
 
 

Les 04: Algemene introductie van de belangrijkste disciplines 
Marktonderzoek kent vele disciplines. In deze module nemen we je mee naar de meest voorkomende 

disciplines. Alle full-service bureaus hebben deze disciplines onder hun hoede en vrijwel alle grote 

bedrijven doen binnen deze domeinen onderzoek. Dat betekent niet dat dit overzicht allesomvattend is, 

maar wel dat je hiermee een uitgebreid beeld hebt bij de mogelijke onderzoekstrajecten waar je straks in 

je carrière mee te maken krijgt. 

 

We delen dit op in 3 hoofddisciplines, te weten: 

- Customer Experience 

- Merk- en media onderzoek 

- Behoefte- en innovatieonderzoek 

Binnen elke hoofddiscipline bespreken we specifieke onderzoeksrichtingen, zoveel mogelijk voorzien van 

mogelijke klantvragen en voorbeelden van type onderzoeken en rapportages. 

 

4.1 Customer Experience 
Allereerst Customer Experience, dat is een verzamelnaam voor alle evaluaties van doelgroepen over een 

recente ervaring. We bespreken hierbij 3 richtingen: 

- Klant- en medewerkertevredenheid (ook wel Customer / Employee Experience genoemd) 

- Customer Journey onderzoek 

- User Experience 

 

4.1.1 Klant- en medewerkertevredenheid 

Omdat klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek sterk op elkaar lijken bespreken we dat in één 

hoofdstuk. Klanttevredenheidsonderzoek is het grootste domein, daarom nemen we dat als uitgangspunt 

bij het benoemen van de meeste voorbeelden. Aan het eind van het hoofdstuk gaan we nog even 

afzonderlijk in op medewerkertevredenheidsonderzoek. 

 

Maar wat is klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek eigenlijk? De definitie die wij hanteren is “Op 

basis van vooraf vastgestelde KPI’s nagaan hoe de klantervaring / ervaring van de medewerker is 

geweest.” Veelal gaat het om terugkerend onderzoek. En het kan natuurlijk ook worden verdiept naar 

specifieke doelgroepen, productgroepen, et cetera.  

Typische klantvragen die binnen dit domein vallen zijn: 

- Hoe tevreden zijn mijn klanten / medewerkers? 

- Hoe is mijn klant- / medewerkertevredenheid ontwikkeld ten opzichte van vorig jaar? 

- Welke factoren dragen het sterkst bij aan mijn tevreden klanten / medewerkers? 

- Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn klanten / medewerkers loyaler worden? 

 

Loyaliteit / NPS 

Naast klanttevredenheid is de klantloyaliteit voor veel bedrijven belangrijk. Loyale klanten zetten meer om 

en blijven langer klant. En dragen daarmee sterker bij tot winstgevende groei dan nieuwe klanten. Maar 

een tevreden klant is nog niet per definitie een loyale klant. Daar kunnen andere factoren mee te maken 

hebben. Zoals: 

- Hoe sterk is de aantrekkingskracht van concurrenten? 

- In hoeverre zit je “vast” bij andere aanbieders? 



 
 

- In hoeverre biedt jouw bedrijf de beste voorwaarden? 

Om de loyaliteit vast te stellen wordt vaak gebruik gemaakt van de NPS, ofwel de Net Promoter Score. Dit 

is een vraag op een schaal van 0 tot 10 waarin de mate van aanbeveling wordt vastgesteld. De vraag wordt 

als volgt gesteld: Hoe waarschijnlijk is het dat u ons aanbeveelt aan vrienden, bekenden of collega’s? En 

daarop beantwoorden klanten dan met een cijfer van 0-10. Klanten die een 9-10 geven noemen we 

promotors, klanten die een 7-8 geven noemen we passives en klanten die een 0-6 geven noemen we 

detractors. De NPS is het aandeel promoters – het aandeel detractors en wordt als absoluut getal 

aangeduid.  

 

Wat is een goede NPS? Dat verschilt per sector. Sectoren met een hoge emotionele betrokkenheid 

(bijvoorbeeld vakantie / vrije tijd, smartphones) kennen gemiddeld een hogere NPS dan sectoren met een 

lagere emotionele betrokkenheid (bijvoorbeeld financiële dienstverleners of producten die je regelmatig 

aanschaft). De meeste bedrijven streven in ieder geval naar een positieve NPS. 

