
 
 

Les 06: Wie is de klant? En hoe om te gaan met verschillende 

stakeholders? 
Als onderzoeker bij en marktonderzoeksbureau heb je te maken met vele verschillende klanten. Voor 

klanten is het van belang dat ze weten dat je hun uitdagingen goed snapt. Zodat je in het 

onderzoekstraject een zo goed mogelijke sparringpartner bent. Het is daarom belangrijk om zo veel 

mogelijk relevante kennis over je klant te hebben. En die komt in elke fase van het traject van pas. Dus 

wees daarom voor het eerste contact met je klant voldoende voorbereid. 

 

Kennis opdoen over jouw klant 
De kennis over je klant kan je opdoen op 3 niveaus: 

1. Branche 

- Check binnen Google of binnen specifieke nieuwssites naar nieuwsitems over de sector 

- Ga na of er een branchevereniging is en volg wat die doen 

- LinkedIn: zoek wat in LinkedIn groepen actueel is over de betreffende sector 

2. Organisatie 

- Bedrijfswebsite, check vooral ook “about us” en “nieuws” binnen bedrijfswebsite 

- Check binnen Google naar nieuwsitems over je klant 

- Bekijk de laatste posts van het bedrijf op LinkedIn (evt ook andere social kanalen) 

- Ga na wie – behalve jouw contactpersoon – bij het onderzoek betrokken is (dus: welke 

stakeholders zijn er?) 

- Check of er al eerder voorstellen zijn uitgebracht / onderzoek is uitgevoerd voor deze 

organisatie en neem dat door.  

3. Contactpersoon 

- Ga na hoe lang jouw contactpersoon al in dienst is bij het betreffende bedrijf. Meestal kan 

je die informatie wel via LinkedIn vinden. Stel deze contactpersoon werkt nog kort voor de 

organisatie en jij hebt er al een langere relatie mee, dan kan je hem / haar goed op weg 

helpen. 

- Check de rol van je contactpersoon binnen het bedrijf → ga na in hoeverre persoonlijke 

doelen van jouw contactpersoon overeenkomen / afwijken ten opzichte van 

bedrijfsdoelen 

- Indien jouw organisatie beschikt over een CRM-programma: zie wat de laatste interactie 

met deze contactpersoon / klant is geweest (van jouzelf / jouw bedrijf) 

- Bekijk zijn / haar LinkedIn / posts 

- Google je contactpersoon 

- Check bij collega’s of er al een eerdere relatie met de betreffende persoon is geweest en 

wat de laatste relevante contacten zijn geweest.  

- Als je al een mailhistorie met deze persoon hebt, dat mailcontact nog eens nalopen 

 

Het karakter van jouw contactpersoon 
Naast het opdoen van relevante kennis over de organisatie en jouw contactpersoon, is het belangrijk dat 

je jouw contactpersoon begrijpt. Want waar de ene contactpersoon het bijvoorbeeld prettig vindt om 

dagelijks contact te hebben, vindt de ander dat weer enorm vervelend. En waar de één geïnteresseerd is 

over alle details uit het onderzoek, wil de ander juist alleen weer resultaten op hoofdlijnen. Hoe weet je nu 

wat per situatie de beste benadering is? Daar is een hulpmiddel voor dat je houvast geeft bij de 

samenwerking met jouw contactpersoon. 



 
 

 

Mogelijk heb je al weleens van het Insights Discovery model gehoord of gehoord van “groene”, “blauwe”, 

“rode” en “gele” personen. Zo niet, dan leggen we het je graag uit. Insights Discovery geeft je inzicht in 

psychologische voorkeuren van mensen. Op basis van deze psychologische voorkeuren zijn mensen onder 

te brengen in vier segmenten. Zo krijg je een beter beeld van zowel je eigen gedrag als van het gedrag 

van anderen. En – belangrijker nog – je leert hoe je zo goed mogelijk samenwerkt met anderen en effectief 

met ze communiceert. Om deze segmenten herkenbaar te maken zijn er kleuren aan gekoppeld. 

 

Rood: 

- Wilskrachtig 

- Doelbewust 

- Veeleisend 

- Vastberaden 

- Prestatiegericht 

 

Geel: 

- Dynamisch 

- Enthousiast 

- Overtuigend 

- Optimistisch 

- Expressief 

 

Blauw: 

- Voorzichtig 

- Nauwkeurig 

- Analytisch 

- Gedetailleerd 

- Objectief 

 

 

Groen: 

- Zorgzaam 

- Relatie gericht 

- Harmonieus 

- Ontspannen 

- Geduldig 

 

Wat betreft de samenwerking / het maken van rapportages of voorstellen is het aan te bevelen de 

volgende insteek te kiezen per kleur: 

- Rood:  

o To the point 

o Concreet 

o Resultaatgericht  

- Geel 

o Creatief 

o Visueel 



 
 

o Aandikken qua woordgebruik 

- Blauw: 

o Gedetailleerd 

o Methodologische sterk onderbouwd 

o Foutloos 

- Groen: 

o Gericht op samenwerken 

o Persoonlijk 

o Realistisch 

 

Natuurlijk kan het zijn dat jouw contactpersoon niet de enige is waar je mee te maken hebt. Wat moet je 

dan doen wanneer je met verschillende stakeholders te maken krijgt? Het belangrijkst is dat je weet hoe 

de verhoudingen liggen. Ga altijd primair uit van jouw eerste contactpersoon (sla die in ieder geval niet 

over). En probeer te achterhalen wat voor persoonlijkheden de andere contactpersonen zijn om te zien of 

je met hen een andere communicatiestijl moet hanteren. Probeer in ieder geval altijd zo open mogelijk te 

communiceren. Zo kom je achteraf nooit voor verrassingen te staan.  

 

Opdracht: 

- Maak van het volgende resultaat een slide voor: 

o Een “blauw” contactpersoon 

o Een “groen” contactpersoon 

o Een “rood” contactpersoon 

o Een “geel” contactpersoon 

 

Opdracht (evt vooraf laten invullen zodat men niet “gekleurd” is): 

Zelfanalyse, wie ben jij? → eigen vragenlijst, punten toekenning op basis van antwoorden 

 

1) Wat vind jij belangrijk als het gaat om een onderzoeksrapport: 

1. Mooi vormgegeven 

2. Duidelijk resultaat 

3. Foutloos 

4. Prettige schrijfstijl 

 

2) Welke rol neem jij aan wanneer je een groepsopdracht krijgt met directe collega’s: 

1. De leiding 

2. Rol op de achtergrond 

3. Coördinator 

4. Out-of-the box denker 

 

3) Welke karaktereigenschap past het best bij jou? 

1. Denker 

2. Sociaal 

3. Direct 

4. Creatief  

 

4) Wat is jouw grootste valkuil? 



 
 

1. Te vaak aardig gevonden willen worden 

2. Slordig zijn 

3. Teveel met details bezig zijn 

4. Hard overkomen 

 

5) Hoe wil jij anderen overtuigen? 

1. Door duidelijk te zijn 

2. Door je goed in de ander in te leven 

3. Door te inspireren 

4. Door je expertise goed over te brengen 

 

6) Waar word je blij van in je werk? 

1. Goede samenwerking  

2. Een ingewikkelde kwestie zelf oplossen 

3. Resultaat behalen 

4. Een oplossing bedenken waar niemand aan heeft gedacht 

 

 


