoering

Snelheid van leveren

Innovatieve methoden van dataverzameling

Prijs

Innovatieve methoden van rapportage en analyse

Kwaliteit van onderzoeksopzet en uitvoering
Prijs

Innovatieve methoden van dataverzameling
Kennis

Samenwerking met bureaus
Snelheid van leveren

Innovatieve methoden van rapportage
en analyse 

Klantgerichtheid 

Kwaliteit van de rapportage en advies

28,4% 3,8% 2,6%8,1% 5,9%
7,2%

19,2% 10,9%14,0%

0

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Waarop baseert jouw organisat ie de keuze voor een onderzoeksbureau?

27,0% 5,1% 4,6%7,7% 5,1%6,4%18,0% 10,8%15,2%

Opdrachtnemers willen zich graag 
onderscheiden op klantgerichtheid en 
samenwerking, maar opdrachtgevers 
vinden een goede prijs veel belangrijker!



Wat vind je als opdrachtgever belangrijker? En wat denk je als opdrachtne-
mer dat jouw belangrijkste opdrachtgevers belangrijker vinden?

Aan het begin van dit hoofdstuk zagen we al dat opdrachtne-
mers veel meer waarde hechten aan samenwerking (14,0%) 
en klantgerichtheid (19,2%) dan opdrachtgevers (6,4% respec-
tievelijk 5,1%). De antwoorden op bovenstaande vragen onder-
strepen dit: onderzoeksbureaus denken dat hun klanten ze 
vooral zien als een proactief adviserende partner, terwijl 
opdrachtgevers ze in de praktijk toch iets meer beschouwen 
als een leverancier die op basis van aangeleverde input 
uitvoert wat er wordt gevraagd. 

Kortom: opdrachtnemers spelen graag een belangrijkere rol 
dat hun opdrachtgevers hen toestaan. In het onderzoek is niet 
gevraagd om de antwoorden te motiveren, maar zou de 
uitkomst dat opdrachtgevers veel meer waarde hechten aan 
de factor ‘prijs’ hierbij een rol kunnen spelen? Je kent het
gezegde: “Goede raad is duur”…

Overige conclusies

Opdrachtnemers neigen iets meer dan opdrachtgevers 
naar diepgaand inzicht en agile onderzoek;

Bij beide doelgroepen bestaat een lichte voorkeur voor 
interactieve real time dashboard-rapportages boven 
statische rapportages (bijvoorbeeld Word, Excel of Pow-
erPoint);

Opdrachtgevers hebben een iets grotere voorkeur voor 
samenwerking met gespecialiseerde bureaus.

Opdrachtgevers 
hechten iets minder 
waarde aan een 
partnership met 
opdrachtnemers dan 
opdrachtnemers zelf.
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Ik vind het prima als een 
bureau af en toe on-
gevraagd advies geeft, 
maar soms wil ik gewoon 
snel iets gedaan hebben 
en zit ik daar helemaal niet 
op te wachten.

Globale schets

Real time rapportages

Input van opdrachtgever

Bureau is partner

Agile onderzoek

Samenwerking met
gespecialiseerde bureaus

Diepgaand inzicht

Statische rapportages

Proactief advies

Bureau is leverancier

Traditional onderzoek

Samenwerking met
full service bureaus

Opdrachtnemer
Opdrachtgever
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UITDAGINGEN EN KANSEN

DE SLEUTEL TOT SUCCES
Succesvol worden en succesvol blijven is een kwestie van hard werken, uitdagingen niet uit de weg gaan 
en keuzes maken. De keuze om prioriteiten te durven stellen, te vernieuwen, te verbeteren en te herstruc-
tureren. De keuze om te investeren in mensen en middelen. De keuze om van tijd tot tijd stil te staan, te 
bezinnen en te ontdekken waar je staat en vooral: waar je heen wilt. Maar het succes van je organisatie 
wordt ook beïnvloed door externe factoren, zoals markttrends, technologische en maatschappelijke 
ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving. Uitdagend, want op externe factoren heb je door-
gaans geen invloed. De vraag is: waar liggen voor de marktonderzoekssector de grootste uitdagingen?