 

Veruit de meeste bedrijven maken gebruik van de NPS, vaak worden er specifieke NPS-trajecten 

uitgevoerd. Waarom is dit zo’n populaire KPI?  

- Vanwege de correlatie met omzetgroei / winst. Dus de NPS is een voorspeller van groei, en dat is 

natuurlijk waar de meeste bedrijven graag op sturen. 

- Vanwege de eenvoud: je hebt slechts één vraag nodig om die inzichten te krijgen. 

Zelf ben ik wel kritisch op het gebruik van de NPS. Want wanneer beveel je iets aan? Na de NPS-vraag 

komt vaak een toelichting. Daarin lees je vaak na een lage NPS “ik beveel nooit een product aan”. Dus de 

persoon kan wel erg tevreden zijn over een product, maar hoeft niet de bereidheid te voelen deze aan te 

bevelen. Daarnaast is de toekenning van promoters bij een cijfer van 9 of 10. Maar in Nederland geldt een 

8 ook al vaak als een hoog rapportcijfer. Het is dus de vraag of 9 en 10 de lading van alle 

enthousiastelingen dekken. Overigens geven mensen in andere culturen (vooral landen die zuidelijker 

liggen dan Nederland) gemiddeld hogere cijfers. In ieder geval zie je door de berekening van 9-10 min 0-6 

dat de NPS behoorlijk kan fluctueren. En dat is natuurlijk erg gevaarlijk als je het als belangrijk 

meetinstrument voor je organisatie in zet. Ondanks deze kritiek – die door veel mensen gedeeld wordt – 

zien bedrijven het als een belangrijk meetinstrument. 

 

CES 

Een andere veelgebruikte KPI om de klantloyaliteit te meten is de CES, ofwel de Customer Effort Score. 

Deze legt vast hoeveel moeite het kost om bijvoorbeeld ergens klant te worden een product aan te 

schaffen et cetera. De CES wordt uitgevraagd op een 5-puntsschaal, die varieert van “zeer veel moeite” tot 

“zeer weinig moeite”. Hoe beter de CES, des te kleiner de kans dat men uiteindelijk afhaakt. Net als de NPS 

kan de CES voor meerdere klantprocessen binnen de organisatie worden gebruikt. Het voordeel van de 

CES ten opzichte van de NPS is dat deze minder fluctueert. De NPS en de CES zijn complementair en 

kunnen naast elkaar worden gebruikt. Ze correleren dan ook sterk met elkaar. Waar de NPS wordt ingezet 

om een beeld te krijgen over de algemene tevredenheid, identificeert de CES hoe bedrijven presteren bij 

klantproblemen. Toch wordt de CES in het algemeen minder gebruikt omdat hij niet op altijd van 

toepassing is. Bij sommige producten (bijvoorbeeld een boek of een fiets) is de vraag of je er moeite voor 

moet doen namelijk niet relevant. Je zet de CES dus eerder in om specifieke processen te evalueren. 

 

Van losse metingen tot volledige programma’s 



 
 

Klanttevredenheidsonderzoeken zijn binnen grotere ondernemingen vaak grootschalige programma’s die 

doorlopend worden uitgevoerd. Op verschillende fases in de klantreis (customer journey) willen 

organisaties graag gedetailleerd inzicht in hoe de details in het proces worden geëvalueerd. Dergelijke 

trajecten werken vaak met geautomatiseerde vragenlijsten die voorgelegd worden zodra de klant een 

specifieke fase hebben doorlopen. De resultaten worden dan vaak via dashboards weergegeven waarop 

elke betrokkene zijn eigen beoordeling kan terugvinden. Vaak vinden er regelmatig workshops of 

contactmomenten met het onderzoeksbureau plaats om de resultaten te duiden en concreet aan de slag 

te gaan met verbeterpunten. 

 

Voor kleinere organisaties is het vaak niet nodig zo’n grootschalig programma op te zetten. Zij werken 

vaan met losse metingen die ze periodiek (laten) uitvoeren. Dit wordt dan vaak op maat gerapporteerd, 

meestal in PowerPoint voorzien van conclusies en aanbevelingen. 

