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Spotify, big hits en big bytes 
Dankzij streamingdiensten als Spotify kent de entertainment-
industrie zijn doelgroepen nu beter dan in het Top 40-tijdperk. 
Tijdens MIE 2016 toont Wouter de Bie, data-architect bij Spotify,  
hoe de notoir grillige wereld van de popmuziek tegenwoordig veel 
beter te voorspellen is. ‘Hoe meer data je hebt, hoe meer je ermee 
kunt doen.’  8
Get connected met Millennials
Hoeveel impact heeft de jonge voorhoede op merken en 
organisaties? Hoe maken ze hun leefwereld duidelijk en waar  
doen ze dat? MARE Research spotte de Tumblr-generatie en legde  
ze nou eens niet een saaie vragenlijst voor. Een mooi geval van 
creatief onderzoek naar een creatieve voorhoede. ‘Alles is mooier  
met een laagje glitter.’  16
De nieuwe onderzoeker 
De wereld van marketing en merken verandert. Als het aan  
Egbert Jan van Bel ligt, geven marktonderzoekers sturing aan  
hoe organisaties met deze veranderingen omgaan. Daar zijn 
marketeers wellicht niet blij mee, maar so be it. ‘Marktonderzoekers, 
u gaat de dienst uitmaken.’  22
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Schapen zitten niet de hele dag op internet, maar 
dat wil niet zeggen dat ze geen big data voort- 
brengen. Uit recent Zwitsers onderzoek blijkt dat  
ze niet zo’n rijk emotioneel leven hebben, vrij saai 
zijn in hun dagbesteding, een wat achterhaald 
eetpatroon volgen en nauwelijks op Buienradar 
kijken. Dat leidt dan al snel tot de conclusie dat  
we de vermeende persoonlijkheid van het schaap 
maar moeten vergeten. Kijk, dat is nou data science 
in optima forma. Verzamelen, interpreteren en 
afmeten aan de maatschappelijke norm in één 
beweging. Met mensen gaat dat wat moeilijker. 
Hoewel…, de middelen zijn er wel om ons net als 
een schaap op de operatietafel te leggen. Tijdens  
de laatste CES turfden wij een blender die je 
fronsend wijst op je dieet en een muziekspeler  
die een tearjerker streamt als-ie doorheeft dat je  
je ellendig voelt. 
Veel interessanter is dat al die apparaten met 

elkaar praten, over jou. Wat als Netflix  
je thermostaat leest en weet dat het  
te koud is, en er een bloedhete film 
tegenaan gooit? Of: stel je de auto voor 
die een noodstop maakt voor een hert  
en vervolgens de foto van de situatie 
doorgeeft aan andere auto’s, zodat die 
automatisch op de rem staan als zo’n 
beest onverwacht de weg oversteekt. Al 
die digitale wijsneuzerij zorgt ervoor dat 
de marktonderzoeker als informatiewon-
der op achterstand komt te staan. Geen 

nood, zeggen de heren Van Bel en Olivier in dit 
nummer van Clou. De een ziet juist emplooi voor  
de onderzoeker nieuwe stijl: ‘Als organisaties steeds 
digitaler worden en dus steeds meer aangewezen 
zijn op data, móet onderzoek wel bepalender 
worden voor de strategie en proposities van deze 
organisaties.’ (pag. 22) en de ander schetst een 
toekomst waarin we geen keus meer hebben: 
‘marktonderzoek gaat op in een bredere op data en 
decision intelligence gestoelde discipline.’ (pag. 28). 
Aan het vak de taak om niet als een mak schaap  
de ontwikkelingen te volgen. We hebben persoon- 
lijkheden nodig. U ziet ze in het wild op het MIE. 
Laat die kans niet liggen.

Redactioneel

Schaap of 
persoonlijkheid

jan roekens - hoofdredacteur

Vrienden van Clou
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feiten en om
standigheden

Bij de meeste bedrijven zijn de datatoepassingen nog relatief 
simpel en vooral gericht op analyse in plaats van real-time en 
voorspellingen. 
22% van de bedrijven zegt achter te lopen op de concurrentie ter-
wijl ruim 81% aangeeft dat de mogelijkheden van big data voor 
de eigen organisatie groot zijn. Dat blijkt uit de Big Data Survey 
2015. De data die gebruikt worden zijn over het algemeen nume-
riek en komen vaak uit voor de hand liggende bronnen, zoals 
CRM en klantendatabase (18%t), websitestatistieken (18%), exter-
ne bronnen (14%), marketingdata vanuit e-mailstatistieken (14%) 
en transactionele data (13%t). Toepassingen met data uit rijkere 
bronnen zoals tekst, beeld en geluid zijn er nog zeer weinig. Een 
klein deel van de bedrijven is momenteel bezig met het toepas-
sen van kunstmatige intelligentie, machine learning, voorspellen-
de modellen en deep learning.
 

Big data voorspelt niet
Nederlanders delen steeds be-
wuster berichten, foto's en vi-
deo's. Persoonlijke gebeurtenis-
sen delen zij vaker met een 
kleinere, specifieke groep via 
WhatsApp. Facebook wordt 
hierdoor steeds meer een verza-
meling van grote levensgebeur-
tenissen en algemene, nieuws-
waardige of grappige linkjes 
naar berichten, video's en foto's. 
Dit blijkt uit onderzoek van 
Multiscope. 
Facebook is verreweg het popu-
lairste social media-netwerk. 
Contact onderhouden met 
vrienden, kennissen (68%) en 
oude bekenden (47%) is nog 
steeds de belangrijkste reden 
voor het gebruik van social  
media. Foto's delen en bekijken 
is daarna de belangrijkste  
reden (44%).

WhatsApp belaagt Facebook

b r o n :  e m e r c e . n l

››
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De perceptie van Nederlanders over populaire maatschap-
pelijke thema’s wijkt vaak af van de werkelijkheid, zo blijkt 
uit onderzoek van Ipsos. 

De opvallendste mispercepties: Nederlanders denken dat 
onze bevolking voor 25% uit immigranten bestaat. In werke-
lijkheid ligt dit percentage op 12%. In Nederland denken  
we dat de rijkste 1% van de bevolking maar liefst 40% van 
de rijkdom bezit. In werkelijkheid is dat 24%. Nederlanders 
schatten dat 40% van de Nederlandse bevolking overge-
wicht heeft, terwijl dat in werkelijkheid 49% is (aardig  
detail: de onderschatting in Saudi-Arabië en Turkije ligt  
op resp. 43% en 33%). In Nederland schatten we het aan- 
deel vrouwen in de Tweede Kamer op 28%, terwijl dat in 
werkelijkheid 37% is. Internationaal gezien bezet Nederland 
de 19e positie op de ‘index van onwetendheid’. 

De Nederlandse consument wil het liefst een scherp tarief, 
een scherpe prijs of een korting wanneer hij klant wordt bij 
een bedrijf. Een welkomstcadeau is voor hem niet bepalend 
voor het kiezen van een merk. Bijna 80% denkt dat zij een 
cadeau uiteindelijk zelf betalen. 

Dat blijkt uit een studie van Millward Brown in opdracht van 
Essent. Van de ondervraagden heeft 78% liever een lager ta-
rief, een lagere prijs of een korting. Nog geen 25% van de 
consumenten zegt op basis van het welkomstcadeau voor 
een merk te kiezen. Mocht blijken dat zij zelf voor een ca-
deau opdraaien, dan wil 67% het cadeau niet. 