H O O F D S T U K  3

20.5%

41.0%

25.6%

5.1%
7.7% Bijhouden en benutten van

technologische vernieuwingen

De juiste competenties in huis hebben
(kwalitatief goed personeel)

Zorgen dat er voldoende
personeelscapaciteit beschikbaar is

Inspelen op klantverwachtingen

Voldoende jaaromzet genereren/
klantenwerving

Waar liggen voor jouw onderzoekbureau de grootste uitdagingen?

De marktonderzoekssector 
digitaliseert zo snel, dat het 
voor ons als onderzoeksbu-
reau lastig is om mensen met 
de juiste expertise aan te 
trekken.

24.3%

16.2%

24.3%

27.0%

8.1%
Bijhouden en benutten van
technologische vernieuwingen

De juiste competenties in huis
hebben (kwalitatief goed personeel)

Zorgen dat er voldoende
personeelscapaciteit beschikbaar is

Budget voor externe kosten voor
onderzoek behouden dan wel
verhogen
Up to date blijven rondom de
mogelijkheden van Artificial
Intelligence en analytics

Waar liggen voor jou als opdrachtgever de grootste uitdagingen?

Zoals we al zagen in hoofdstuk 2, is
de prijs voor opdrachtgevers een
belangrijk criterium bij de bureauselectie. 
Het wekt dan ook geen verbazing dat 
opdrachtgevers het handhaven c.q. 
verhogen van het budget voor externe 
kosten voor onderzoek als belangrijkste 
uitdaging noemen. Een kwart van zowel 
opdrachtnemers als opdrachtgevers 
noemt daarnaast het op peil houden 
van de personeelscapaciteit als belan-
grijke uitdaging. Het bijhouden en benut-
ten van technologische vernieuwingen 
blijkt voor opdrachtgevers een iets 
grotere uitdaging te zijn dan voor 
opdrachtnemers, terwijl het aantrekken 
en behouden van goed gekwalificeerd 
personeel voor opdrachtnemers een 
beduidend grotere uitdaging en dan 
voor opdrachtgevers. Mogelijk heeft dit 
iets te maken met de loonkloof die er 
veelal bestaat tussen bureaus en 
opdrachtgevers.

Bijhouden en benutten van
technologische vernieuwingen

De juiste competenties in huis hebben 
(kwalitatief goed personeel)

Zorgen dat er voldoende
personeel scapaciteit beschikbaar is

Inspelen op klantverwachtingen

Voldoende jaaromzet genereren/
klantenwerving

Bijhouden en benutten van
technologische vernieuwingen

De juiste competenties in huis hebben 
(kwalitatief goed personeel)

Zorgen dat er voldoende
personeel scapaciteit beschikbaar is

Budget voor externe kosten voor
onderzoek behouden dan wel
verhogen

Up to date blijven rondom de
mogelijkheden van Artifical
Intelliggence en analytics



UITDAGENDE EXTERNE FACTOREN
Dat externe factoren een enorme impact op een organisatie – zelfs op de hele maatschappij – kunnen 
hebben, heeft de coronacrisis wel bewezen. Aan alle deelnemers aan het onderzoek is daarom de vraag 
voorgelegd hoeveel impact de volgende zeven gebeurtenissen, veranderingen en ontwikkelingen op 
hun organisatie hebben. Ze konden de impact aanduiden op een schaal van -100 (sterk negatief) tot + 

100 (sterk positief). Dit zijn de resultaten:

ERVAREN IMPACT VAN… (-100 IS ZEER NEGATIEF, + 100 IS ZEER POSITIEF)

