
 
 

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. 

 

4.2 Merk- en media onderzoek 
Het domein “merk en media” is veelomvattend en er gaat wereldwijd veel geld in om. Grote merken / 

bedrijven laten wereldwijd hun merk monitoren via grote brand trackers. Daarnaast wordt veel onderzoek 

gedaan naar het optimaliseren en evalueren van campagnes. De methodieken die worden gehanteerd 

spelen steeds vaker in op het onderbewuste omdat de keuzes die consumenten voor merken maken 

grotendeels op de automatische piloot gaan. Onderzoek hiernaar moet daar dus goed op inspelen en daar 

zijn verschillende oplossingen voor.  

Allereerst een aantal vormen van onderzoek die in deze les aan bod komen: 

- Merk- en imago onderzoek / brand tracker 

- Campagne onderzoek / campaign tracker 

- Cross-media onderzoek 

We bespreken deze vormen niet afzonderlijk omdat ze ook vaak in combinatie met elkaar voorkomen. 

Maar alle belangrijke elementen van bovenstaande vormen komen in deze les aan bod. 

 

4.2.1 Het meten van de merkpositie 

Brand managers en marketeers willen natuurlijk een zo sterk mogelijke positie voor hun merk realiseren. 

Daarbij vormen campagnes het belangrijkste middel. De vorm en de inhoud van deze campagnes kan 

natuurlijk op vele manieren ingevuld worden. Omdat er enorm veel geld in omgaat, is goed onderzoek 

naar de optimale invulling sterk aan te bevelen.  

 

Vaak wordt de merkpositie over de langere termijn gemeten, via zogenaamde brand trackers. Daarbij 

wordt periodiek gemeten wat de belangrijkste merk KPI’s zijn voor het eigen merk en dat van directe 

concurrenten. De belangrijkste merk KPI’s worden meestal via de merkfunnel uitgevraagd: 

- Welk(e) merk(en) binnen [CATEGORIE] ken je? (top of mind, spontaan en geholpen)  

- Welk(e) merk(en) binnen [CATEGORIE] overweeg je te kopen? 

- Welk(e) merk(en) binnen [CATEGORIE] koop je (wel eens)? 

- Welk merk binnen [CATEGORIE] is jouw favoriet? 

 

De merkpositie wordt ook vaak vastgesteld aan de hand van het imago. Vaak zijn een aantal kenmerken 

binnen de categorie speerpunten voor het merk om goed op te scoren. En natuurlijk beter dan de 



 
 

concurrentie. Idealiter wil je met je merk een onderscheidend imagoprofiel realiseren zodat je meer opvalt 

binnen de categorie.  

 

4.2.2. Byron Sharp – How Brands Grow 

Binnen het hele merkdomein wordt het gedachtegoed van “How Brands Grow” steeds sterker omarmd. Dit 

boek van Byron Sharp is hét standaardwerk waar marketeers op acteren. Dus ook de onderzoeksbureaus 

nemen deze uitgangspunten steeds sterker mee in de onderzoekstrajecten. Vooral als het gaat bij 

onderzoeken binnen de “snelle aankoopcategorieën” zoals FMCG, waar beslissingen vaak onbewust 

worden gemaakt. Eén van deze uitgangspunten is dat merken “mentaal beschikbaar” moeten zijn op het 

moment van de aankoopbeslissing. Die mentale beschikbaarheid creëer je door consistent te zijn (zonder 

je frisheid te verliezen), aanwezig te zijn op de juiste momenten en op te vallen. Daarnaast moet je merk 

gelinkt worden aan elementen die belangrijk en herkenbaar zijn voor de categorie, ofwel de Category 

Entry Points (CEP’s). CEP’s zijn situaties waarin men idealiter aan je merk zou moeten kunnen denken. 

Steeds vaker zijn dit dan ook de kenmerken binnen de “snelle categorieën” (FMCG) naast het imago 

worden uitgevraagd. Wat zijn dan CEP’s? Hierbij een aantal voorbeelden binnen de food-categorie: 

- Na het sporten 

- Voor onderweg 

- Met de kinderen 

Dus leg je als merk succesvol het verband tussen de belangrijkste CEP(‘s) voor jouw categorie, dan 

verhoog je de kans dat je gekocht wordt.  

 

Maar het draait niet alleen om mentale beschikbaarheid, ook de fysieke beschikbaarheid is van groot 

belang. Omdat aankoopbeslissingen (vooral weer binnen FMCG) vaak weer in een fractie van de tijd 

worden genomen, moet je product wel op de schappen staan én goed zichtbaar zijn. Dus een goede plek 

op het schap en goede zichtbaarheid in de webshop is daarom van levensbelang. Merken die zowel de 

mentale als fysieke beschikbaarheid binnen hun categorie goed op orde hebben, presteren daarom het 

best.  