Maatschappelijk 
onwetend

Geen welkomstcadeau

December is niet mijn favoriete maand. Ik houd van 
mijn familie, maar kerst is toch een beetje een moetje. 
Het eten was als vanouds heerlijk, maar bij gang drie 
van de zeven zat ik vol en was ik wel uitgepraat met 
mijn tante die zo langzamerhand wel erg doof begint  
te worden. En ook zakelijk is december pittig. Te veel 
werk dat af moet in te korte tijd. De gevoelsmatige 
sprint naar het einde van het jaar maakt dat de 
mentale ruimte voor iets nieuws er niet is. 

Dan januari. Dat is een heel ander verhaal. In januari 
ben je helemaal niet bezig om de eindstreep te halen, 
maar gaat het juist om nieuwe doelen stellen. 2016  
gaat sowieso een heel mooi jaar worden. De economie 
groeit, het consumentenvertrouwen stijgt, 
marktonderzoekbureaus verwachten groei en 
opdrachtgevers investeren in data en (klant)
kennis. 

We komen daardoor steeds meer te weten. Maar 
nemen we op grond van al die kennis ook betere 
beslissingen? Daar ben ik niet van overtuigd. 
Nieuwe data wordt overal verzameld, opgeslagen 
en soms ook geanalyseerd. En ja, we stellen (nog) 
steeds meer vragen aan steeds meer respondenten. 
Maar halen we hier echt de insights uit die erin zitten? 
Dat moet toch kunnen, als we al die bronnen slim 
combineren? Klinkt perfect, maar we weten inmiddels 
dat dat zo gemakkelijk niet is. We lopen vast in grote 
IT-trajecten, privacy-wetgeving en de MOA waarschuwt 
terecht voor datalekken. Maar is dit wel een data-
probleem? Want wat is altijd al de belangrijkste 
succesfactor in ons vak? Juist, de persoonlijke 
samenwerking. De menselijke factor. 

Ik ben ervan overtuigd dat dat ook met alle 
innovatiedrift zo zal blijven. Als we slimmer en beter 
samenwerken, halen we er meer uit. Binnen bureaus, 
tussen bureaus, aan klantzijde tussen afdelingen en 
natuurlijk tussen bureau en klant. Better together  
wordt mijn motto voor 2016. Laten we dit jaar de 
silo’s afbreken en beter gaan samenwerken. Geen 
IT-projecten, maar gewoon de juiste mensen in één 
ruimte op het moment dat het ertoe doet. De juiste 
kennis op en aan tafel bij de start van een project en  
als eindproduct één - kort - rapport. Dan nemen we 
betere beslissingen. Ik heb er zin in, maar houd in  
mijn achterhoofd dat het zo weer december is! «
bram van schaik is managing director bij tns nipo

Better together 
Colum

n
bram

 van schaik
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Spotify streamt big hits en big bytes

m
ie 2016

‘Hoe meer 
data je hebt,  
hoe meer je 

ermee 
kunt doen’
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H 
ebben we het over popmuziek dan horen we vaak 
dat vroeger alles beter was. Klopt, maar dan alleen 
als we het over de muziek zelf hebben, en niet over 

muziekmarketing of doelgroepkennis. Want reclamecampagnes 
en acties werden vroeger lukraak vanuit Hilversum de wereld in 
gestuurd. De enige graadmeters van wat er leefde waren de spo-
radische enquêtes van popmagazines en de bekende hitlijsten, 
maar die toonden alleen de verkoopcijfers.
In zijn MIE-presentatie op 3 februari laat Wouter de Bie zien dat 
de muziekindustrie die mistige tijden achter zich heeft gelaten. 
De Brabander trad een kleine vijf jaar geleden in dienst bij Spo-
tify (zie kader) en zag het bedrijf snel uitgroeien van spannende 
start-up tot marktleider op het gebied van muziekstreaming.  
Big data speelde daarin een grote rol. Het datateam werd de  
afgelopen jaren uitgebreid van vier naar 38 man. Daarnaast zijn 
er momenteel nog honderden ontwikkelaars die gebruikmaken 
van Spotify’s data-infrastructuur. ‘Data gebruiken we binnen echt 
alle facetten van het bedrijf, zowel in de marketing, bij de adver-
tentieverkoop als in ons product zelf.’ 

Luxe positie
Spotify ging in 2008 in Zweden van start, pas twee jaar nadat de 
basis voor het platform werd gelegd. Softwarematig was alles in 
orde, maar het duurde lang voordat het bedrijf de benodigde li-
centies voor digitale muziek kreeg van de platenmaatschappijen 
en andere rechthebbenden, vertelt De Bie. ‘De muziekindustrie 
was erg sceptisch, gezien Napster (het eerste illegale download-
platform, red.) en de piraterij.’ Aanvankelijk was Spotify zo’n  
beetje het enige streamingplatform. Een luxe positie en het be-
drijf breidde dan ook snel uit in Europa, om zomer 2011 de vleu-
gels uit te slaan naar de VS. ‘Dat kon allemaal doordat de plate-
nindustrie er een levensvatbaar model in zag en steeds meer 
muziekrechten beschikbaar stelde.’ Sinds de oprichting heeft 
Spotify al zo’n $3 (e2,8) miljard uitgekeerd aan rechthebbenden.
Maar het groeiende geloof in het streamingmodel had tegelij-
kertijd een nadeel: de muziekeigenaren gingen ook Spotify’s con-
currenten streamingrechten verlenen, zoals Google Play, YouTube 
en – meer recentelijk - Apple Music. Zaak voor Spotify om zich 

verder te onderscheiden met het best mogelijke product, legt De 
Bie uit. ‘Daarbij heeft data ontzettend geholpen. Met behulp 
daarvan kunnen we onze gebruikers sterk gepersonaliseerd be-
naderen, en veel inzichten bieden in hoe artiesten en marketing-
campagnes presteren. Doordat we die data hebben én kunnen 
ontsluiten – want dat is een kunst apart - konden we zo hard 
groeien. Google en Apple hebben ook data maar zij zitten toch 
nog steeds niet op de hoeveelheid gebruikers die wij hebben. 
Hoe meer data je hebt, hoe meer je ermee kunt doen.’ 

Beschermd 
Muziek is als water uit de kraan geworden; het stroomt waar en 
wanneer je maar wilt - met Spotify als waterleiding. Maar de 
buizen van Spotify zijn wel slim, ze meten waar de muziek naar-
toe gaat, en met wie en hoe vaak we het allemaal delen. ‘Het 

wordt allemaal veel persoonlijker. Niet alleen in de muziek, alles 
in de maatschappij wordt afgestemd op de persoonlijke voorkeu-
ren van mensen. Big data is een belangrijk stuk van de puzzel 
want het vertelt ons: wat kunnen we jou persoonlijk aanbevelen? 
Vroeger waren mensen lid van een fanclub, waardoor je een  
beetje wist waar iemand van hield. Nu identificeren mensen zich 
minder met bepaalde clubs. Bij groepen als de Millennials gaat 
het om MIJ! Met muziek kunnen wij ons op die groepen richten 
en dat is aantrekkelijk voor mensen.’ 

