
 
 

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. 

 

 

4.3 Behoefte en innovatieonderzoek 
Het derde “grote domein” is dat van behoefte- en innovatieonderzoek. In sommige gevallen maken 

trajecten binnen dit domein deel uit van grotere innovatietrajecten. Veel onderzoeksbureaus hebben zelfs 

een portfolio dat alle stappen binnen dat innovatieproces omvat. In de praktijk komt het niet vaak voor 

dat hun klanten al die stappen ook daadwerkelijk via het onderzoeksbureau doorlopen. Vaak voeren ze 

een deel van de stappen in eigen beheer uit of schakelen ze voor specifieke stappen gespecialiseerde 

bureaus in.  

Vaak ziet een innovatietraject er als volgt uit:  

1. Verkennende fase, marktbeeld verkrijgen 

a. Trendanalyse / inzichten halen uit verkoopdata 

2. Ontdekkende fase, behoeftes vaststellen 

a. Uses & attitudes 

b. Segmentatie onderzoek 

3. Creatieve fase, (ontwikkelrichtingen voor) concepten bedenken 

a. Concept ontwikkeling / co-creatie 

4. Toetsende fase, het daadwerkelijke succes van het concept voorspellen 

a. Concept testing 

b. Conjunct 

 

In deze les behandelen we elk van deze fases en bijbehorende onderzoeksmethodes. 

 

4.3.1 Trendanalyse / inzichten halen uit verkoopdata 

We starten bij de trendanalyses / inzichten halen uit verkoopdata, ook wel de desk research fase genoemd. 

Hiermee wordt vaak gestart binnen een innovatietraject omdat het een duidelijk kader geeft en het zet jou 

en je opdrachtgever op scherp van wat er allemaal speelt onder de doelgroep en binnen de categorie. 

Trendanalyses zijn er in vele vormen en vaak is het de uitdaging om uit de grote hoeveelheid inzichten nét 

het juiste te halen dat voor jouw innovatietraject relevant is. Waar moet je zoal aan denken? 

- Trendonderzoek door marktonderzoekbureaus: Consumer Trends 2021 (Euromonitor), De Staat 

van Nederland (Newcom), What’s Happening Online (Ruigrok), Branding Trends (Kantar) E-bike 

monitor (GfK), Consumer Life (GfK), Glocalties (Motivaction) 



 
 

- Trendonderzoek door consultants: Trends festivalgangers (Dynamic Concepts Consultancy), 

automotive trends (BCG), top technology trends (McKinsey), HR-Trends (Berenschot) 

- Trendonderzoek door brancheorganisaties: Trends in Mobiliteit (RaiBovag), Toekomstvisie Travel 

(ANVR), e-commerce marketing trendrapport (Thuiswinkel.org) 

- Trendonderzoek door dienstverleners: kansen in snel veranderende foodmarkt (Rabobank), 5 

opvallendste trends in arbeidsongeschiktheid en verzekeren (Achmea),  

- CBS / Eurostat: op nationaal en Europees niveau wordt veel (meestal maatschappelijk) 

trendonderzoek verricht die vaak openbaar toegankelijk is en waar je zelf inzichten uit kan halen. 

Je kan via CBS en Eurostat ook de belangrijkste demografische trends vinden. 

Trendonderzoek kan je heel breed inzetten of zeer specifiek. Belangrijkste vragen die je vooraf moet 

stellen is welke trends kunnen van belang zijn met betrekking tot het vraagstuk van mijn opdrachtgever? 

Wees vooral selectief in de bronnen die je gebruikt, anders kan je verdrinken in de grote hoeveelheid 

informatie die er is. 

 

Verkoopdata vormen op zichzelf al een groot segment binnen marketing intelligence. GfK, Nielsen en IRI 

halen een groot deel van hun business uit hun verkoopdata. Maar het vormt ook vaak essentiële 

basisinformatie bij innovatietrajecten. Zodat partijen bijvoorbeeld kunnen zien: 

- Welke producten binnen een categorie meer / minder goed verkopen 

- Welke nieuwe productintroducties meer / minder succesvol waren 

- Welke periodes van het jaar bepaalde producten beter / minder goed verkopen 

- Wat de verkoopontwikkelingen zijn binnen bepaalde prijssegmenten 

- Welke criteria belangrijk zijn voor het al dan niet succesvol zijn binnen een categorie 

Naast onafhankelijke verkoopdata beschikken veel bedrijven ook over eigen verkoopdata die hiervoor kan 

worden ingezet. 

