
 
 

Les 03: Marktonderzoek in verschillende sectoren 
Marktonderzoeksbureaus hebben vaak een sectorbenadering. Daarmee kunnen ze zich beter 

onderscheiden en focussen op de markten die zij primair willen aanspreken. Marktonderzoek doen voor 

verschillende sectoren vergt vaak een andere benadering. We gaan jullie meenemen door de belangrijkste 

eigenschappen en ontwikkelingen per sector. Met allereerst een overzicht van de sectoren die we gaan 

belichten: 

- Non-profit 

- FMCG 

- Financiële sector 

- Media 

- Retail 

- Reizen / vrije tijd 

- Electronica / digital 

- Healthcare 

- B2B 

 

Non-profit 
Non-profit is verder onder te verdelen in verschillende onderliggende sectoren. De grootste is de 

overheid. Waarbij trajecten vaak groot zijn en via aanbestedingen worden uitgezet. Dat is een vaste 

procedure waarop een aantal geselecteerde bureaus voorstellen mogen uitbrengen en met een 

puntentoekenning worden beoordeeld op verschillende onderdelen. Hoe groter de entiteit waar het om 

gaat, des te groter de bijbehorende onderzoekstrajecten vaak zijn. Zo zijn projecten voor de Europese 

Unie vaak erg omvangrijk. Ook omdat ze meerdere landen betrekken. Voor de Nederlandse overheid zijn 

projecten ook vaak groot, maar in vergelijking met de Europese trajecten al een stuk kleiner. Voor 

provincies en gemeenten is dat vaak nog wat kleiner. Maar dat wil zeker niet zeggen dat dit altijd 

kleinschalige projecten zijn. Ook daar komen omvangrijke vraagstukken waar marktonderzoek antwoord 

op moet geven regelmatig voor.  

 

Dan zijn er nog vele andere subcategorieën die onder non-profit vallen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

Goede Doelen. Zij investeren ook regelmatig in marktonderzoek omdat het een zeer 

concurrentiegevoelige markt is. Daarnaast kun je nog denken aan bijvoorbeeld vakbonden, 

uitkeringsinstanties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Binnen al deze takken is regelmatig 

behoefte aan inzicht. Bijvoorbeeld hoe tevreden hun achterban is, welke thema’s onder de achterban meer 

/ minder aanspreken, hoe ze zich optimaal kunnen positioneren en het testen van communicatie uitingen. 

In Nederland is een aantal specialisten op het gebied van overheidsonderzoek, zoals I&O, Citisens, Kantar 

Public (als onderdeel van Kantar), Lexnova, Moventem, Ipsos, Motivaction, Panteia, Triqs, Research2Evolve 

en ZorgfocuZ / Enneüs. Sommigen bedienen het hele spectrum, anderen hebben zich op enkele thema’s / 

sectoren gespecialiseerd.  

 

Overheidsonderzoek is in vergelijking met onderzoek voor commerciële partijen vaak omvangrijker en de 

trajecten lopen langer. Het trekt daarom vaak mensen aan die niet van vluchtige trajecten houden en meer 

energie krijgen van werken aan langlopende / grootschalige trajecten.  

 



 
 

FMCG 
De FMCG-sector is sterk datagedreven. Omdat de aankoopvolumes hoog zijn, is de hoeveelheid data die 

beschikbaar is dat ook. Daarnaast zijn er zeer veel fabrikanten en merken die binnen dit speelveld 

opereren.  

Drie bureaus bedienen deze sector van branche-brede inzichten met eigen data. Dat zijn: 

- GfK, die consumenten boodschappenlijstjes laat scannen waarmee supermarktaankopen in kaart 

kunnen worden gebracht, gekoppeld aan profielkenmerken (wie koopt wat) 

- IRI, combineert meerdere databronnen om tot marktinzichten te komen over aankopen en over de 

shopper zelf 

- Nielsen, die alle supermarkt kassaverkopen centraal registreert en rapporteert 

Voor deze 3 bureaus geldt dat zij enorm veel andere (innovatieve) oplossingen bieden om de data die ze 

hebben te verrijken. Vooral op het digitale vlak waardoor de merken een steeds scherper beeld krijgen wie 

de consument achter de aankoop is en welke factoren een rol spelen bij alle aankopen. 

 

GfK, IRI en Nielsen hebben elk hun eigen unieke data die door veel merken naast elkaar worden gebruikt. 