 

 

4.2.3 Het meten van campagnes 

Onderzoeksbureaus komen in verschillende fases van de campagne in beeld: 

- Bij het ontwikkelen van de campagne, bijvoorbeeld door middel van workshops / kwalitatief 

onderzoek 

- Bij het pretesten van de campagne, bijvoorbeeld via kwalitatief, kwantitatief, eye-tracking of 

neuro-onderzoek 

- Bij het post-testen van de campagne, geïntegreerd binnen een brand tracker of afzonderlijk 

 

Omdat er veel geld in wordt geïnvesteerd, is het vooraf testen vaak wenselijk. Overigens gebeurt dit lang 

niet altijd en mislukken campagnes soms jammerlijk. Bij het pretesten van een campagne wordt de 

campagne aan respondenten getoond en vervolgens geëvalueerd. Dit kan in een kwalitatieve of in een 

kwantitatieve setting zijn. Het kan door regulier vragen te stellen of door meer in te gaan op de 

onbewuste reacties van respondenten via bijvoorbeeld neuro onderzoek of eye tracking. Daar gaan we 

later nog apart op in. Maar hier focussen we ons eerst op de vragen die je gericht kan stellen. Na het 

tonen van de commercial, wordt er vaak eerst naar een overall oordeel gevraagd. Vervolgens wat mensen 

nu goed en minder goed aan de commercial vonden. En daarna wordt de campagne op verschillende KPI’s 



 
 

– als merkherkenning, mate waarin die opvalt, aantrekkelijkheid, past bij het merk, duidelijkheid, irritant en 

call-to-action – getoetst. En – wanneer het om kwantitatief onderzoek gaat – gematcht met de benchmark. 

Op basis hiervan worden vaak “go / no go beslissingen” genomen of de advertentie wel of niet gelanceerd 

kan worden. Of welke aanpassingen gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld het inkorten van een TV-

commercial als iets niet duidelijk is, of het beter in beeld brengen van het merk. 

 

 

Bij een evaluatie achteraf is de campagne vaak onderdeel van een grotere merkmeting. Dus dan worden in 

hetzelfde onderzoek ook de funnel- en imagovragen gesteld. Vaak hebben deze onderzoeken een 

repeterend karakter en worden verschillende campagnes met elkaar en met benchmarks vergeleken.  

Het regelmatig monitoren van de belangrijkste merk KPI’s in combinatie met de campagnes geeft een 

goed beeld van de effecten van campagnes over de langere termijn.  

 

Het meenemen van campagne herkenning binnen deze metingen toont aan in hoeverre die hebben 

bijgedragen aan de ontwikkelingen van de belangrijkste merk KPI’s. dit kan op verschillende manieren. 

Binnen brand trackers wordt dan naast de merkbekendheid ook de reclamebekendheid uitgevraagd. 

Zowel spontaan als geholpen (van welk merk heeft u onlangs een advertentie gezien). Daarnaast worden 

campagnes ook vaak getoond zodat naast de herkenning ook via een evaluatie achteraf de belangrijkste 

verbeterpunten vastgesteld worden. 

 

Het tonen van televisiespots in een evaluatie achteraf wordt vaak via een storyboard gedaan, 

radiocommercials worden als audiofiles voorgelegd en statische visuele campagnes (bijvoorbeeld dagblad 

of billboard) worden als afbeelding getoond. Daarna wordt de herkenning uitgevraagd. Vervolgens komen 

vaak dezelfde aspecten aan bod als bij een pretest, zij het wat beknopter. Ook hierbij zijn benchmarks 

weer een belangrijk hulpmiddel om de resultaten te kunnen duiden. 

 

De herkenning van internetcommercials hoeft niet altijd te worden uitgevraagd. Dit kan bijvoorbeeld door 

het internetgedrag van panelleden te volgen (als zij hier toestemming voor hebben gegeven) of door een 

cookie aan online advertenties mee te geven zodat dit getrackt kan worden. Aan de hand hiervan kan met 

meer zekerheid worden bepaald of de “exposed” groep anders tegen een merk aankijken dan de non-

exposed groep.   

 

Soms wil de opdrachtgever meerdere uitingen met elkaar vergelijken. Dan wordt vaak een AB-test ingezet, 

waarbij je aan de ene groep campagne A toont en aan de andere groep campagne B en nagaat welke het 

best beoordeeld wordt. Dit kan je ook in een experimentele setting met online advertenties doen, waarbij 

de ene groep in werkelijkheid advertentie A te zien krijgt en de andere groep advertentie B (of een andere 

advertentie / content blok). Ook dit kan je met behulp van cookie technologie goed inrichten. Vervolgens 

vergelijk je de verschillen op de belangrijkste merk- en campagne KPI’s met elkaar. Natuurlijk is het van 

belang dat beide groepen gelijk zijn qua sociodemografische samenstelling en – indien relevant – op 

andere kenmerken. Zoals bijvoorbeeld wel / geen klant. 