 

Benchmarking 

Benchmarking is binnen het domein van klanttevredenheidsonderzoek een belangrijk gegeven. Want wat 

zegt een gemiddeld rapportcijfer van 7,3 nu eigenlijk? Door het gebruik van benchmarks, kan je eerder 

signaleren wanneer er zaken erg goed of juist fout gaan. Omdat klanttevredenheidsonderzoeken vaak 

specifiek op maat voor klanten worden ingericht is het lang niet altijd mogelijk om benchmarks te 

gebruiken buiten de eigen organisatie om. Daarom worden binnen klanttevredenheidsonderzoeken vooral 

gebruik gemaakt van eigen benchmarks. Meestal gaat dit over tijd of tussen afdelingen. Wat zijn de 

belangrijkste ontwikkelingen van de KPI’s ten opzichte van de afgelopen jaren? Hoe doet afdeling X het 

bijvoorbeeld ten opzichte van afdeling Y of ten opzichte van de gehele organisatie?  

 

Drivers van klanttevredenheid en klantloyaliteit 

Een belangrijke vraag die vaak gesteld wordt is “wat kan ik doen om mijn klanttevredenheid te 

verbeteren”? Je moet er dus voor zorgen dat de vragenlijst voldoende – vaak kwalitatieve – elementen 

bevat die de resultaten verder duiden. Je kan de vraag letterlijk aan respondenten stellen Wat kan 

organisatie X doen om jou meer tevreden te stellen? maar vaak levert het meer op wanneer je gaat kijken 

naar de samenhang tussen bepaalde resultaten, ofwel de correlatie. Dat doe je door te kijken naar de 

tevredenheid op deelaspecten en ook andere zaken als bijvoorbeeld het imago mee te nemen. Want de 

klanttevredenheid van bijvoorbeeld een bank kan bepaald worden door: 

- De mensen die bij de bank werken 

- De goede reputatie van de bank 

- De mate waarin de bank als innovatief wordt gezien 

- De goed werkende online omgeving 

- Een eerdere slechte ervaring bij een andere bank 

- Et cetera 

Via een driveranalyse kan je dit vaststellen en kan je adviseren aan welke knoppen jouw klant / organisatie 

kan draaien om klanten meer tevreden te krijgen. Dezelfde analyse kan je overigens ook doen op de 

klantloyaliteit. 

 

Uitvoering  

Door het gebruik van de vele KPI’s, ligt het voor de hand klanttevredenheidsonderzoek kwantitatief uit te 

voeren. Wanneer je eerst een goed gevoel wil hebben bij waar de belangrijkste pijnpunten voor klanten 

liggen, is kwalitatief vooronderzoek aan te bevelen. Ook wanneer de klantgroep erg klein is, bijvoorbeeld 



 
 

bij B2B. Je kan ook kwalitatief onderzoek doen onder de medewerkers van de organisatie om te leren of 

hun beeld over de klanttevredenheid “matcht” met de daadwerkelijke resultaten. 

 

Vaak vindt de uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken online plaats. Soms als er direct feedback 

gevraagd wordt, gaat dat via SMS / pushberichten zodat mensen op locatie direct hun mening kunnen 

geven. In sommige gevallen is online onderzoek niet mogelijk en vindt het schriftelijk, telefonisch of op 

locatie (met enquêteur) plaats. 

 

Medewerkertevredenheid 

Medewerkertevredenheidsonderzoek lijkt sterk op klanttevredenheidsonderzoek, maar toch zijn er ook 

verschillen. Eerst enkele overeenkomsten: alle elementen die net aan bod zijn gekomen gelden zowel voor 

klanttevredenheidsonderzoek als voor medewerkertevredenheidsonderzoek. Onderzoeken kennen vaak 

een zelfde soort opbouw en binnen organisaties zijn de KPI’s uit beide onderzoeken belangrijke waarden 

om op te sturen. Vaak hangen er ook bonussen aan vast. Dan enkele verschillen: natuurlijk is de doelgroep 

anders. Bij medewerkertevredenheidsonderzoek zie je wat vaker jaarlijkse metingen en is de customer 

effort score minder gangbaar. Klanttevredenheidsonderzoek kent vaker doorlopende trajecten: 

bijvoorbeeld dat bij elke transactie of klantcontact direct naar de reactie van de klant wordt gevraagd. 