Een belangrijke concurrent voor hen zijn de supermarkten zelf. Zo haalt Albert Heijn bijvoorbeeld enorm 

veel informatie op via de bonuskaart die zij zelf ook kunnen aanbieden aan de merken. Dit levert een 

interessant spanningsveld op. 

 

Naast de data, is er veel aandacht voor innovatieonderzoek. De product-levenscyclus binnen FMCG is erg 

kort. Veel producten staan kort op het schap. Het is vaak zoeken naar dé innovatie. Daar wordt enorm veel 

onderzoek naar gedaan. Dan moet je denken aan concept ontwikkeling, concept testing, pack tests, claim 

tests, prijsonderzoek, et cetera. Voorbeelden van succesvolle innovaties zijn er enorm veel, bijvoorbeeld 

Tony Chocolonely, Unox Vegetarische Rookwordt, Heineken 0.0, Calvé Pindakaasrepen, Coca Cola Zero, 

Magnum Infinity, Milka Choco Supreme, et cetera. Maar tegelijkertijd mislukken er ook enorm veel 

producten. Nielsen analyseerde dat maar liefst 76% van de nieuwe FMCG-producten binnen een jaar niet 

meer op de schappen staat. Een paar historische mislukkingen zijn Coca Cola Real (met een aangepaste 

smaak), Cocaïne energiedrank, blauwe Pepsi Cola, Cheetos lippenbalsem, Heinz Ketchup in blauwe / 

paarse / groene kleur met aangepaste smaak, de Arch Deluxe hamburger van McDonalds en Colgate 

maaltijden. Als je je afvraagt waarom deze mislukt zijn, zoek ze dan maar eens op. 

 

Marketing speelt binnen FMCG een enorm grote rol. Het denken over hoe marketing binnen FMCG (en 

uiteindelijk ook binnen andere sectoren) werkt, is behoorlijk beïnvloed door twee boeken: 

- Daniel Kahneman – Thinking Fast en Slow 

- Byron Sharp – How brands Grow  

Ook voor marktonderzoekers is de inhoud van deze boeken enorm belangrijk. En vele bureaus hebben 

hun portfolio ook sterk op dit denken gebaseerd. De twee bureaus die daar het sterkst mee naar buiten 

treden zijn Blauw en Validators, waarbij de laatste zelfs een promotieonderzoek in samenwerking met de 

VU hebben opgezet om het denken van Byron Sharp binnen hun portfolio een sterkere plek te geven. In 

het kort komt het er op neer dat veruit de meeste consumentenbeslissingen vanuit het onderbewuste 

worden gemaakt. En dat merken daarom een goede “mentale beschikbaarheid” moeten hebben om 

voorrang te krijgen wanneer de consument voor het schap staat. Dat gebeurt automatisch bij de grotere 

merken. Elke categorie heeft zijn eigen “Category Entry Points”, ofwel mentale associaties met de 

categorie. Bijvoorbeeld “voor onderweg”, “voor de snelle trek”, “met je vrienden”, “na het sporten”, et 



 
 

cetera. Hoe meer je als merk met die Category Entry Points geassocieerd wordt, des te groter de kans dat 

je opvalt en gekocht wordt.  

 

Omdat koopbeslissingen vaak vanuit het onderbewuste worden genomen, is het dus ook belangrijk die 

component in onderzoek goed mee te nemen. Er zijn verschillende bureaus die zich richten op neuro- en 

eyetracking onderzoek. Om de hersenactiviteit en de oogbewegingen van consumenten vast te stellen. Dit 

zijn bijvoorbeeld Alpha.One, Bloakes, Braingineers, Consumatics, Neurensics en Validators. Daarnaast 

worden schappen in de supermarkt ook daadwerkelijk nagebootst zodat consumenten in een virtuele 

omgeving hun keuzes kunnen maken. Een mooi voorbeeld is NORM dat inmiddels is overgenomen door 

Ipsos en mooie realistische situaties kan schetsen. 

 

Financiële sector 
De financiële sector besteedt erg veel geld aan insights & analytics. Vrijwel alle grote spelers – zowel bij 

banken, verzekeraars, pensioenfondsen en intermediairs – hebben grote insightsteams en zijn continu 

bezig met het vergaren van inzichten. Er zijn geen grote pure specialisten die zich alleen op de financiële 

sector richten, maar voor de grotere marktonderzoeksbureaus is de financiële sector een hele belangrijke. 