Nieuwe technologische 
mogelijkheden-100 +100 -100 +100

-100 +100 -100 +100

-100 +100 -100 +100

-100 +100
Meer agile manier van 

werken
Verandering in klant

verwachtingen

08

Veranderingen in beno-
digde competenties 

medewerkers

DIY-onderzoek bij 
opdrachtgevers

Verandering in manieren 
van budgettering van 

onderzoek 
COVID-19

+39
+33

+13
+22 +18

+22

+15+12 +4-4

+3-1 +4-8

Opdrachtnemer Opdrachtgever

Sterk positieve impact Sterk negatieve impact Geen impact100 -100 0
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DE INVLOED VAN DE AVG
Eén belangrijke verandering uit de afgelopen jaren lichten we in dit onderzoek toch even uit: de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingevoerd in 2018 ter versterking van de priva-
cy-rechten van de burger. Voorafgaand aan de invoering van de AVG werd in tal van sectoren 
gevreesd dat de AVG het werken in de praktijk behoorlijk lastig zou maken. In de Nationale
OnderzoeksMonitor is daarom onderzocht hoe de respondenten de invloed van AVG de afgelopen 3 
jaar hebben ervaren. En wat blijkt: zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers rapporteren dat de 
AVG een negatieve impact heeft op hun onderzoekswerkzaamheden. Gemiddeld bedraagt de score 
-13 op een schaal van -100 (sterk negatief) tot + 100 (sterk positief). De verschillen tussen onderzoekbu-
reaus en hun klanten zijn hierbij verwaarloosbaar.

CONCLUSIES
Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben zowel op opdrachtgevers als onderzoeksbureaus een 
behoorlijk positieve impact. Interessant, want eerder bleek dat ruim vier op de tien onderzoekbureaus 
het in huis hebben van de juiste competenties – een essentiële voorwaarde voor het succesvol toe-
passen van technologische innovaties – als grootste uitdaging zien. Daarnaast hebben ook
veranderingen in klantverwachtingen een positieve invloed op de organisatie van beide doelgroepen. 
Veranderingen in de wijze van budgetteren van onderzoek blijkt nauwelijks impact te hebben. De 
invloed van het zelf doen van onderzoek door opdrachtgevers is eveneens niet zo groot. Dat opdracht-
gevers DIY-onderzoek als ‘gematigd positief’ beoordelen en opdrachtnemers als ‘gematigd negatief’ is 
daarbij wel logisch. 

Opvallend is wel dat de invloed van de coronacrisis relatief zeer beperkt is en voor opdrachtgevers zelfs 
licht positief uitvalt. Beide doelgroepen vinden daarnaast dat agile werken een positieve impact heeft, 
al beoordelen onderzoeksbureaus die impact flink hoger dan hun klanten. Op agile werken komen we 
in hoofdstuk 4 nader terug. Tot slot zijn de respondenten redelijk eensgezind van mening dat verand-
eringen in de benodigde competenties de nodige invloed op hun medewerkers zal hebben.

-13 
INVLOED VAN DE AVG 

OP DE WERKZAAM-
HEDEN 
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ACTUELE TRENDS

UITBESTEDEN OF ZELF DOEN?
Aan opdrachtgevers is gevraagd welk percentage van de werkzaamheden bij een gemiddeld onderzoek 
wordt uitbesteed aan een onderzoeksbureau en welk percentage in eigen huis wordt uitgevoerd. Ook is 

gevraagd hoe deze verhouding naar verwachting over 3 jaar zal zijn.   

H O O F D S T U K  4

42%
Actuele verdeling van 

werkzaamheden 
tussen organisatie en 

onderzoeksbureau

46%
Verdeling van 

werkzaamheden 
tussen organisatie en 

onderzoeksbureau 
over 3 jaar

0%      Wij voeren niets zelf uit (= volledige uitbesteding)
100%    Wij doen het hele onderzoek zelf (= geen uitbesteding)

Naar verwachting zullen organisaties over 3 jaar iets meer (4%) 
onderzoekswerkzaamheden zelf uitvoeren. Niet heel schokkend, al is 
het voor onderzoeksbureaus wél belangrijk om voor zichzelf na te 
gaan hoe goed ze ‘in de markt’ liggen. Eerder kon je immers al lezen 
dat de selectiecriteria van opdrachtgevers lang niet altijd matchen 
met de USP’s waarop opdrachtnemers zich willen onderscheiden. Ook 
bleken opdrachtnemers niet altijd even goed te kunnen inschatten 
wat hun klanten belangrijk vinden. Wie als onderzoeksbureau relevant 
wil blijven, doet er dan ook verstandig aan goed te blijven intunen op 
de klant.