Dankzij streamingdiensten als Spotify kent de 
entertainmentindustrie zijn doelgroepen nu 
beter dan in het Top 40-tijdperk. Tijdens MIE 2016 
toont Wouter de Bie, data-architect bij Spotify, 
hoe de notoir grillige wereld van de popmuziek 
tegenwoordig veel beter te voorspellen is. 

tekst robert heeg, illustratie ricky booms

›

digital 
analytics

Spotify 
Spotify is een streamingdienst. Dat betekent dat gebruikers via een 
internetverbinding muziek kunnen luisteren waar en wanneer ze 
willen, zonder die muziek ooit te ‘bezitten’. Opgericht in 2006 heeft 
het bedrijf inmiddels zo’n 75 miljoen actieve gebruikers, waarvan 20 
miljoen een betaald abonnement hebben. Die laatste groep kan 
onbeperkt muziek luisteren zonder reclame te hoeven zien/horen, 
daar waar gratis gebruikers wel commerciële uitingen moeten 
dulden. Spotify heeft 30 miljoen songs in de database en er komen er 
dagelijks 20.000 nieuwe bij. Gebruikers kunnen playlists met 
favorieten maken en die delen met vrienden. Er zijn al ruim 1,5 
miljard van die playlists gemaakt. Spotify heeft 3,7 miljoen 
Facebookfans. Gebruikers produceren dagelijks 30 terabyte aan data. 



Een Brabander in New York
Wouter de Bie (35) is data-architect bij Spotify. Voordat hij bij de 

streamingdienst aan de slag ging was hij Linuxconsultant bij Stone-IT in 
Nederland en richtte hij Jewel Labs op, waar hij applicaties ontwikkelde 

voor film- en festival-kaartverkoop. De liefde bracht hem in 2009 naar 
Stockholm waar hij eerst werkte bij een online advertentiebedrijf en in 2011 

bij Spotify in dienst trad. Hij werd er al snel manager van een groep 
datamensen, maar zocht twee jaar geleden een nieuwe uitdaging. 

Wederom bracht een combinatie van liefde (zijn verloofde is Amerikaanse) 
en werk hem naar een nieuw land. ‘Ik wilde volledig focussen op de 

data-architectuur. Het kwam mooi uit want het werk dat ik in Zweden voor 
Spotify deed kon ik in New York nog beter doen. Daar zitten binnen Spotify 

immers de meeste gebruikers van de data en ook het advertentieteam zit 
er.’ In zijn vrije tijd maakt De Bie zelf muziek en dat telde wel degelijk mee 

in zijn keuze voor Spotify. ‘Dit is echt de perfecte combinatie voor mij.’
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Spotify stuurt bijvoorbeeld ‘discover weekly’-afspeellijsten, waar-
in mensen elke maandag een lijst van dertig songs ontvangen 
die Spotify voor hen persoonlijk heeft geselecteerd en die (hope-
lijk) aansluiten op hun voorkeuren. ‘Doordat we dat echt op indi-
vidueel niveau doen kunnen wij ons onderscheiden. We zien 
steeds meer van zulke personalisatie binnen ons product, ook in 
advertenties. Het zou zelfs een user-based interface kunnen zijn.’ 
Spotify beheert dus bergen waardevolle data die ook partijen 
buiten de entertainmentindustrie interessant zouden kunnen 
vinden. Maar vooralsnog wordt al die jongerendata niet doorver-
kocht aan derden. ‘Andere partijen zullen vast geïnteresseerd zijn 
maar wij verkopen onze data niet, dat is allemaal heel erg be-
schermd. Onze inkomsten komen van advertenties en abonne-
menten, de data is er alleen voor ons eigen product en voor de 
muziekindustrie. Wel gebruiken we data voor advertentie-targe-
ting. Als ik bijvoorbeeld naar klassieke muziek luister, dan wil ik 
daar geen schreeuwende reclame doorheen horen.’  

Thriller 
Wie wel mogen meedelen in de vergaarde kennis zijn de platen-
labels, het is onderdeel van de deal die de streamingdienst heeft 
met de rechthebbenden. De Bie spreekt van een gezonde inter-
actie. ‘We krabben elkaars rug: Spotify kan zonder platenlabels 
niet bestaan, en wij bewijzen ons een steeds belangrijkere partij 
voor hen. De daling van piraterij in Zweden kun je eigenlijk wel 
toeschrijven aan Spotify. Daar zit dus een hele sterke wisselwer-

king. We hebben meer gegevens dan zij ooit hebben gehad. Wij 
weten door wie en op welk moment een bepaalde track wordt 
afgespeeld. Vroeger wisten ze niet aan wie ze een cd verkochten, 
laat staan op welk moment van de dag mensen ernaar luister-

den. Als ze een album verkochten, wisten ze niet welk nummer 
het populairst was. Wij zien bijvoorbeeld dat Billie Jean het meest 
favoriete nummer is van Michael Jacksons Thriller-album, en  
niet Beat It of Thriller.’ Hij pakt gelijk de cijfers erbij: Beat It is  
75 miljoen keer afgespeeld, Thriller 50 miljoen, en Billie Jean  
119 miljoen. ‘Zonder Spotify had geen platenmaatschappij dat 
ooit geweten.’

Hij geeft een voorbeeld waarin we zien hoe de muziekindustrie 
zulk datagebruik in de praktijk kan inzetten. Toen rapper Jay Z 
een aantal jaren geleden naar Zweden kwam, stond zijn optre-
den eerst gepland in een grote arena in Stockholm. Maar het 
platenlabel vroeg Spotify om een analyse van waar de Zweedse 
Jay Z-fans hoofdzakelijk wonen. Dat bleek aan de westkust te 
zijn, bij Göteborg en Malmö. ‘Er waren al tickets verkocht, maar 
ze hebben het concert toen toch verplaatst van Stockholm naar 
Göteborg.’ In zijn MIE-presentatie geeft Wouter de Bie nog meer 
van zulke voorbeelden, dus mis het niet op 3 februari. «

MIE-presentatie
Wouter de Bie van Spotify is keynote speaker op het MIE.  
Dinsdag 3 februari, 16.15 uur.

Wouter de Bie: ‘Bij de Millennials gaat het om MIJ!  
Met muziek kunnen wij ons op die groep richten en  
dat is aantrekkelijk voor mensen.’ 

‘�Spotify�beheert�bergen�waardevolle�
data�die�ook�partijen�buiten�de��
entertainmentindustrie�interessant�
zouden�kunnen�vinden.’



Ontmoet ons tijdens MIE 2016
Op de Ipsos stand (nr. 13) of tijdens onze lezingen:

3 februari, ronde 2, 10.45 - 11.30 uur

Crossmediaal meten met behulp van apps
Het medialandschap verandert constant. Het aantal manieren om 
een publiek te bereiken is toegenomen. Voor media-exploitanten 
wordt het dus nóg belangrijker om bereik te monitoren en de  
bewegingen in de markt op de voet te volgen.
Ipsos laat zien hoe we met behulp van apps op mobiele telefoons 
eenvoudig en effectief het bereik op alle devices en platforms  
kunnen meten.
Door Tim Farmer (Ipsos)

4 februari, ronde 4, 13.45 - 14.30 uur

Van Monumental naar Incremental decision making
In een snel veranderende wereld staan marketeers voor nieuwe  
uitdagingen.
In deze presentatie laten we zien dat een nieuwe meer intuïtieve 
U&A-benadering beter werkt dan één grote studie die een enorme 
hoeveelheid data oplevert. Het definiëren van duidelijke hypotheses 
en daarop voortbouwen leidt tot betere inzichten en tevreden  
eindgebruikers.
Door Mathilde Beljaarts (Philips), Douwe Rademaker (Ipsos) en Etienne Zervaas 
(Ipsos)

4 februari, ronde 2, 10.45 - 11.30 uur

Design research met Virtual Reality: realistisch,  
efficiënt en opwindend!
Virtual reality brillen komen steeds dichterbij een realitische  
weergave. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor marktonderzoek.  
Deutsche Bahn schakelde Ipsos in om met behulp van de Oculus 
Rift te onderzoeken hoe het ideale ontwerp van hun lange  
afstandstrein eruit moet zien. Bezoek de lezing en laat je inspir-
eren door deze innovatieve onderzoekscasus.
Door Arne Hellwig (Ipsos) en Muriel Girard-Reydet (Ipsos)