Ipsos heeft met TOF (Totaal Onderzoek Financiële Diensten) een belangrijk instrument in handen waarmee 

de complete Nederlandse bancaire en verzekeringsmarkt in kaart wordt gebracht.  

Spelers binnen de financiële sector zijn veel bezig met innovatie, klanttevredenheid en merkpositionering. 

Thema’s die vaak naar voren komen zijn: 

- Vertrouwen 

- Duurzaamheid / maatschappelijk verantwoord 

- Digitalisering 

- Privacy 

De meeste (grote) spelers werken inmiddels agile, dus insights moeten in hoog tempo worden 

gegenereerd. Vaak voeren marketeers binnen dergelijke bedrijven ook zelf onderzoek uit, bijvoorbeeld 

door direct met consumenten in gesprek te gaan in plaats van een interviewer hiervoor in te huren. 

 

Media 
De rol van media binnen onderzoek is groot. Bij de meeste merkonderzoeken wordt de impact van media-

inzet op het merk meegenomen. Maar mediapartijen zijn ook een belangrijke opdrachtgever voor 

marktonderzoeksbureaus. De grootste mediaonderzoeken zijn de bereiksonderzoeken. Deze zijn 

decennialang apart voor de verschillende mediumtypen door GfK uitgevoerd. Hierbij ging het om 

onderzoeken voor: 

- Kijk- en luistercijfers 

- Bereik dagbladen en tijdschriften 

- Internetbereik 

- Bereik buitenreclame 

Inmiddels is het medialandschap natuurlijk enorm veranderd. Uitgesteld kijken is eerder norm dan 

uitzondering, internetgebruik vindt voornamelijk in-app op de smartphone plaats, dagbladen worden 

steeds vaker digitaal en per artikel gelezen, en social media nemen een steeds grotere hap in van ons 

mediagebruik. Dit heeft ertoe geleid dat er ook één bereiksonderzoek gaat komen met één vaste 

meetmethode. Dit zal worden uitgevoerd door Ipsos en Kantar in een onderlinge samenwerking. 

Naast marktonderzoeksburaus voeren ook mediabureaus onderzoek voor hun adverteerders uit. Vaak 

bieden zij soortgelijke onderzoeken aan om te zien in welke mate media inzet bijdraagt in een groei van 



 
 

het merk. Soms maken mediabureaus daarbij gebruik van marktonderzoeksbureaus, andere mediabureaus 

hebben eigen onderzoeksteams die de onderzoeken volledig in eigen beheer uitvoeren. 

 

Retail 
Retailers zijn zowel klant als leveranciers voor marktonderzoeksbureas. Nielsen ontvangt data van de 

supermarkten om alle supermarktaankopen in kaart te brengen. GfK ontvangt data van de non-food 

retailers om alle non-food aankopen in kaart te brengen. Net als bij de FMCG-categorie worden ook voor 

alle non-food categorieën marktaandelen berekend. Zowel voor de merken als voor de retailers.  

Twee belangrijke kennispartners binnen retail Nederland zijn InRetail en Thuiswinkel.org. Beide partijen 

behartigen de belangen van hun achterban en leveren inzichten voor de markt. Bij InRetail gaat dat om 

verschillende monitoren, zoals bijvoorbeeld de woonmonitor, keukenmonitor, etc. Bij Thuiswinkel.org gaat 

dat om de Thuiswinkel Marktmonitor. Daarnaast speelt marktonderzoek een belangrijke rol bij de 

toekenning van de Shopping Awards. Dat zijn de jaarlijkse awards die aan Nederlandse online retailers 

worden uitgekeerd (voorheen Thuiswinkel Awards).  

De belangrijkste trend binnen de retailwerend is de switch van de fysieke winkel naar omnichannel / 

online. Waarbij de transformatie naar online natuurlijk nog enorm is versneld door de coronasituatie. Ook 

de impact van buitenlandse spelers als Amazon en Alibaba speelt een belangrijke rol binnen het 

Nederlandse retaillandschap. Naast GfK en Nielsen is Q&A een belangrijke onderzoekspartner voor de 

verschillende retailers. Zij richten zich volledig op de retailcategorie. 

 

Reizen / vrije tijd 
De sector reizen en vrije tijd staat sinds de corona-pandemie enorm onder druk. Voor 

marktonderzoeksbureaus was dit al een sector waar niet de grootste omzetten in omgingen. Maar dat is in 

de afgelopen 1,5 jaar wel fors gedaald.  