De toegevoegde waarde van samenwerking
Eerder zagen we dat 14,0% van de onderzoeksbureaus zich graag wil 
onderscheiden op het gebied van samenwerking met klanten, terwijl 
slechts 6,4% van de opdrachtgevers samenwerking noemt als
belangrijk selectiecriterium. Dat neemt niet weg dat opdrachtgevers 
wel degelijk toegevoegde waarde zien in de samenwerking met 
onderzoeksbureaus. Enkele reacties:

“Onderzoeksbureaus 
denken goed met ons mee”

“Wij laten ons graag advis-
eren”

“We profiteren graag van de 
ervaring en de expertise 
van onderzoeksbureaus”

“Extern onderzoek is onafhanke-
lijk en (dus) representatiever 

dan eigen onderzoek”

“Onderzoeksbureaus bieden 
ons extra capaciteit als we een 

onderzoek willen opschalen”
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AGILE WERKEN WORDT STEEDS BELANGRIJKER

Agile werken is inmiddels in tal van sectoren doorgedrongen. Zoals je in hoofdstuk 2 kon lezen, wordt ook 
in de marktonderzoekssector bij steeds meer organisaties inmiddels agile gewerkt. En dat werkt écht heel 
anders. Waar bij traditioneel marktonderzoek bijvoorbeeld doorgaans sprake is van een brede
onderzoeksopzet en een vooraf geformuleerde onderzoeksvraag, wordt bij agile werken steeds in korte 
sprints toegewerkt naar de oplevering van kleinere deelprojecten en kan het onderzoek op elk gewenst 
moment worden bijgestuurd op basis van eerdere bevindingen. Zoals wordt getoond in onderstaande 
5-puntenschaal, heeft dat de nodige effecten op de organisatie, de onderzoekskosten én het onderzoek 
zelf.

1 2 3 4 5

3.3

2.9

3.6

2.6

2.8

2.0

2.2

Minder aanspreekpunten voor 
onderzoek binnen organisatie

Minder onderzoeksbudget over 
de hele organisatie

Minder onderzoeksvragen uit de 
organisatie

Lagere kwaliteit onderzoek

Lagere kosten

Kortere doorlooptijd

Focus op korte termijn

Decentralisatie

Meer aanspreekpunten voor 
onderzoek binnen organisatie

Meer onderzoeksbudget over de 
hele organisatie

Meer onderzoeksvragen uit de 
organisatie

Hogere kwaliteit onderzoek

Hogere kosten

Langere doorlooptijd

Focus op lange termijn

Centralisatie

Welke effecten van agile werken zie je terug in de onderzoeken waarbij je betrokken bent?

Wat opvalt: bij agile werken zijn de doorlooptijden korter, ligt de focus op de korte termijn en is 
er sprake van een decentrale aanpak. Ook interessant is de vaststelling dat agile werken leidt 
tot het stellen van meer onderzoeksvragen vanuit de organisatie. Mooie resultaten, maar wél 
met een kanttekening. De respondenten geven namelijk ook aan dat agile werken enigszins 
ten koste gaat van de kwaliteit van het onderzoek. Belangrijk om te weten: de vragen over 
agile werken zijn alleen gesteld aan respondenten die in hoofdstuk 2 het onderdeel ‘agile 

onderzoek’ in de 5-puntenschaal minimaal met een 3 hebben beoordeeld en dus minimaal 
enige ervaring hebben met deze werkmethode.

2.3
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TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Zal de inzet van de volgende onderzoeksmethoden de komende 3 jaar 
toenemen, gelijk blijven of afnemen?

Omdat één beeld meer zegt dan duizend woorden, is aan alle respondenten gevraagd om een foto of 
illustratie te uploaden die perfect weergeeft hoe zijn of haar werk er momenteel uitziet. Dat leverde een 

bonte verzameling beelden op. Een greep uit de inzendingen:
 

H O O F D S T U K  5

De tijden veranderen…
Ook de marktonderzoekssector is aan verandering onderhevig. Sommige
onderzoeksvormen en datacollectie-methoden zijn duidelijk op hun retour, andere zijn 
juist sterk in opkomst. Maar welke typen onderzoeksbureaus gaan hiervan profiteren en 
welke krijgen het juist moeilijk? Over welke skills moet je in de nabije toekomst als mark-
tonderzoeker of bedrijfsonderzoeker beschikken om relevant te blijven? En bestaat jouw 
functie over 5 jaar überhaupt nog wel?