3 februari, ronde 5, 15.00 - 15.45 uur

Een vernieuwde kijkervaring met HbbTV - Hoe SBS 
vorm geeft aan de integratie van televisie en  
internetdiensten
SBS 6 startte dit jaar met het testen van zijn interactieve tv-dienst 
‘Hbb-TV’. Tijdens diverse uitzendingen konden kijkers extra  
informatie opvragen en interactieve diensten activeren. Met behulp 
van een slimme onderzoeksapp, groepsinterviews en Google Glass 
bracht Ipsos de ervaringen met dit ‘nieuwe televisie kijken’ in kaart.
Door Lion Jacobi (SBS Broadcasting) en Annelies Bitang (Ipsos)

Voor meer informatie: bel 020-6070707, mail info@ipsos-nederland.nl of kijk op www.ipsos-nederland.nl
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Beautiful Lives en Radio 538

Luisteren naar de   luisteraar

D 
e MIE-presentatie van 538 en 
Beautiful Lives heet ‘Embrace! 
Hoe golft Radio 538 met de 

luisteraars mee op het ritme van de dag?' 
Maurice Palmen, managing partner bij het 
onderzoeksbureau, legt uit hoe zijn team 
deze vraag hielp beantwoorden. ‘In de we-
reld van audio heeft muziekradio de rol om 
te verbinden. Mensen willen samen het 
ritme van de dag en van de week leven. De 
muziek maakt de sfeer, het is de persoonlij-

ke keuze van de dj’s die de zender kleurt. 
Maar radio is meer. Je wilt samen beleven 
- juist als je alleen in de file staat - het ge-
sprek van de dag volgen, en iets hebben om 
bij het koffieapparaat te bespreken.’ Het 
grootste radiostation van Nederland 
(marktaandeel 18.4% binnen doelgroep 20-
49, 2015) biedt dus beleving. En de luiste-
raar wil volgens Palmen nog meer deel zijn 
van de wereld van 538, in plaats van alleen 
maar ontvanger. ‘Dat is wat we bedoelen 

met Embrace!: geef de Radio 538-jocks en 
-artiesten een gezicht naar een breed pu-
bliek, via multimedia en social media.’

Verdienmodellen
Samen met het managementteam van Ra-
dio 538 ontwikkelde Beautiful Lives een out-
side-in-perspectief, om de sterke positie van 
de zender verder uit te bouwen. Palmen: ‘We 
zijn het gesprek met 100 luisteraars aange-
gaan via ons online platform Campfire. Twee 

Radio 538 mag dan de grootste zender 
van Nederland zijn, de band met de 
luisteraar mag best wat inniger. 
Bureau Beautiful Lives hielp 538 met 
‘human based research’ om de functie 
van de zender in een veranderend 
radiolandschap scherper te definiëren.

tekst robert heeg
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weken lang hebben we luisteraars op ver-
schillende manieren intensief betrokken bij 
de toekomst van Radio 538. Die inzichten 
hebben we verrijkt met de input van interne 
stakeholders en externe experts. We hebben 
een aantal opportunity spaces – kansdomei-
nen - geïdentificeerd. Op basis hiervan heb-
ben we, tijdens een tweedaagse werksessie 
met het managementteam van de 538Groep 
en experts, nieuwe proposities ontwikkeld. 
Die proposities hebben we weer tegen de 

luisteraars aangehouden. De luisteraars 
stonden dus aan de basis van nieuwe ideeën 
en hebben deze vervolgens een slag verder 
gebracht. Dát is advies gefundeerd op hu-
man based research.’
Beautiful Lives schakelde bij de 538Groep 
vooral met Menno Koningsberger (CEO) en 
Remko Blankestein (COO & CFO). Volgens 
Palmen was het duo heel actief betrokken in 
elke stap van het proces. Niet zo vreemd: dit 
project vormde de basis voor het driejaren-

plan van de zender, dus er was veel aan ge-
legen om dieper inzicht in het gedrag en de 
wensen van de luisteraars te verkrijgen. 
‘Menno en Remko hebben beiden een sterke 
businessdrive, dus bij de uitwerking van con-
cepten is snel geschakeld vanuit haalbaar-
heid en onderliggende verdienmodellen.’ 

Muziekcurator 
Het tempo lag hoog: het hele traject had 
een doorlooptijd van twee maanden. Recht-
streeks samenwerken met het directieteam 
noemt Palmen verfrissend. ‘Ze leunden 
sterk op onze expertise om het onderzoek 
in te richten en hun focus lag vooral in de 
vertaling van de verkregen insights naar 
wat dit voor de 538Groep betekent. De 
eindrapportage is ontwikkeld in piramide-
vorm: hij is opgebouwd vanuit key inzich-
ten en implicaties. Elk van deze conclusies 
hebben we uitgediept. Daarmee was het 
rapport makkelijk door te presenteren.’ 
De behoefte om muziek te luisteren neemt 
alleen maar toe, weet Palmen. Hij noemt 
radio de meest toegankelijke manier van 
mood-management. ‘Muziekradio helpt je 
door de dag.’ Het bureau bekeek die sterke 
behoefte vanuit onderliggende ‘needs’ in 
plaats van te denken vanuit alleen de devi-
ces, oftewel: de apparaten waarop we luis-
teren. In de studie werd duidelijk dat luiste-
raars zes verschillende ‘need states’ kennen 
als het gaat om de rol die audio speelt bin-
nen moodmanagement: Verbinden, Sup-
port & Comfort, Afsluiten, Actief focussen, 
Ontdekken & Prikkelen en Losgaan. Radio 
heeft een enorm bereik’, weet Palmen. ‘Het 
merk 538 kan zelfs een bredere rol in alle 
need states spelen. Als groot muziekmerk is 
538 een hele geloofwaardige curator; zij 
dient als gids bij het beluisteren van de mu-
ziek die jij mooi vindt.’ «

Beautiful Lives en Radio 538

Luisteren naar de   luisteraar
De belangrijkste inzichten 
uit de studie:
De essentie van radio en muziek is mood- 
management. Het houdt je in de flow, pept je  
op of zet je zintuigen op scherp. Radio golft  
mee op het ritme van de dag en van de week.  
Het is een toegankelijke en laagdrempelige 
afstemming op wat je doet en hoe je je voelt. 
Radio houdt de vaart erin, 24/7.

We luisteren steeds meer naar audio en het 
aantal geluidsdragers neemt toe. Het luisteren 
naar radio neemt het leeuwendeel van de 
audioconsumptie voor zijn rekening (82%). 
Radio heeft een enorm bereik van 91%; 9 op de 
10 Nederlanders luisteren bijna 3 uur per dag 
naar live radio. 

Radio luisteren en het luisteren naar eigen 
muziek hebben een complementaire rol.  
Muziek via live radio is een sociale ontspannen 
mood-manager die mensen een prettig en 
relaxed gevoel geeft. Eigen muziek (zowel  
online streaming als recorded muziek, 
bijvoorbeeld mp3 of cd’s) is een persoonlijke  
en actieve mood-manager die in belangrijke 
mate betrokkenheid en aandacht vraagt.

Ook jongeren en jongvolwassenen (15-34) zijn 
grootverbruikers van live radio, zij besteden 68% 
van hun audiotijd aan radio. Daarnaast luisteren 
jongeren relatief meer via internet-streaming-
diensten en eigen muziek (mp3 of cd) dan 
35plussers. Voor jongeren is de smartphone de 
centrale life-organiser: dit zal dan ook hét 
digitale platform voor de toekomst zijn. Toegang 
tot live radio via apps en social media is daarbij 
essentieel.