 

4.3.2 Kansen ontdekken 1: Uses & Attitudes onderzoek 

Na de verkennende fase, komt de ontdekkende fase waarin behoeftes binnen de categorie worden 

vastgesteld. Is er nog weinig bekend over behoeftes binnen de categorie, dan wordt dit vaker (in eerste 

instantie) kwalitatief gedaan. Is er veel bekend over behoeftes binnen de categorie dan wordt dit vaker 

kwantitatief uitgevoerd. Een bekende vorm om behoeftes vast te stellen is “Uses & Attitudes” onderzoek. 

Dit kan zowel kwalitatief als kwantitatief of als combinatie worden uitgevoerd. 

 

Uses & Attitudes (vanaf hier U&A) verkent uitgebreid het gedrag en de behoeftes van de doelgroep 

binnen een bepaalde categorie. U&A-onderzoek is vaak erg verkennend en zien we bijvoorbeeld vaak 

terug binnen de FMCG-categorie. Vragen die daarin veel gesteld worden zijn: 

- Hoe vaak gebruik je product X? 

- Op welke momenten gebruik je product X? 

- Met wie gebruik je product X? 

- Waarom gebruik je product X? 

- Wat zijn belangrijke factoren als je een nieuw product X aanschaft? 

Daarnaast zijn flinke series van behoeftestellingen (need statements) gebruikelijk binnen U&A onderzoek. 

Behoeftestellingen zorgen ervoor dat je meer gevoel krijgt bij de beschrijvende informatie die uit de 

eerdere vragen naar voren komen. Vaak is kwalitatief vooronderzoek noodzakelijk om goed richting te 

krijgen voor de thema’s die in de behoeftestellingen aan bod moeten komen. Het formuleren van 



 
 

behoeftestellingen is vaak nog best lastig. Ze moeten goed discrimineren, eenduidig zijn en het liefst 

bondig geformuleerd. Voorbeelden van behoeftestellingen zijn: 

- Ik zou vaker product X willen gebruiken, maar kom er niet altijd aan toe 

- Ik vind product X zeer geschikt om samen met vrienden te gebruiken 

- De prijs van product X zorgt ervoor dat ik het niet dagelijks kan gebruiken 

Door deze uit te vragen, ontstaat er een beeld waar behoeftes van doelgroepen liggen binnen een 

categorie. En of deze reeds vervuld zijn of nog onvervuld. Want vooral de onvervulde behoeftes zijn voor 

bedrijven of merken interessant om in kaart te brengen. Die vormen de meest kansrijke richting voor 

succesvolle innovaties.  

 

U&A onderzoeken zijn vaak uitgebreide trajecten die aan het eind worden afgesloten met een workshop. 

In een workshop worden de kansen ontdekt voor het bedrijf en de richting bepaald waarop geïnnoveerd 

zal worden. 

 

4.3.2 Kansen ontdekken 2: Segmentatie onderzoek 

Segmenten helpen klanten om hun markt scherper te definiëren. Door de markt op te delen in segmenten 

en vervolgens te bepalen welke segmenten meer / minder kansrijk zijn, leren klanten waar ze zich beter 

wel / niet op kunnen richten. En welke boodschappen bij kansrijke segmenten het meest aanspreken. Zo 

kunnen budgetten voor marketing en productontwikkeling veel scherper worden ingezet. Segmenten 

bieden organisaties vaak ook veel houvast bij het te voeren beleid. Door segmenten organisatie-breed te 

gebruiken gaan ze meer leven en weten medewerkers vaak ook beter voor wie ze werken.  

 

Segmenteren kan op vele manieren. Feitelijk betekent het de data opdelen in homogene groepen. In veel 

onderzoek doe je dat al door te kijken naar verschillen naar geslacht, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau en 

kenmerken als “wel of geen klant”. Bij segmentatieonderzoek kan je ook kijken naar dergelijke segmenten, 

maar het doel is meestal om nieuwe segmenten te creëren. En die segmenten worden vaak vastgesteld op 

basis van behoeften en gedrag binnen een categorie. Daarom lijkt de structuur van segmentatie 

onderzoek vaak op die van U&A onderzoek. Met dus het ontwikkelen en beschrijven van de nieuw 

gecreëerde segmenten als extra factor. 

 

Segmenten worden vaak gecreëerd op basis van behoeften en gedrag binnen een bepaalde categorie. Ze 

kunnen via vragenlijsten tot stand worden gebracht, maar ook op basis van bijvoorbeeld aankoopgedrag. 

