
 
 

Les 01: Inleiding in het Nederlandse marktonderzoekslandschap 
Het Nederlandse marktonderzoekslandschap: hoe ziet dat er eigenlijk uit? Hoeveel groot is deze markt, 

welke partijen zijn er en welke rollen kan je vervullen? 

 

Allereerst even een paar vragen aan jullie: 

- Welke marktonderzoeksbureaus kennen jullie? 

- Wat is de totale jaarlijkse omzet van marktonderzoeksbureaus in Nederland? 

- Hoeveel mensen denken jullie dat er binnen marketing intelligence in Nederland actief zijn? 

- Hoeveel marktonderzoeksbureaus zijn er in Nederland met meer dan 100 werknemers? 

Op deze vragen krijgen jullie in deze les antwoord. 

 

Welke marktonderzoeksbureaus zijn er? 
Hier zien jullie de 20 grootste marktonderzoeksbureaus die bij de MOA – de Nederlandse 

brancheorganisatie voor marktonderzoek – zijn aangesloten. Zoals jullie zien zijn er 4 bureaus met 100 of 

meer 100 fte’s (full-time-employees) in dienst. Daarbij moet gezegd worden dat 2 grote partijen – Nielsen 

en IRI – niet in dit overzicht staan omdat ze niet bij de MOA zijn aangesloten.  

 

 
 

Bureaus hebben verschillende specialismen. Sommigen opereren meer in een niche, anderen opereren 

meer allround. Wij gebruiken de volgende indeling met daarna enkele voorbeelden): 

- Full-service, sterk internationaal opererend: GfK, Kantar, Ipsos, MetrixLab) 

- Full-service, vooral lokaal opererend: MarktEffect, MWM2, Motivaction, Blauw, MarketResponse 

- Specialist in merk en communicatie onderzoek DVJ Insights, Validators, MeMo2 

- Kwalitatief specialist: Mare, Wonder Insights & Strategy 

- Specialist op één sector: I&O, USP Marketing Consultancy, ABF Research 

- Specialist op één thema anders dan merk & communicatie: Perspective, Haystack, Milkshake 

research, ExCap, Beautiful Lives, SKIM 

- Dataspecialist: Nielsen, Experience Data, CMotions, Perfectdata, Significant, IRI 

 



 
 

Daarnaast heb je nog vele partijen die ondersteunende werkzaamheden verrichten, bijvoorbeeld voor 

ondersteunende projectwerkzaamheden (bijvoorbeeld NoTies), panel (PanelClix, Panel Inzicht, Dynata) of 

facilitering kwalitatief onderzoek (Be Keen, CG Selecties, Bureau Fris). 

 

Hier zien jullie de omzetontwikkeling van de Nederlandse marktonderzoeksbureaus in de afgelopen 5 jaar. 

Waarin is te zien dat de markt een groei heeft gekend tot en met 2018 en dat deze in 2019 – 2020 weer 

teug is gekomen op net niveau van 2016. De totale omzet in 2020 bedroeg 411 miljoen euro, die van 2021 

steeg weer naar 446 miljoen euro. De daling van 2019 heeft vooral te maken gehad met reorganisaties bij 

een aantal grote bureaus (vooral bij Kantar en GfK zijn grote veranderingen doorgevoerd), die van 2020 is 

vooral veroorzaakt door de Corona situatie. Daarna heeft weer een flinke positieve ontwikkeling 

plaatsgevonden en zit het omzetniveau weer bijna op het hoogste niveau van 2018. 

 

 
 

De MOA 
Eerder is de MOA al even genoemd. Wat is de MOA precies? De MOA is het expertisecentrum voor 

Marketing Insights, Onderzoek en Analytics. De MOA behartigt de belangen van het vak en doet dat zowel 

namens de bureaus als namens bedrijven waar onderzoek en analytics een rol speelt. De MOA biedt 

expertise op 7 kerngebieden, te weten: 

- Competence: veranderende competenties die nodig zijn door veranderingen binnen organisatie 

en de rol van onderzoek / analytics daarbinnen. Met als belangrijkste ontwikkeling dat meer 

consultancy skills nodig zijn.  

- Insights management; hoe zorg je ervoor dat alle data die voorhanden is goed bij elkaar gebracht 

wordt? Hoe kun je datastromen goed koppelen? 

- Research & analytics: ondersteuning op het gebied van research & analytics omdat deze rollen 

binnen bedrijven in sterke mate verdwijnen 

- Datakwaliteit: er komt steeds meer data beschikbaar en er komen steeds meer tools op de markt 

waarmee data gegenereerd kan worden. Hoe zorg je dat de datakwaliteit gewaarborgd blijft? 

- Databeveiliging: bescherm je data tegen ransomware en andere vormen van cybercrime. 

Leveranciers en ontvangers van data moeten goede afspraken maken 



 
 

- Datamanagement: hoe zorg je ervoor dat data optimaal wordt ingezet zodat bedrijven de beste 

data-gedreven beslissingen kunnen nemen? 

- Privacy, legal en integriteit: alles rondom de juridische voorwaarden rondom privacy. Onder 

andere het opstellen van een goede verwerkersovereenkomst, maar ook wat kan en mag rondom 

passieve datacollectie (bijvoorbeeld het volgen wat mensen op internet doen).  