Beautiful Lives zoomt 
uit en in
Vorig jaar zomer was Beautiful Lives nog 
finalist bij de MOAwards in de categorie 
onderzoeksbureau van het jaar. Het  
werk van Beautiful Lives bevindt zich 
volgens Maurice Palmen op het raak- 
vlak van onderzoek en consultancy.  
‘We ontwikkelen samen met klant- 
teams een nieuwe campagne, propositie 
of klantervaring, gefundeerd op human 
based insights. We verbinden de 
behoeften van consumenten met de 
doelen van onze opdrachtgevers. We 
zoomen altijd eerst uit – waar gaat het  
nu echt over voor mensen? – voordat we 
inzoomen. En dankzij een combinatie 
van een etnografische blik met een 
motivationele benadering komen we 
samen met klanten en consumenten  
tot nieuwe kansen.’

MIE-presentatie
De Beautiful Lives/538-case wordt op  
het MIE gepresenteerd op 4 februari  
om 13.45 uur.

m
ie 2016
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‘I 
ets’ met virtual reality doen om-
dat het hot is, vindt creative direc-
tor Michael Vromans van DPDK 

een slecht verhaal. ‘Je moet wel weten 
waarom je die techniek wilt inzetten. Voor-
kom dat je ‘gewoon’ een VR-filmpje gaat 
doen. Dan loop je het risico dat je bijvoor-
beeld je kantoor in VR gaat filmen, terwijl 
dat helemaal niet interessant is.’ Een goe-
de reden is dat je een relevant doel hebt en 
virtual reality een gaaf middel is om dat te 
bereiken, aldus Vromans. 
Die les haakt aan op de strategie van de 
campagne die DPDK bedacht in opdracht 
van Peugeot Nederland voor de lancering 
van de vernieuwde Peugeot 208. Op de Au-
toRAI vorig jaar konden bezoekers een in-
teractieve virtuele testrit maken. DPDK 
gebruikte de Oculus Rift, gecombineerd 
met Leap Motion techniek – besturing via 
handbeweging – en dronebeelden. De 
proefrit ging door een virtueel bergland-
schap, geschoten in Zuid-Frankrijk. ‘Om het 

interactief te maken hebben we drie vi-
deostreams geschoten vanuit verschillen-
de perspectieven. Bijvoorbeeld van buiten 
de auto, gefilmd met een drone,’ vertelt 
Vromans. ‘Die streams hebben we syn-
chroon laten lopen in de virtuele film.’ Tij-
dens de testrit konden deelnemers, zittend 
in een echte Peugeot 208, zelf met hand-
bewegingen via de Leap Motion-sensor op 
de Oculus Rift een perspectief kiezen. Ook 
konden ze virtuele buttons aanklikken om 
informatie op te vragen.

Ervaren
‘Een auto moet je ervaren, maar mensen 
komen steeds minder naar de showroom. 
In dit geval was virtual reality dus een 
mooi middel om de emotie die je hebt bij 
het besturen van een auto te benaderen.’ 
Om voorop te blijven lopen, moet je niet 
alleen iets met virtual reality doen maar 
het combineren met andere technieken, 
stelt Vromans. Als een van de eersten heeft 
het Rotterdamse bureau de Oculus gecom-
bineerd met Leap Motion. ‘Door de infra-
roodzender aan de headset te koppelen, 
konden mensen met hun handen voor het 
hoofd de video bedienen. Op die manier ga 
je spelen en maak je iets met drie lagen 
film en zorg je dat er interactie is.’ 
Deelnemers aan de proefrit moesten 
naam en emailadres opgeven, vertelt Alain 
Descat, Digital director van Peugeot Citro-
en Benelux. ‘Na de interactieve installatie 

en de internationale tv-commercial heeft 
DPDK de online activatie Catch the Dragon 
gemaakt. Als follow up naar alle leads is 
vervolgens een cardboard mailing en een 
VR-app in dezelfde stijl verstuurd. Vanuit 
de app konden mensen een fysieke proe-
frit boeken.’ De data die uit de campagne 
zijn verkregen, heeft DPDK op verzoek aan 
de databases van Peugeot gekoppeld. ‘Het 
gaat om leaddata en analytics,’ aldus Vro-
mans. ‘Peugeot is continu bezig hun land-
schap door te meten om precies te weten 
wie er bijvoorbeeld na het zien van de 
commercial de campagnesite opent, wie 
de game uitspeelt en wie de brochure aan-
vraagt.’ 

Interacteren
De uitkomsten bevestigen volgens Descat 
de ervaring van Peugeot met eerdere cam-
pagnes: het koppelen van televisie en onli-
ne levert veel efficiëntie op. ‘Tv-kijkers de 
mogelijkheid bieden de commercial online 
verder te beleven, zorgt voor een verho-
ging van zowel engagement als verkeer 
naar de digitale ecosystemen.’ Zo groeide 
tijdens de campagne volgens Descat het 
webverkeer met tweehonderd procent. ‘En 
misschien een open deur,’ zegt Descat, 
‘maar voor ons is een duidelijke learning 
dat kijkers bereid zijn te interacteren met 
televisie.’ «

m
ie 2016

Voor een virtuele proefrit in de vernieuwde Peugeot 208 
combineerde digitaal bureau DKDP de virtual reality met Leap 
Motion-techniek en beelden geschoten door drones. Creative 
director Michael Vromans (DPDK) en digital director Alain Descat 
(Peugeot) spreken erover op MIE 2016. 
 
tekst ellen nap

‘Door de infraroodzender 
aan de headset te koppelen, 
konden mensen met  
hun handen voor het  
hoofd de video bedienen.’

Het onderbuikgevoel van virtual reality

Op de testbank: Peug eot 208
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virtual reality

Het onderbuikgevoel van virtual reality

Op de testbank: Peug eot 208

Hoe pas je virtual  
reality toe? 
Bij het toepassen van virtual reality in een 
campagne heb je met twee zaken te maken, 
zegt creative director Michael Vromans van 
DPDK. ‘Je hebt een deel storytelling dat je 
mensen moet bieden om ze mee te krijgen.’ 
Aan de andere kant is er het 
productiegedeelte. ‘Als je 360 graden gaat 
filmen, wordt ook je productieproces 360 
graden moeilijker. Met een gewone camera 
film je vooruit en staat de crew achter de 
opstelling. Op het moment dat je met een 
drone filmt, moet je je verstoppen en via 
walkie talkies communiceren.’ Het werken 
met nieuwe technieken heeft een hoge 
risicofactor. Zo viel er op de enige draaidag 
al bij take twee een drone uit de lucht – en 
verder heb je veel meer data te verwerken. 
Het hele productieproces wordt dus 
exponentieel ingewikkelder.’ 

MIE-presentatie
De DPKD/Peugeot-case wordt op het MIE 
gepresenteerd op 4 februari om 15.00 uur.
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‘Alles is mooier met 
een laagje glitter’

M 
ARE Research heeft sinds een aantal jaren onder-
zoek ingericht rondom ‘connectivity’. Daarbij 
worden drie typen onderzoek gecombineerd: 

kwalitatief onderzoek, trendonderzoek en Sparks. Dat laatste is 
een internationaal netwerk van experts, creatieve denkers en doe-
ners die aan MARE zijn verbonden. Denk aan wetenschappers, 
nerds, fashionistas, techies en ontwerpers in domeinen als tech-
nologie, voeding, automotive, retail of finance. Hun visie geeft 
een ongekende diepte aan toekomstscenario’s.
Voor deze geïntegreerde aanpak zijn verschillende soorten onder-
zoekers aangenomen: trendonderzoekers die focussen op de toe-
komst, een connectivity manager die de voorhoede scout en een 
kwalitatief onderzoeker die de stem van de mainstream consu-
ment dichtbij houdt. Connectivity zien we als een continu proces. 
Trendonderzoek en een nauwe samenwerking met de voorhoede 
zijn geïntegreerde pijlers in plaats van ‘leuke’ add-ons. 

