
 
 

Praktijkopdracht les 07: Briefing voorstel 
 

TUI heeft een nieuwe app gelanceerd voor Nederlandse reizigers. Via deze app kunnen reizigers tijdens de 

reis vragen stellen aan TUI als deze er zijn. Dit kan gaan over praktische zaken (zoals bijvoorbeeld “Waar 

vind ik een goed en betaalbaar restaurant in de buurt?”, “Wat is er in de omgeving leuk om te doen als je 

van avontuur houdt?”, et cetera), wanneer er klachten zijn of hulp nodig is. Vragen worden deels via een 

chatbot als via TUI-medewerkers beantwoord. 

TUI wil voordat het de app daadwerkelijk gaat ontwikkelen, eerst weten aan welk type informatie men 

tijdens de reis de meeste behoefte heeft. En welk soort vragen ze het meest kunnen verwachten. TUI heeft 

hiervoor 3 onderzoeksbureaus ingeschakeld: 

- Een groot toonaangevend internationaal opererend bureau, dat voor alle vraagtypen en sectoren 

ruime ervaring heeft 

- Een klein bureau, dat snel en kostenefficiënt als belangrijkste speerpunten heeft 

- Een specialist op het gebied van concept testing → dit is jouw bureau 

Hoewel TUI zelf nog geen vooronderzoek heeft gedaan, wil het direct kwantitatief toetsen. Jouw 

contactpersoon is marketeer en zal het marketingplan voor deze app moeten opstellen. Ze is wat 

chaotisch en lijkt niet veel verstand te hebben van onderzoek. Het is meer een creatief type, die graag met 

een mooi verhaal haar collega’s wil inspireren. Zij wil direct kwantitatief toetsen omdat ze anders bang is 

dat ze in tijdsnood komt. Ze moet namelijk ook nog zelf een vervolgadvies uitbrengen en een concept 

marketingplan opzetten op basis van de resultaten en ze is bang dat ze daar veel tijd aan kwijt is. 

Er is geen vaststaand budget voor dit project gereserveerd, TUI ziet graag waar de bureaus mee komen. 

Wat timing betreft, lijkt er meer mogelijk dan alleen kwantitatief onderzoek, alleen dan moet jouw 

contactpersoon de tijd die zij heeft gereserveerd voor haar vervolgstappen fors inkorten. 

 

 

Opdracht:  

Jij mag een voorstel uitbrengen voor bovenstaand onderzoek. Het daadwerkelijke voorstel hoef je niet te 

schrijven, maar beantwoord de volgende vragen: 

1. Wat verwacht je dat de concurrentie zal aanbieden? Schets dit op hoofdlijnen en hoe je verwacht 

hoe ze zich zullen positioneren: 

a. Het grote bureau 

b. Het kleine bureau 

2. Wat voor opzet stel je voor? Ga daarbij in ieder geval ook in op de volgende aspecten: 

a. Ga je je aan de briefing houden? 

b. Bied je keuze of leg je één beste route kiezen? 



 
 

3. Waar ga je op letten als het gaat om de formulering van je tekst? Welke schrijfstijl ga je hanteren, 

wat zijn belangrijke aandachtspunten die je gaat benoemen? 

4. Waar ga je op letten als het gaat om de vorm van je voorstel? Hoe ga jij je voorstel vormgeven? 

5. Hoe zorg je ervoor dat je realistisch bent over de verwachtingen vooraf? Wat ga je daarin 

benadrukken? 

 

  



 
 

Les 07: hoe schrijf je een winnend voorstel 

 