Alleen is dat laatste vaak nog wat minder gebruikelijk omdat partijen daar vaak een goed beeld van 

hebben als het gaat om de eigen klanten, maar segmenten vaak interessant worden als ook de niet-

klanten scherp in beeld worden gebracht. Bij segmenten die via vragenlijsten worden ontwikkeld, komen 

de segmenten meestal tot stand via een reeks aan behoeftestellingen. Ook hierin lijkt 

segmentatieonderzoek sterk op U&A onderzoek. De antwoorden op behoeftestellingen worden meestal in 

2 fases geanalyseerd: 

1. Een factoranalyse, waarin wordt bepaald welke factoren een rol spelen in het creëren van 

verschillende doelgroepen 

2. Een clusteranalyse, waarin homogene groepen worden gemaakt op basis van die verschillende 

factoren 

 

Uit de analyse komen vaak meerdere opties naar voren. Bijvoorbeeld een mogelijk model in 3, 4 of 5 

segmenten. Het is dan de taak van jou als onderzoeker dat je deze goed analyseert en nagaat welke 



 
 

opdeling het beste discrimineert en bij welke opdeling de groepen qua grootte goed in verhouding zijn. 

Dit is ook een fase waar je de klant bij betrekt om gezamenlijk tot een goede indeling te komen.  

 

Als de keuze is gemaakt, dan ga je elk segment zo goed mogelijk beschrijven aan de hand van alle data 

waar je over beschikt. Segmenten wil je zo veel mogelijk tot leven laten komen, dit doe je door goed te 

kijken waar segmenten zich ten opzichte van elkaar onderscheiden. En die verschillen duidelijk te 

benadrukken. Hoe meer je dat doet, des te beter segmenten gaan leven. Uiteindelijk wil je dat de 

segmenten ook bij je klant gaan leven. Dit doe je meestal via een (of meerdere) workshop(s) waarin je vaak 

enkele segmenten selecteert en teams in groepen opdeelt en elke groep met een segment aan de slag te 

laten gaan. Het is goed om segmenten herkenbare namen te geven en er ook visuele elementen aan te 

koppelen zodat mensen binnen de organisatie ze goed herkennen. Een veel gebruikte oefening is 

bijvoorbeeld “beschrijf een dag uit het leven van segment X”. Het is ook vaak leuk om de medewerkers zelf 

te segmenteren zodat ze leren tot welk segment ze zelf behoren. De toepassingsmogelijkheden van 

segmenten zijn enorm. We noemen er hier enkele: 

- Gerichte marketingcampagnes opzetten 

- Je eigen klantdatabase segmenteren om die vervolgens gericht te informeren (nieuwsbrief, folder, 

bijeenkomsten, etc) 

- Nieuwe producten ontwikkelen voor een specifiek segment 

- Aankoopgedrag aan segmenten koppelen om diepere analyses uit te voeren en uiteindelijk 

gedrag per segment te voorspellen 

- In alle andere onderzoeken die je uitvoert (bijvoorbeeld Customer Experience, Customer Journey, 

Concept Test, Brand Tracker) resultaten op segmentniveau inzichtelijk maken om nog beter te 

kunnen sturen 

 

Overigens is het niet altijd zo dat er een nieuw segmentatiemodel wordt ontwikkeld. Verschillende bureaus 

werken met een eigen segmentatiemodel dat ze dan vervolgens koppelen aan een specifieke klantvraag. 

Bekende segmentatiemodellen zijn: 

- Het Mentality model van Motivaction [VOORBEELD TONEN] 

- Het BSR-model van Marketresponse [VOORBEELD TONEN] 

- Het Roper Lifestyle model van GfK [VOORBEELD TONEN] 

Hier wordt dan vanuit de bestaande segmenten gekeken hoe die zich verhouden tot de sector waarin de 

klant actief is. Voordeel van het gebruik van een bestaand segmentatiemodel is dat er al zeer veel bekend 

is over de segmenten en zo een heel rijk profiel kan worden geschetst. Nadeel van het werken met een 

bestaand model is dat de segmenten zelf vaak niet specifiek genoeg zijn voor de betreffende categorie.  

 

 

4.3.3 Concept ontwikkeling / creatie 

Het proces van concept creatie wordt door een beperkt aantal onderzoeksbureaus regelmatig uitgevoerd. 