Onder medewerkers is dat niet gebruikelijk. Ook is de inhoudelijke kennis die nodig is om de onderzoeken 

uit te voeren anders. Waar je bij klanttevredenheidsonderzoek goed moet weten wat bedrijven kunnen 

doen om hun klanten optimaal te bedienen en een achtergrond in bijvoorbeeld economie of 

bedrijfskunde goed aansluit, is bij medewerkertevredenheidsonderzoek vaker HR-specifieke kennis nodig. 

 

 

4.1.2 Customer journey onderzoek  

De Customer Journey is een veel gebruikte term binnen de meeste organisaties, zowel profit als non-

profit. En marktonderzoek vormt vaak een mooi middel voor organisaties om die journey beter te 

begrijpen. Customer journey onderzoek valt binnen het domein Customer Experience maar wordt ook wel 

eens ingezet bij behoefte- en innovatie vraagstukken. Binnen Customer Experience wordt het gebruikt om 

te leren in welke ervaring men heeft binnen de stappen van de Customer journey en hoe deze worden 

geëvalueerd. Binnen innovatie onderzoek wordt de Customer journey ingezet om te leren welke behoeften 

men heeft binnen de verschillende stappen van de klantreis en hoe organisaties daar met nieuwe 

proposities op kunnen inspelen. 

 

De customer journey is de klantreis vanaf de eerste oriëntatie tot en met de aankoop van een bepaald 

product en vaak komt ook het gebruik van een product en de nazorg / service achteraf nog aan bod. En 

als het moet leiden tot een herhaalaankoop dan is het geen eenmalig proces maar een cyclus. 

 

Organisaties willen daar graag inzicht in om voor de verschillende stappen in die journey te bepalen hoe 

zij die nog beter op de behoefte van de doelgroep kunnen laten aansluiten. 

 



 
 

 
 

Customer journey onderzoek is vooral geschikt voor aankopen of beslissingen met een hoge 

betrokkenheid. Dit zijn vaak aankopen waar men even over nadenkt en waar een flink proces aan vooraf 

gaat. Dit kan van alles zijn: 

- Afsluiten verzekering 

- Aanschaf auto 

- Aanmelden voor een uitkering 

- Een nieuwe keuken kopen 

- Een nieuw telefoonabonnement afsluiten 

- Et cetera 

In screeningen vooraf aan het onderzoek stel je vast wie recente kopers of aanmelders van het betreffende 

product of dienst zijn. Idealiter doe je dat zo recent mogelijk om de herinnering zo goed mogelijk te laten 

zijn. Maar dat is in de praktijk nog vaak een uitdaging omdat producten met een hoge betrokkenheid vaak 

weer een lage penetratie kennen. Dus stel je vaak op een schaal vast (vaak met meerdere producten om te 

verbergen om welk product het gaat) wat de periode van de laatste aanschaf is geweest. Vervolgens breng 

je het proces stap voor stap in kaart en beantwoord je vragen als: 

- Wanneer startte de oriëntatie? 

- Welke bronnen werden daarbij gebruikt? 

- Welke partijen werden overwogen? En waarom juist die partijen? 

- Wat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven in het keuzeproces? 

- Verliep de transactie zonder moeilijkheden? 

- Hoe is er betaald? 

- Is het product volgens verwachting geleverd? 

- Heeft het product uiteindelijk aan de verwachtingen voldaan? 

- Bood de verkoper goede nazorg? 