Traditionele reisaanbieders hadden het daarvoor al moeilijk. Mede door de sterke opkomst van 

boekingsplatforms als AirBnB en Booking.com stonden aanbieders van pakketreizen al onder grote druk. 

Waarbij Thomas Cook – één van de grootste en oudste spelers uit de branche – failliet ging. 

In Nederland is het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) een belangrijke speler als het 

gaat om inzichten rondom binnenlandse toerisme en vrije tijd. Jarenlang heeft het NBTC in samenwerking 

met TNS Nipo (nu Kantar TNS) via een joint venture NBTC-Nipo het continu vakantie onderzoek 

uitgevoerd. Dat is in april 2021 stopgezet en NBTC brengt nu met andere partijen – voornamelijk 

datapartners en het CBS – marktcijfers in kaart.  

Naast het NBTC is het NRIT (het Nederland Research Instituut voor Recreatie en Toerisme) een belangrijke 

kennispartner voor de sector. Zij brengen ook veel publicaties en trendrapportages uit en organiseren veel 

congressen en seminars.  

 

Electronica / digital 
In de wereld van electronica en digital volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Spraakbesturing van 

apparatuur wordt steeds vaker gemeengoed en verschillende apparaten worden steeds slimmer.  

Binnen deze categorieën is User eXperience / usability onderzoek belangrijk voor de optimalisatie van de 

gebruikservaring. Daarnaast beschikken deze bedrijven natuurlijk zelf ook over enorm veel data. Dus veelal 

zijn de data analitics teams binnen dergelijke organisaties vele male groter dan de marktonderzoeksteams. 

En door die enorme datastromen en eigen kennis vraag je je af of deze merken nog gebruik maken van 

marktonderzoeksbureaus. Maar dat doen ze zonder uitzondering. Allereerst om inzicht te krijgen in de 

volledige markt. Via eigen data is natuurlijk nog niet bekend wat de ontwikkelingen zijn bij concurrenten. 



 
 

En daarvoor zijn marktonderzoeksbureaus nodig. Door de grootte van de bedrijven en hun vaak mondiale 

focus, maken zijn het meest gebruik van de diensten van de grotere bureaus die op internationale schaal 

onderzoek uitvoeren. Dit zijn vaak grote partnerships.  

 

 

Healthcare 
Waar je als allround marktonderzoeker vaak voor veel sectoren kan werken – omdat de basisprincipes van 

de sector vaak algemeen bekend zijn – geldt dat niet altijd voor healthcare. De kennis die nodig is om daar 

goed marktonderzoek te doen, is vaak erg specifiek. Dus kennis over hoe de gezondheidszorg precies in 

elkaar zit, is vaak noodzakelijk om goed marktonderzoek binnen healthcare te kunnen uitvoeren.  

Onderzoek vindt vaak plaats onder artsen en patiënten. Dat zijn geen doelgroepen die in grote getale te 

vinden zijn. Daarom wordt in healthcare vaak veel kwalitatief onderzoek uitgevoerd. En in kwantitatief 

onderzoek worden over relatief kleine aantallen conclusies getrokken. Het komt niet zelfden voor dat deze 

aantallen onder de 20 liggen (!) 

In de gezondheidszorg gaat enorm veel geld om. Farmaceuten zijn vaak machtige spelers die veel in 

marktonderzoek investeren. Niet voor niets is het 3e grootste marktonderzoeksbureau ter wereld (Quintiles 

/ IMS) een bureau dat zich volledig op healthcare richt. In Nederland zijn Axon Healthcare en Samhealth 2 

bureaus die zich volledig op onderzoek binnen healthcare richten. Bureaus als SKIM en Ipsos hebben hun 

eigen healthcare afdelingen. 

 

B2B 
Tot slot behandelen de B2B als een aparte sector. Maar eigenlijk is dit een dusdanig brede sector dat je 

hier van alles onder kan verstaan. B2B heeft binnen marktonderzoek een aparte status. Vooral omdat 

doelgroepen erg lastig te vinden zijn. Daarom komt het ook vaak voor dat kwalitatief onderzoek de enige 

goede mogelijkheid is om inzichten te genereren. Daarnaast is het vaak enorm lastig om een 

representatief marktbeeld te genereren omdat data daarover vaak ontbreekt.  

B2B-onderzoek kent verschillende specialisten die elk weer op een eigen thema richten. Bijvoorbeeld 

Forum Business Research, Integron (klant- en medewerkertevredenheid), USP Marketing Consultancy 

(bouw). 