Vaak voeren bedrijven dat “in house” uit of schakelen ze gespecialiseerde innovatiebureaus in. Perspective 

Business Design Research is een uitzondering. Perspective heeft zich steeds meer ontwikkeld van 

onderzoeksbureau naar design research bureau, maar voor hen vormt kwalitatief marktonderzoek nog 

altijd de basis voor propositie ontwikkeling. Hun werkwijze geeft goed aan hoe je concepten kan 

ontwikkelen met onderzoek als belangrijk hulpmiddel. Waarbij het Waardepropositie Canvas / Business 

Model Canvas een belangrijke rol speelt.  

 



 
 

 
Afbeelding: voorbeeld design run van Perspective Business Design Amsterdam 

 

Het waardepropositie canvas gaat uit van de dagelijkse realiteit van je doelgroep (of beter gezegd: 

doelgroep van jouw klant). Dus het zorgt ervoor dat bij het ontwikkelen van innovaties de behoeften van 

de doelgroep centraal staan. Het waardepropositie canvas laat je kijken naar de taken die je doelgroep 

uitvoert, de voordelen die ze zoeken en pijnpunten die ze kunnen ervaren. En gaat op zoek naar 

elementen die voordeel bieden of de pijn verzachten. Op basis daarvan ga je kijken naar producten of 

diensten die daarbij aansluiten.  

 

  
Afbeelding: waardepropositie canvas 

 

 

Vervolgens concretiseer je dat in het business model canvas waarin je alle belangrijke kenmerken in één 

oogopslag samenvoegt. De volgende elementen bren je binnen het business model canvas in kaart: 

1. Klantsegmenten: wie is je klant? 

2. Waardeproposities: waarom kiezen klanten voor jou? 

3. Kanalen: hoe vinden klanten je bedrijf? 

4. Klantrelaties: online of offline? 

5. Inkomstenstromen: waarmee ga je geld verdienen? 

6. Kernmiddelen: wat heb je nodig om verder te komen? 



 
 

7. Kernactiviteiten: wat gaat je bedrijf doen? 

8. Belangrijkste partners: met wie werk je samen? 

9. Kostenstructuur: hoe ziet het er financieel uit? 

 

 
Afbeelding: business model canvas 

 

4.3.4 Concept testing 

Het testen van een product of idee aan de doelgroep wordt in verschillende fases gedaan: 

- In de ideeënfase 

- In de ontwerpfase 

- Als het concept is uitgewerkt 

Vaak zijn er in de ideeën- en ontwerpfase nog meerdere concepten om te testen. Hoe verder het is 

uitgewerkt, des te concreter je het kan voorleggen en des te dieper het op het betreffende concept in 

gaat. 

 

Uiteindelijk gaat het erom dat je een goede inschatting maakt van het mogelijke succes van je product of 

dienst. Soms is kwalitatief en soms is kwantitatief onderzoek daar de beste oplossing voor. De basis vormt 

een goede conceptomschrijving. Zo duidelijk mogelijk, en indien mogelijk voorzien van een afbeelding om 

het zo levendig mogelijk te maken. De conceptomschrijving wordt meestal door de opdrachtgever 

aangeleverd, maar vaak is een goede kritische check essentieel omdat uiteindelijk de doelgroep het goed 

moet begrijpen en dit nog wel eens afwijkt van wat klanten denken. 

 

Een gebruikelijke structuur van een concept test is als volgt: 

- Selectie doelgroep 

- Introductie op het thema, enkele voorbereidende vragen 

- Concept omschrijving 

- Vragen die de omschrijving oproept, zo ja: welke 

- Aantrekkelijkheid concept + toelichting 



 
 

- Koopintentie + toelichting 

- Sterktes + zwaktes concept 

- Betaalbereidheid / prijsindicatie 

- Mogelijke aankoopkanalen 

- Achtergrond / segmentatie 

Weet dat er natuurlijk elementen bij kunnen komen of weggelaten kunnen worden. Maar hiermee heb je 

een goed beeld bij wat vaak aan bod komt. 

 

Bij concept testing is het altijd de vraag hoe goed onderzoek het succes kan voorspellen. Want wat zegt 

bijvoorbeeld een koopintentie van 45%. Is dat goed of juist niet? En wat zegt dat straks in de praktijk? Dat 

is natuurlijk nooit met zekerheid vast te stellen. Maar om het succes te voorspellen zijn er wel een aantal 

manieren om daar een beter gevoel bij te krijgen.  