Als je deze vragen ziet, merk je waarschijnlijk meteen hoe lastig het voor respondenten kan zijn dit goed in 

te vullen. Want hoe goed kun je dit proces nog achterhalen? Zeker als het gaat om een aankoop die 

bijvoorbeeld 5 maanden geleden is verricht. Inmiddels zijn daar verschillende oplossingen voor die 

bureaus hanteren: 

- In plaats van “terugvragen” ga je “vooruitvragen”, dus onder mensen die van plan zijn een 

aankoop te doen ga je ze volgen. Via dagboekjes, korte vragenlijsten – die het proces overigens 



 
 

niet mogen beïnvloeden! – die dicht op elke fase van de journey zitten stel je veel actueler vast 

wat de overwegingen per fase zijn geweest 

- Passief meten: verschillende bureaus registreren het online gedrag van panelleden. Zo kan in voor 

alle stappen die online zijn gezet worden vastgesteld op welke websites / apps dat is geweest en 

kan zo het hele digitale aankoopproces accuraat in kaart worden gebracht. Dit kan dan worden 

samengevoegd met de stappen die offline zijn genomen om daar een goede combinatie van te 

maken. Het getoonde voorbeeld in de presentatie laat zien welk type websites worden bezocht 

voorafgaand aan het boeken van een vliegreis 

Uiteindelijk resulteert het in een grote hoeveelheid inzichten waar bedrijven voor elke fase concrete 

actiepunten uit kunnen halen. Vaak worden deze trajecten ook afgesloten met een workshop om die 

actiepunten gezamenlijk vast te stellen. 

 

 

4.1.3 User Experience (UX) 

User Experience onderzoek is onderzoek naar de gebruikservaring van technologische producten. Hierbij 

kan je denken aan: 

- Consumentenelektronica 

- Afstandsbedieningen 

- Websites / apps 

 

Designers / ontwikkelaars van deze technologische producten zijn vaak nauw betrokken bij deze trajecten 

zodat zij direct op basis van de gebruikersfeedback aan de slag kunnen met verbeterpunten. Naast het 

meten van het gebruiksgemak en ervaren nut van een product, willen de designers / ontwikkelaars van 

deze producten ook graag een “wow-effect” creëren door de eindgebruiker in positieve zin te verrassen.  

 

UX-onderzoek vindt vaak plaats in een kwalitatieve setting, waarbij het gebruik van het product centraal 

staat. De deelnemers wordt of gevraagd om het product “vrij te gebruiken” en alle functionaliteiten te 

ontdekken of er worden opdrachten meegegeven. Bijvoorbeeld “bestel product X via de website”. Een 

combinatie van beide komt ook vaak voor.  

 

Tijdens de opdrachten en tijdens het gebruik van het product wordt er “meegekeken” met de deelnemer. 

Als het gaat om een website / app, dan kan je als klant en als onderzoeker precies zijn waar in de app / 

website de deelnemer zich bevindt. Je kan door middel van mouse-tracking zien waar deze met de muis 

beweegt. En achteraf kan je dat ook clusteren door middel van heatmaps. Je kan ook gebruik maken van 

eye-tracking om te zien waar de deelnemers naar gekeken hebben. Als het gaat om de gebruikerservaring 

van apparaten dan worden er opnames gemaakt en / of kijk je live mee met de gebruiker. Vaak om deze 

niet af te leiden vindt het live meekijken via een aparte ruimte achter een 1-way-mirror plaats. 

Vaak worden de deelnemers zowel vooraf als achteraf geïnterviewd. Vooraf over de verwachtingen ten 

aanzien van het product en achteraf over de ervaringen.  

 

In sommige trajecten is het al mogelijk om verschillende versies van een product te testen zodat kan 

worden bepaald welke versie van het product als beste wordt geëvalueerd.  

 

UX onderzoek kan ook kwantitatief worden uitgevoerd. Dat is goed mogelijk bij het testen van websites of 

apps. Deelnemers kunnen dan vanaf hun computer op basis van daadwerkelijke gebruikservaringen 



 
 

aangeven wat ze van de website / app vonden en waar zij verbeterpunten zien. Binnen onderzoekspanels 

kunnen hier ook A/B tests mee worden uitgevoerd. 

 

  

 

Toetsvragen: 

- Noem 2 voordelen en 2 nadelen van het gebruik van de NPS 
- Welke maat wordt – naast de NPS – ook als voorspeller voor loyaliteit gehanteerd? 
- Waarom worden benchmarks vaak gebruikt binnen klanttevredenheidsonderzoek? 
- Wat is het doel van een driveranalyse binnen klanttevredenheidsonderzoek? 
- Voor welke categorie kan UX onderzoek kwantitatief worden ingezet? 