Rauw randje
MARE Research deed expertise over jongeren op voor opdrachtge-
vers als HI/KPN, Red Bull, HTC, Southern Comfort, Nike en de Rijks-
overheid. De kennis kwam in 2014 terecht in het trendboek Always 
be yourself. Unless you can be a unicorn, then always be a unicorn. 
We verzamelden informatie door op Tumblr rond te struinen. Dat 
is waar we de voorhoede vonden en waar ze ongecensureerd een 
inkijkje gaven in hun leven. De makers van de tofste Tumblrs zijn 
vervolgens uitgenodigd om via hun werk te tonen wat zij ver-
staan onder the spirit of youth. Dit co-creatieve proces leverde 
een eerlijk en ongecensureerd beeld op van hun leefwereld. We 
ontvingen veel afbeeldingen van eenhoorns, glitters en regenbo-
gen. Maar er stroomde ook veel afbeeldingen binnen van wapens 
en doodshoofden. Aan de ene kant is er dus naïviteit en een 
droomachtig escapisme. Aan de andere kant heeft de doelgroep 
een onzeker, donker en rauwe randje. 

Onlangs presenteerde MARE Research haar visie op een connected 360° onderzoeksbena-
dering tijdens het ESOMAR Global Qualitative 2015 congres in Parijs. MARE’s trendboek 
over de voorhoede van Millennials (Always be yourself. Unless you can be a unicorn, then 
always be a unicorn) diende als casestudy. Pernille Kok-Jensen en Els Dragt wilden ermee 
duidelijk maken hoeveel impact de jonge voorhoede heeft op merken en organisaties. 
tekst pernille kok-jensen en els dragt 

Avant-garde  
wordt toegankelijk 
voor de massa 

Connected met de Millennials
foto: carlijn jacobs
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‘Alles is mooier met 
een laagje glitter’

m
illennials

Uiteraard hebben we ook een reality-check uitgevoerd en de tek-
sten van het boek laten redigeren door jonge creatieven. Zij wa-
ren onze bullshit filters. Het resultaat is ver verwijderd van de 
conventionele manier van rapporteren. Veel ongecensureerde 
beelden, oneliners, naakt, en een dikke laag ironie. Bij veel klan-
ten heeft het boek een uitgebreide toelichting nodig. Maar onder 
de doelgroep zelf verkoopt het als warme broodjes, omdat het 
een authentieke snapshot geeft van hun generatie.

Unicorn-proof
Opmerkelijk was dat de signalen die eerst op Tumblr werden gespot 
zich vaak als een olievlek onder de rest van de jongeren verspreid-
den en ook nog doorsijpelden in de offline wereld. We beschrijven 
hier vier trends die (deels) de mentaliteit van deze Tumblr-generatie 
tonen en geven tips om onderzoek unicorn-proof te maken.

1 Inline
Zoals patat en mayo bij elkaar horen, zo zijn online en offline 
tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je bent niet 
meer on- of offline, je bent inline. Opgegroeid met internet, mo-
biele telefoons en social media begrijpen jonge mensen niet dat 
veel volwassenen en merken online en offline nog steeds als 
twee aparte werelden zien. Voor hen is deze multidimensionale 
wereld de realiteit: online en offline, digitaal en analoog, het 
smelt samen. Jongeren laten bijvoorbeeld tattoos zetten van In-
stagram-foto’s. Ze maken spelenderwijs weer blijvend wat vluch-
tig en digitaal is. 

Research Tweak
Hoe doe je inline-onderzoek? Nodig bijvoorbeeld klanten uit als 
fly-on-the-wall in een online forum. Selecteer de meest aan-
sprekende respondenten en organiseer een co-creatie-sessie 

waarbij de opdrachtgever direct met Sparks en inspirerende 
respondenten kan interacteren. Maak ook gebruik van alle mo-
gelijke technologieën die de doelgroep zelf gebruikt, zoals 
Whatsapp-groepen. Heb je jonge creatieve respondenten aan 
tafel? Vervang dan de conventionele introductieronde en leer 
iedereen kennen via een tour door hun Instagram- of Tum-
blr-accounts. 

2 Cool Curation
Een inline lifestyle is 24/7 prikkels op je afkrijgen. Dat gaat ge-
paard met informatie-overload. Jongeren zoeken dan ook bullshit 
filters die hen door de zee aan prikkels en informatie loodsen. 
Deze curators of cool zijn vaak mensen met smaak en een uitge-
sproken mening die een voorselectie maken van informatie. 
Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van jonge bloggers, vloggers 

en Instagram-accounts, of het succes van muziekcurator 
22Tracks. Peer-to-peer curatie wordt eerder als geloofwaardig en 
betrouwbaar gezien dan curatie door grote en gevestigde mer-
ken. Jonge curatoren zijn de nieuwe rocksterren. Ze krijgen eigen 
tv-shows en staan tegenwoordig vaak in lifestyle-bladen. 

Research Tweak
Of je nou op zoek bent naar inzicht in Millennials, vijftigers, vlog-
gers of foodies, er zijn voor elke branche wel curatoren die een 
voorselectie maken van de beste informatie. Als kwalitatief on-
derzoeker kun je veel inspiratie opdoen door die curatoren te 
volgen. Vergeet niet dat ‘curators of cool’ visueel ingesteld zijn. 
Met inspirerende plaatjes komen ze snel tot de kern. Ze werken 
vanuit het show, don’t tell-principe. De visuele cultuur van een 
generatie verklapt veel over hoe ze in het leven staan; iets waar 
onderzoekers van kunnen leren als het gaat om de manier van ›

Jongeren laten  
bijvoorbeeld  
tattoos zetten van 
Instagram-foto’s

foto: walter vroegop
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rapporteren. Daag als onderzoeker ook je klanten uit om na te 
denken over wie de beste curatoren voor hun merk of organisatie 
kunnen zijn.

3 Genuinely Phoney
De laatste jaren is authenticiteit een vaak gebruikt modewoord 
in marketingland. Voor oudere generaties staat authenticiteit 
meestal gelijk aan oorspronkelijkheid en erfgoed. Dit hele idee 
kan vanaf nu de prullenbak in, want de Tumblr-generatie zet het 
begrip authenticiteit op z’n kop. Unicorns vatten authenticiteit 
veel breder op en kiezen liever voor iets wat oprecht nep is dan 
een geregisseerde echtheid. 
Op Tumblr en andere digitale platforms laat de jonge, creatieve 
voorhoede deze mash-up en copy-morph-mentaliteit goed zien. 
Wat nou copyright? Zij denken Copyleft! Dit zie je goed terug op 
Tumblr dat fungeert als een online plakboek en een vergaarbak 
van muziekfragmenten, videoclips, foto’s, gif’s en citaten die al-
lemaal niet door jongeren zelf gemaakt zijn. Kopiëren staat niet 
gelijk aan plagiaat, maar aan creativiteit. De Nederlandse konin-
gin van het oprecht neppe is fotografe en styliste Carlijn Jacobs. 
Bezoek haar Tumblr en Instagram en je komt terecht in een we-
reld waarin je alle losse elementen wel herkent maar het geheel 
totaal uniek is. 
‘Ik hou niet van de realiteit. Ik ben continu mijn eigen wereld aan 
het vormgeven en aan het idealiseren. Alles is mooier met een 
laagje glitters en fantasie. Ik ben wat ik maak – dus maak ik er 
steeds wat van!’ aldus Jacobs. 