83,6% 
Kwalitatief 

online

81,8% 
Chatbots

78,9% 
Tekst 

analytics

75,7% 
SMS/

Whatsapp

63,1% 
Eye-tracking

51,3% 
Kwantitatief 

online

85,3% 
Kwantitatief 

offline

75,0% 
Telefonisch 
onderzoek

58,4% 
Kwalitatief 

offline

Neemt toe Blijft gelijk Neemt af

“Online en digitaal onderzoek heeft 
de toekomst, offline onderzoek zal 

afnemen.”



Zal de inzet van de volgende datacollectie-methoden de komende 3 jaar
toenemen, gelijk blijven of afnemen?

In welke mate merk je dat de volgende competenties aan belang winnen?

73.1%
55.4%

35.8% 35.2% 30.4% 24.1% 22.9% 21.4% 18.4% 12.1%

26.9%

38.5%

47.8% 50.7% 58.0%
58.6% 65.7% 69.6%

67.3%
71.2%

6.2%
16.4% 14.1% 11.6% 17.2% 11.4% 8.9% 14.3% 16.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Afnemen

Gelijk blijven

Toenemen
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2.9%

7.0%

7.2%

7.2%

10.0%

12.9%

18.6%

21.4%

23.5%

15.9%

39.4%

20.3%

34.8%

38.6%

52.9%

27.1%

40.0%

42.6%

53.6%

32.4%

34.8%

21.7%

37.1%

31.4%

37.1%

28.6%

22.1%

27.5%

21.1%

37.7%

36.2%

14.3%

2.9%

17.1%

10.0%

11.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Technische marktonderzoeksvaardigheden

Commerciële vaardigheden

Programmeervaardigheden

Projectmanagementvaardigheden

Grafische/ design vaardigheden

Creativiteit / out of the box denken

Schrijven conclusies & aanbevelingen

Consultancy vaardigheden

Datascience

Zeer sterk

Sterk

Enigszins

Niet

De toepassing van UX – die 
zich met name richt op 
online – zal de komende 3 
jaar de grootste vlucht 
nemen. UX is bovendien de 
enige datacollectie-
methode die volgens álle 
respondenten zeker niet in 
belang zal afnemen. Voor 
een relatief dure methode 
als brandtracking ziet de 
nabije toekomst er daaren-
tegen een stuk minder 
rooskleurig uit: slechts 12,1% 
verwacht hierin de 
komende 3 jaar een toe-
name.

Wat opvalt, is dat de behoefte aan skills op het gebied van data science – een behoorlijk specialis-
tische competentie – het sterkst groeit. Daarnaast neemt ook de behoefte aan professionals met 
goede consultancyvaardigheden en creatieve out-of-the-box-denkers sterk tot zeer sterk toe. 
Slechts een enkeling (2,9%) signaleert geen toenemende behoefte aan creativiteit. De vraag naar
professionals met technisch marktonderzoeksvaardigheden, commerciële vaardigheden en
programmeervaardigheden neemt merkbaar af. Betekent dit dat het voor ‘oude rotten in het vak’ 
wat lastiger kan worden om zich te handhaven in de competitieve marktonderzoekssector?



Welke categorieën onderzoeksbureaus zullen de komende 3 jaar toenemen, gelijk blijven of afnemen?

Terwijl de grootste groep respondenten werkzaam is bij full-service bureaus, is het juist dát type 
onderzoeksbureau dat naar verwachting de komende 3 jaar in aantal zal afnemen. Het aantal gespe-
cialiseerde bureaus zal naar verwachting juist sterk toenemen, terwijl de positie van PR-bureaus over-
wegend stabiel zal blijven.

De hierboven gepresenteerde verwachtingen roepen één prangende vraag op: denk je dat jouw 
baan over 5 jaar nog bestaat? Het antwoord op die vraag is behoorlijk verrassend. Hoewel 64,5% van 
de respondenten werkzaam is bij een full-service bureau – de categorie bureaus die in omvang naar 
verwachting het sterkst zal afnemen –  verwacht slechts 4,1% van de respondenten over 5 jaar waar-
schijnlijk een andere baan te moeten zoeken.
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49.3%
Zeker wel, maar die baan ziet er wel heel anders uit

Denk je dat jouw baan over 5 jaar nog bestaat?

Uiteraard, ik doe dan nog min of meer hetzelfde

Nee, waarschijnlijk moet ik een andere baan zoeken 

46.6%

4.1%
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