- Gebruik maken van benchmarks vanuit een database: onderzoeksbureaus die regelmatig concept 

tests uitvoeren, bouwen een benchmark database op zodat resultaten vergeleken kunnen worden 

met gemiddelde scores. Hier kleeft wel een risico aan, want een goede vergelijking is alleen 

mogelijk als de randvoorwaarden zoveel mogelijk hetzelfde zijn. En dat is vrijwel nooit het geval. 

Denk dan aan zelfde categorie, zelfde doelgroep, zelfde panel, et cetera. Externe benchmarks 

worden wel betrouwbaarder in kwaliteit naarmate de database groter is. 

- Gebruik maken van benchmarks binnen een bestaand onderzoek: het grote voordeel van 

benchmarks binnen een bestaand onderzoek, is dat de randvoorwaarden hetzelfde zijn. 

Benchmarks kunnen bestaande producten zijn of andere nieuwe concepten. Deze kunnen in 

random volgorde achter elkaar getest worden, of de steekproef kan worden opgedeeld in exact 

dezelfde deelsteekproeven die elk een eigen concept zien en beoordelen. Dit laatste heet 

monadisch testen.   

- Rekening houden met randvoorwaarden: vele factoren kunnen invloed hebben op het succes van 

een concept. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zaken als bereik, distributie, mate van adoptie van 

nieuwe ideeën door de doelgroep, populariteit van het merk / de organisatie, de behoefte om een 

bestaand product te vervangen, prijsstelling, seizoensinvloeden, et cetera. Dergelijke zaken kan je 

aan het onderzoek toevoegen – zowel in de vragenlijst als door gebruik te maken van bestaande 

data – zodat je de resultaten daarmee kan kalibreren. 

Het is vrijwel onmogelijk om exacte verkoopaantallen te voorspellen, maar concept tests geven – mits 

goed uitgevoerd – altijd goed richting wat nodig is voor een succesvolle productintroductie. 

 

4.3.5 Conjunct onderzoek 

Een methode waarbij wél nauwkeurig verkoopaantallen voorspeld kunnen worden is conjunctonderzoek. 

Dit is een methodiek die vele varianten kent, wij bespreken hier de meest voorkomende variant: Choice 

Based Conjoint ofwel CBC-conjunct.  

 

Conjunct onderzoek zet je in bij producten die uit meerdere elementen (“attributen’) zijn opgebouwd. 

Waarbij je kan variëren hun bijbehorende niveaus. Door dit via meerdere keuzetaken (meestal rond de 10) 

voor te leggen, zie je waar het keuzegedrag van de doelgroep op wordt gebaseerd. En zo zie je of ze 

prijsgevoelig zijn of juist gevoelig voor andere elementen. En wanneer de ene productcombinatie een 

hogere voorkeur behaalt dan de andere. 

 



 
 

Een goed voorbeeld is een abonnement voor mobiele telefonie. Dat is uit meerdere elementen 

opgebouwd, meestal gaat dat om: 

- Provider 

- Toestel 

- Bellen / SMS 

- Internetbundel 

- Prijs per maand 

 

Door te variëren tussen de verschillende abonnementen kan voor de doelgroep worden nagegaan waar ze 

hun keuzes op baseren. Dat kan één dominant element zijn, maar ook een combinatie van meerdere 

elementen. En zo kan je toewerken naar een optimaal aanbod per doelgroep.  

 

Meestal start je met een basisscenario. Dit is het berekenen van marktaandelen bij het meest 

waarschijnlijke aanbod in de markt. Bij conjunct is het vervolgens mogelijk om oneindig veel scenario’s te 

testen. Bijvoorbeeld: 

- Wat gebeurt er als provider A zijn prijs met 10% verlaagt? 

- Wat gebeurt er als provider B zijn internetbundel van 4GB per maand verhoogt naar onbeperkt? 

- Wat gebeurt er als provider C een nieuw toestel introduceert? 

- Et cetera 

Telkens kan je spelen met de niveaus en analyseren wat er met de marktverhoudingen gebeurt. Omdat dit 

realistische keuzetaken zijn, heeft conjunct een goede voorspellende waarde. Hoe beter het model de 

werkelijkheid dekt, des te krachtiger het model. 

 

Conjunctonderzoek kan je ook via FMCG-schappen uitvoeren waarbij je respondenten telkens producten 

binnen een bepaalde categorie “op het schap” kan laten kiezen. Zo kan je dus bijvoorbeeld variëren met 

verpakkingsgrootte, prijs en producteigenschappen. Hierbij kan je ook analyseren wanneer een nieuw 

product op het schap belandt.  