Research Tweak
Authenticiteit is nog altijd belangrijk. Voor onderzoekers gaat het 
vooral om het bewustzijn dat de Tumblr-generatie het begrip 
authenticiteit een nieuwe betekenis geeft. Wat het was? Gelikte 
verpakkingsverhalen over de oorsprong en echtheid van een pro-
duct. Wat het is? Iets ontastbaars dat vooral te maken heeft met 
het uitdragen van wat je tof vindt en het delen en her-creëren 
van je inspiratiebronnen.
 

4 Mass Avant-Garde
Avant-garde zijn was vroeger voor de elite. Moest je vroeger nog 
uitgenodigd worden voor incrowd-feesten, nu zijn jongeren 
met een muisklik op de hoogte van die ene vage rage in Japan. 
Avant-garde wordt toegankelijk voor de massa. Het gaat bij de-
ze trend om het uitdagen van de gevestigde orde, met een knip-
oog. Jonge dames verven hun haar oma-grijs, fast food wordt 
gemaakt met luxe ingrediënten en haute couture-ontwerpers 
werken voor de fast fashion-ketens. High culture wordt low cul-
ture en vice versa. Een humoristische reactie op een onzekere 
wereld en een anti-beweging waarin jongeren de grenzen van 
het normale oprekken. Kijk op Instagram naar rapper Nicki Mi-
naj en geniet een poosje van haar enorme twerkende billen. 
Aantal volgers? 34 miljoen! De doelgroep? Geen avant-garde-
niche maar tienermeisjes. Die dus opgroeien met het idee dat 
dit normaal is. 

Research Tweak
Millennials willen betrokken zijn bij het bouwen van merken 
en organisaties omdat dit hun een gevoel van empowerment 
geeft. Onderzoekers en brand managers met lef durven de con-
trole los te laten en de doelgroep wat vaker in de driver’s seat 
te zetten. Modemerk Diesel is een mooi voorbeeld van een 
mainstream modemerk dat de proactieve Millennial heeft be-
grepen. In hun recente campagne laten ze letterlijk de doel-
groep zelf het merk invullen. In plaats van gelikte marketing-
praatjes zeggen ze simpelweg blah blah of this is where we tell 
you what to wear. «

pernille kok-jensen is sinds 2008 connectivity director bij mare research. 
ze zette daar het sparks netwerk en trend research op. els dragt is 
trendonderzoeker in het trends & sparks-team. 

Liever oprechte  
nep dan  
geregisseerde  
echtheid

foto: walter vroegop
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De schizofrene relatie tussen opiniepeilers, media en wetenschappers

De politiek van de pei lingen

D 
e actoren in het peilingen-
dispuut zijn te plaatsen op 
een (weeg)schaal die soms 

links doorslaat door zwak of opportunis-
tisch gebruik van peilingen door peilers of 
media. En soms slaat de weegschaal rechts 
door: peilingpuriteinen die onrealistisch 
strenge eisen stellen aan de peilingen. Bei-
de zijden van de weegschaal doen het nut 

van peilingen geen recht en alle deelne-
mers aan de discussie bijten in hun eigen 
staart. 

Er zijn in dit dispuut vier partijen te onder-
scheiden: peilers, politici, media en weten-
schappers. Wat een goed begrip van de 
peilingenkritiek lastig maakt, is dat de ac-
toren wisselende posities innemen. Het 

onderzoeksbureau dat doorgaans degelijk 
onderzoek levert, maakt een uitglijder 
door twijfelachtige conclusies te trekken 
uit een niet representatieve steekproef. 
Dus reden voor kritiek is er zeker, dat mo-
gen we ons aantrekken. 

De politicus zal meestal zeggen dat hij 
geen enkele waarde hecht aan de peilin-
gen, maar kan het soms toch niet laten te 
verwijzen naar een peiling die hem goed 
uitkomt. Een volgend moment roept hij 
om een verbod. 

De krant of het tv-programma dat de ene 
dag uitvoerig – vaak vrij kritiekloos –  
verslag doet van een peiling, kan de vol-
gende dag een vernietigende analyse van 
‘de peilingen’ hebben en de daaropvolgen-
de dag (of nog dezelfde dag) weer peiling-
berichten brengen. In één editie van  
de Volkskrant noemde columnist Bert  
Wagendorp peilers ‘politieke piskijkers’  
en ‘charlatans’, en mocht ik als opiniepeiler 
ook het nut van peilingen uitleggen: ‘Door-
dat kiezers vooraf een beetje kunnen in-
schatten hoe de hazen lopen, kunnen ze 
een meer weloverwogen keus maken om 
hun stem maximaal te benutten.’ Dezelfde 
Bert Wagendorp haalde, in dezelfde Volks-
krant, dezelfde piskijker een week later 
doodleuk aan om de potentie van Jesse 
Klaver te duiden. 

‘Als ik één ding zou mogen verbieden, dan zijn 
het de peilingen,’ zei burgemeester Eberhard van 
der Laan onlangs, met zijn zachte, gezagvolle 
stem. Het ging ook even over de benarde positie 
van de PvdA, die zo’n opmerking in een bepaald 
licht plaatst, maar daar gaat het nu niet om. 
Waar komt toch die aversie tegen opiniepeilin-
gen vandaan? Hoe ontstaat dit negatieve beeld? 
En is het terecht? 

tekst peter kanne, opiniepeiler bij i&o research
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De schizofrene relatie tussen opiniepeilers, media en wetenschappers

De politiek van de pei lingen
 opiniepeilingen

Nuttige waakhond
De kritische wetenschappers zijn niet te-
gen peilingen. Ook zij zien er het nut van in: 
‘mits correct uitgevoerd en geïnterpreteerd 
– twee grote ‘mitsen’ – vormen opiniepei-
lingen een fantastisch instrument met on-
schatbare waarde voor ons begrip van elec-
torale processen.’ (gepubliceerd op stuk-
roodvlees.nl; kijk op ClouToday voor het 
hele artikel). Het kan misgaan als er ver-
gaande conclusies worden getrokken uit 
niet-representatief onderzoek of als mini-
male – niet-significante – verschuivingen 
worden gebracht als trend. Het terechte 
advies aan peilers en media is: een verschil 
dat relevant lijkt maar niet statistisch sig-
nificant is, dient niet als verschil of trend 
benoemd te worden. Ook met betrekking 
tot de steekproeftrekking en vraagstelling 
houden de wetenschappers peilers en me-
dia scherp. Hier verrichten ze nuttig werk. 