 

De campagne effecten en campagne evaluaties worden dus vaak gebenchmarkt, zodat het succes van een 

campagne kan worden bepaald. Deze benchmarks hebben alleen waarde als die in de juiste context 

worden gebruikt. Want van een campagne met een hoog budget mag je meer verwachten dan van een 

campagne met een laag budget. En hetzelfde geldt per mediumtype. Goede benchmarks zijn dan ook 



 
 

specifiek per mediumtype ontwikkeld en daarin worden ook het aantal GRP’s of het netto mediabudget 

meegenomen. Zodat de vergelijking ook echt waarde heeft. 

 

4.2.4 Cross-media onderzoek 

Consumenten komen natuurlijk met meerdere media tegelijk in aanraking. En adverteerders willen graag 

weten wat het effect is van hun totale media inzet. Voegen bepaalde mediumtypen nu meer of minder 

toe? En is er sprake van een gecombineerd effect? Om het effect van meerdere media tegelijkertijd te 

onderzoeken wordt ook wel cross-media onderzoek uitgevoerd. Daarin wordt rekening gehouden met alle 

mediumtypen waar consumenten mee in aanraking kunnen komen. Zo kan op een goede manier 

vastgesteld worden welke mediumtypen in welke mate bijdragen aan een ontwikkeling op de belangrijkste 

merk KPI’s. Uiteraard kan dit ook gekoppeld worden aan campagne inzet en inmiddels ook aan 

aankoopgedrag. Het liefst worden alle media waar consumenten mee in aanraking komen passief 

uitgemeten in plaats van uitgevraagd. Natuurlijk kan dit niet met alle media, maar hoe meer je passief kunt 

meten, des te betrouwbaarder worden de inzichten. 

 

Een mooi voorbeeld van hoe dit centraal in kaart gebracht wordt, is THX, het cross-media platform van 

onderzoeksbureau MeMo2. THX is een app waar consumenten zich als panellid voor kunnen aanmelden. 

Naast het invullen van vragenlijsten en delen van informatie (bijvoorbeeld recente aankopen), registreert 

de app ook met welke media consumenten in contact komen en waar consumenten zich bevinden. Zo kan 

een heel rijk beeld worden geschetst van alle factoren die consumenten beïnvloeden – waaronder 

campagnes uiteraard – en hoe zich dat vertaalt in aankoopgedrag. De inzichten komen vrijwel realtime in 

een dashboard binnen zodat klanten van MeMo2 daar direct kunnen zien welke effecten hun 

marketinginspanningen hebben.  

 

 
 

 



 
 

4.2.5 Eye tracking en neuro onderzoek 

We gaan hier nog wat dieper in op eye tracking en neuro onderzoek. 

 

Met eyetracking volg je de oogbeweging van de respondent. Via speciale camera’s kan je volgen waar de 

respondent naar kijkt. Bij eye-tracking draait het om het aandachtstrekkend vermogen van de campagne. 

Je kan door meerdere respondenten te volgen zogenaamde heatmaps maken waarin je ziet welke 

elementen van de uiting de meeste aandacht trekken. Dit kan zowel voor een statische uiting 

(bijvoorbeeld een poster die je in een bushokje ziet of een dagblad advertentie) als voor een dynamische 

uiting (tv- of internetcommercial). Zie voor meer informatie: https://www.unravelresearch.com/blog/hoe-

werkt-eye-tracking-een-complete-gids 

 

Met neuro onderzoek meet je via een MRI de hersenactiviteit van respondenten tijdens het tonen van een 

commercial. Zo zie je welke elementen van de commercial reactie oproepen. En zelfs ook wat voor soort 

reactie dat is. Zie voor een uitleg het filmpje van specialist Neurensics waarin deze methodiek helder wordt 

uitgelegd: https://www.neurensics.com/neuro-ad-testing?hsLang=nl   

 

 

Toetsvragen: 

- Noem de 4 stappen in de merkfunnel in juiste volgorde 

- Waarom past het gedachtegoed van Byron Sharp vooral bij aankopen binnen de FMCG-categorie? 

- Wat zijn Category Entry Points? 

- Noem 2 methodes waarin de reactie op campagnes wordt vastgesteld zonder er direct naar te 

vragen? 

 

https://www.unravelresearch.com/blog/hoe-werkt-eye-tracking-een-complete-gids
https://www.unravelresearch.com/blog/hoe-werkt-eye-tracking-een-complete-gids
https://www.neurensics.com/neuro-ad-testing?hsLang=nl