 

Aan het begin gaven we al aan dat de meest voorkomende variant CBC-conjunct is. Een andere 

interessante variant is Menu-Based Conjoint, ofwel MBC conjunct. Hierbij laat je respondenten zelf een 

pakket samenstellen. Een mooi voorbeeld is een McDonalds Menu, waarbij je respondenten hun optimale 

menu laat samenstellen. Daarbij blijven de keuzes hetzelfde maar variëren de prijzen. Zo kan je zien wat 

het optimale aanbod is bij variërende prijsstellingen. MBC heeft één belangrijk nadeel ten opzichte van 

CBC en dat is dat je het concurrentieveld vaak niet goed kan meenemen. Dus je zet het meestal in 

wanneer je mensen zelf een pakket kan laten samenstellen wanneer de keuze voor de aanbieder (merk / 

bedrijf) al gemaakt is. 

 

4.3.6 PR-onderzoek 

PR onderzoek past eigenlijk in geen van de drie hoofdrichtingen van marktonderzoek. Maar het is een 

type onderzoek dat vaak voorkomt en daarom willen we daar ook enkele belangrijke kenmerken van 

delen. PR onderzoek heeft als doel publiciteit te genereren voor opdrachtgevers. Dat kan bijvoorbeeld 

rondom een belangrijke bedrijfsaankondiging zijn, rondom een belangrijke datum (bijvoorbeeld “Dag van 

de Duurzaamheid” of “Wereld Vrouwendag”) of wanneer een bedrijf iets van zich wil laten horen. 

PR-onderzoeken kunnen de meest uiteenlopende thema’s hebben. Meestal heeft het sterke raakvlakken 

met de business van de opdrachtgever. Een bank die publiciteit wil genereren kan bijvoorbeeld ingaan op 



 
 

de vraag “Hoeveel extra sparen we tijdens Corona?” een reisaanbieder kan ingaan op de vraag “hoe goed 

bereiden we onze reis voor?” en energieleveranciers kunnen bijvoorbeeld ingaan op de vraag “wat vinden 

consumenten de belangrijkste besparingen?”. Een aantal voorbeelden van onderzoeken die de publiciteit 

hebben gehaald tonen we hier:   

 

 
 

 

PR-onderzoeken kunnen uiteenlopend van structuur zijn, er is geen vast format voor. Er is wel een aantal 

aandachtspunten waar je rekening mee moet houden: 

- Uitgangspunt voor het ANP om de resultaten over te nemen is – naast dat de uitkomsten 

natuurlijk interessant genoeg moeten zijn – een minimum aantal van 500 respondenten. 

- Ga goed na wat het doel is van het onderzoek. Bijvoorbeeld welke media jouw klant hoopt dat de 

resultaten zullen oppikken. Zijn dat bijvoorbeeld “serieuze media”, zorg er dan voor dat er ook 

serieuze resultaten uit het onderzoek komen.  

- Veel klanten hebben vooraf al een beeld van wat de uitkomst moet worden. Zorg ervoor dat het 

onderzoek objectief is. Zorg ervoor dat je “prikkelende” maar niet sturende vragen stelt. Je wil 

interessante uitkomsten genereren, maar dit moet wel het resultaat zijn van wat de doelgroep 

écht denkt. Niet door het geven van een beperkt aantal antwoordopties waar het meest logische 

antwoord niet in vermeld staat.  

- Formuleer heldere conclusies en maak ze niet sturend. Jouw doel is objectief onderzoek te doen 

dat tot aansprekende resultaten leidt. Maar focus je op die resultaten en maak ze niet mooier dan 

dat ze zijn. Daar prikken media / andere ontvangers snel doorheen. 

- Zorg ervoor dat je het persbericht altijd vooraf mag tegenlezen. En dwing af dat het pas 

gepubliceerd mag worden nadat jij akkoord bent. Het komt vaak voor dat opdrachtgevers de 

uitkomsten in hun voordeel uitleggen en resultaten net even anders interpreteren dan wat er 

daadwerkelijk staat.  

 

 

Toetsvragen: 

- Noem 2 bestaande segmentatiemodellen van marktonderzoeksbureaus 

- Waarvoor gebruik je het waardepropositie canvas? 

- Wat kan je doen om de voorspelling uit een concept test scherper te krijgen? 



 
 

- Noem de 2 varianten van conjunctonderzoek en leg de belangrijkste verschillen uit 

- Noem 3 valkuilen die kunnen voorkomen bij PR-onderzoek  

 

 