 

De MOA heeft 4 profgroepen waarbij netwerken en kennis delen centraal staan. Voor iedereen die vanuit 

marketing intelligence binnen deze tak van sport werkzaam is of daar bovengemiddeld in geïnteresseerd 

is.  

- Digital analytics 

- Healthcare 

- Sensorisch onderzoek 

- Onderwijs 

 

Elk jaar vindt de uitreiking van de MOAwards plaats. Dit zijn vakprijzen waarbij de volgende prijzen worden 

uitgekeerd: 

- Marketing research & analytics bureau 

- Insights professional bureauzijde 

- Insights professional bedrijfszijde 

- Digital & webanalist 

- Young talent 

- Insights scientist 

 

Beste bureaus van de afgelopen jaren: 

- 2022: Essensor 

- 2021: Validators 

- 2020: MarktEffect 

- 2019: MeMo2 

- 2018: DVJ Insights 

- 2017: Perspective 

- 2016: GfK 

 

Daarnaast organiseert de MOA jaarlijks het Marketing Intelligence Event plaats, ofwel het MIE. De laatste 

jaren is dat in Utrecht. Op het MIE geven bureaus en bedrijven presentaties, meestal praktijkcases, en kan 

je netwerken met collega’s. Daarnaast hebben veel partijen eigen stands waarin ze hun specialismen onder 

de aandacht kunnen brengen. Het is een mooie gelegenheid om veel over het vak te leren. 

 

 

 

  



 
 

De rol van marketing intelligence binnen bedrijven / organisaties 
De rol van marketing intelligence binnen bedrijven / organisaties verschilt sterk. Bij het ene bedrijf werken 

grote marketing intelligence teams, bij het andere bedrijf houdt niemand zich primair met marketing 

intelligence bezig. Hoe groter het bedrijf, hoe sterker het bedrijf op consumenten gericht is, des te groter 

de kans dat marketing intelligence een belangrijke rol binnen de organisatie speelt. De algemene tendens 

is dat “klassieke” marktonderzoeksrollen binnen bedrijven steeds minder vaak voorkomen. Of marketeers 

verbreden hun rol en nemen insights als onderdeel daar binnen mee, of het bedrijf zelf gaat meer de kant 

op van data analytics.  

 

Hoe marketing intelligence binnen bedrijven wordt uitgevoerd, verschilt ook sterk. Sommige bedrijven 

doen dat volledig “in house” waarbij ze met tooling zelf onderzoek uit zetten en hun analyses uitvoeren. 

Die tooling wordt steeds beter en stelt mensen steeds beter in staat zelf onderzoek uit te voeren. Andere 

bedrijven laten dat werk volledig over aan gespecialiseerde bureaus. En weer andere bedrijven doen een 

combinatie van beide. Verdwijnt de rol van marktonderzoeksbureaus daarmee? Daar lijkt het toch niet op. 

Bedrijven / organisaties hebben bureaus toch altijd nodig om het totale marktbeeld te geven. Daarnaast is 

marktonderzoek / marketing intelligence nog altijd een specialisme.  

 

De markt van marketing intelligence specialisten 
Vorig jaar hebben we een uitgebreide analyse gedaan naar de markt van marketing intelligence 

specialisten. om voor al mijn activiteiten een goed beeld te hebben van hoe deze doelgroep er uit ziet en 

welke trends er op dat vlak zijn. Het geeft jullie ook een aardig beeld bij welke rollen er zijn en wat de 

belangrijkste richtingen zijn waar je uit kan kiezen. In de analyse hebben we telkens gekeken naar de rollen 

bij marktonderzoeksbureaus en die bij opdrachtgevers. In totaal hebben we ruim 4.600 profielen 

geanalyseerd. Inmiddels hebben we ruim 5.000 marktonderzoekers in een database verzameld die in vast 

dienstverband werken en ruim 250 die als freelancer werken. De totale markt is waarschijnlijk wel groter. 

Bij ons is bekend dat de MOA een mail bestand van 12.000 geïnteresseerden heeft. Dit bevat ook mensen 

die uit het onderwijs afkomstig zijn, gepensioneerden en anderen die niet (meer) in het vak actief zijn. We 

schatten in dat in Nederland rond de 10.000 mensen binnen marketing intelligence werkzaam zijn. 

We delen jullie hierbij een aantal inzichten: 

1. De rolverdeling bij marktonderzoeksbureaus en die bij opdrachtgevers: je ziet vooral dat bij 

opdrachtgevers het aandeel data analytics / data science relatief hoog is en bij 

marktonderzoeksbureaus operations / accountmanagement rollen een relatief groot aandeel 

hebben. 

2. Mensen die zowel bij een marktonderzoeksbureau als aan opdrachtgeverszijde hebben gewerkt. 

Je ziet hier dat veel vaker mensen die voor een bureau hebben gewerkt naar opdrachtgeverszijde 

zijn gegaan dan andersom. Dit is dan ook – naast het “trouw blijven” aan bureau / klantzijde – het 

meest bewandelde carrièrepad. 

3. Aantal jaren werkzaam: bureau-onderzoekers zijn gemiddeld een stuk minder ervaren dan 

onderzoekers die aan opdrachtgeverszijde werken. 

De volledige rapportage van deze analyse is als download beschikbaar bij het lesmateriaal. 