Roomser dan de paus 
Hoe voer je dan een goede peiling uit? ‘De 
steekproef moet in alle opzichten een goe-
de afspiegeling zijn van de populatie waar-
uit hij is getrokken. Die steekproef moet 
door loting zijn verkregen. Het moet dus 
een aselecte steekproef zijn.’ (www.pei-
lingpraktijken.nl). Bij voorkeur getrokken 
uit het bevolkingsregister. Opiniepeilingen 
van de grotere bureaus in Nederland wor-
den via online access panels uitgevoerd, 

internetpanels kunnen tot zelfselectie lei-
den en zijn daarom – volgens sommige 
wetenschappers – niet betrouwbaar. Van 
wetenschapper Jelke Betlehem werd de 
uitspraak ‘90 procent van de peilingen is 
“flut’’ genoteerd in een Volkskrant-artikel 
met als titel ‘We worden kapot gepeild’.
Wetenschappers stellen graag onderzoek 
van SCP of het Nationaal Kiezersonderzoek 
als voorbeeld. Prachtige onderzoeken in-
derdaad, maar wel studies die maanden 
tot wel een jaar in beslag nemen en tien- 
tot honderdduizenden euro’s kosten. On-
geschikt om de actuele politiek te volgen. 
Dit soort wetenschappelijke ‘roomser dan 
de paus-kritiek’ doet een verantwoord ge-
bruik van peilingen geen goed. Het gaat 
ook voorbij aan de actuele praktijk van opi-
nieonderzoek. Er zijn genoeg wetenschap-
pers die prima kunnen leven met goede 
internetpanels en met steekproeven die 
niet random uit een populatie zijn getrok-
ken, maar wel representatief zijn op rele-
vante kenmerken. 

Bandwagoneffect 
Daar komt het bandwagoneffect bij, het 
effect dat kiezers graag bij de winnaar wil-
len horen en daar de peilingen voor ge-
bruiken. Het is jammer dat het bij sommi-
ge politicologen zoveel gewicht krijgt, 
omdat het journalisten een (te) makkelijke 
metafoor biedt: kiezers die als vee achter 

de ketelmuziek aan hobbelen. Dat is echt 
te veel eer voor de peilingen. Het bandwa-
goneffect is klein, misschien twee procent. 
Veel (ook politicologisch) onderzoek laat 
zien dat kiezers vooral afgaan op de poli-
tieke inhoud bij het bepalen van hun stem. 
Peilingen worden door kiezers ook ge-
bruikt als informatiebron bij het bepalen 
van hun keuze (bijvoorbeeld: bij strate-
gisch stemgedrag), maar dat is iets anders 
dan bij de winnaar willen horen. 

Frames
De ‘peilingdeskundigen’ zijn in dit land op 
twee handen te tellen, dus het zijn vaak 
deze wetenschappers die door journalis-
ten worden geciteerd. Vervolgens zijn deze 
deskundigen verbaasd over de manier 
waarop ze geciteerd worden, de koppen of 
de algemene conclusies over opinieonder-
zoek. Peilingwatchers lijken zich soms on-
voldoende te realiseren dat de journalist in 
kwestie op pad wordt gestuurd met de 
opdracht een (zeer) kritisch artikel over 
peilingen te schrijven, misschien met de 
titel al in het hoofd. Bij de deskundige 
komt de journalist halen wat in dat ‘frame’ 
past. En zo wordt de haat-liefdeverhou-
ding tussen peilers, media en wetenschap 
jaar na jaar gevoed en bestendigd. «  

dit artikel, uitgebreid met links, staat ook op 
cloutoday.



Drie trends zijn verantwoordelijk voor de veranderende wereld van 
marketing en merken. Als het aan Egbert Jan van Bel ligt, geven markt-
onderzoekers sturing aan hoe organisaties met deze veranderingen 
moeten omgaan. Hij erkent dat marketeers wellicht niet blij zullen zijn 
met deze boodschap, maar so be it. Van Bel is er de man niet naar om het 
mooier te maken dan het is. ‘Michael Porters value chain model is failliet’.    

tekst rob van bodegom

Egbert Jan van Bel, Beeckestijn Business School
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Marktonderzoekers, 
u gaat de dienst 
uitmaken!
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V 
an Bel woont sinds kort op de Veluwe waar hij een 
fantastische bakker heeft. ‘De beste man is een bakker 
in hart en nieren maar ook marketeer, anders had hij 

nooit zo goed zijn brood kunnen verkopen.’ Hij wil maar zeggen 
dat marketing geen vak is maar een competentie. Het is achter-
haald om marketing te beschouwen als een terrein waar alleen 
de marketingmanager en zijn afdeling zich druk over maken. ‘Die 
hebben de stress van dat marketingplan, ze moeten een bepaald 
marktaandeel halen, merken bouwen, markt- en shareholder-va-
lue realiseren. De communicatieafdeling kijkt naar bereik en dek-
king en ergens in het verhaal wordt de marktonderzoeker inge-
schakeld. En dan zijn er allerlei niet makkelijk te vergelijken me-
trics, zoals klanttevredenheid en de NPS. Op dat alles wordt de 
marketingafdeling afgerekend. Maar dat was toen. Nu zeg ik: 
bedrijven moeten geen typische marketingafdeling meer heb-
ben, maar de marketingcompetentie is over de hele linie nodig.’ 
Kortom, iedereen is met marketing bezig en iedereen kan er op 
afgerekend worden.  

Koppen weg
Van Bel ziet al een trend ontstaan in het samenvoegen van de 
afdelingen Marketing, Communicatie, Customer services en Sa-
les. ‘Frank Roelofs van Essent deed het al, Achmea is ermee bezig, 
en bedrijven die wat korter bestaan maar al wel langer actief zijn 
op het web, zoals Coolblue en Wehkamp.’ Hij ziet wel een gelijke-
nis met scrummen of agile werken dat steeds vaker opduikt, 
maar het is ook simpelweg een gevolg van de noodzaak tot sa-
neren. ‘Er moeten koppen weg. Vanaf de crisis in 2008 zijn bedrij-
ven met gemiddeld eenderde gekrompen, sommige zijn zelfs 
gehalveerd of gedecimeerd. En er zijn er die het niet meer heb-
ben gered: Oad, Macintosh en wellicht ook een aantal banken als 
ze geen staatssteun hadden gehad. Het aantal werkenden is 
sinds 2008 ook met eenderde gedaald terwijl het aantal flexibe-
le contracten, of tijdelijke zzp-achtige arbeid drastisch toenam. 
Projectmatig werken wordt steeds meer de norm: we gaan iets 
doen en daar zoeken we de juiste mensen bij. Aparte afdelingen 
die allemaal hun eigen ding doen, passen daar niet meer in. Or-
ganisaties moeten veel meer matrixachtig gaan werken.’ Die 
organisatorische transformatie vereist allereerst dat directies de 
noodzaak hiervan inzien. ‘Er zijn mensen met een MBA-achter-
grond die nog altijd de value chain van Michael Porter willen, 
maar het is geen lineair model meer maar een cirkel. Er is geen 
eindklant. Je creëert waarde met elkaar. En dan kijk je na een jaar 
of het een goed jaar was en of het anders kan.’ 

Loyaliteit is een deal 
De tweede trend is het sterk veranderde koopgedrag. Van Bel 
raadt tegenwoordig iedereen aan om klanten als leads te be-
schouwen. Klantloyaliteit is namelijk verder weg dan ooit. ‘Dat is 
niet erg, zolang we ons realiseren dat loyaliteit gewoon een deal 
is. Waarom zou je je tweede hypotheek bij dezelfde bank afslui-
ten? Binding is er steeds minder en alle voors en tegens worden 
netjes afgewogen. Door de online journeys komen er merken op 
je pad die je voorheen niet kende. Twee op de vijf consumenten 
gaan nu al met merken in zee die ze daarvoor helemaal niet ken-
den, dat is veertig procent! En dan groeit überhaupt het aantal  

 
 
 
 
merken en nieuwe proposities heel hard. Tegenwoordig is ook 
iedereen best wel goed, met minder nemen we geen genoegen 
meer. Je hebt geen A-, B- of C-merken meer. En je concurrenten 
zitten in onverwachte hoeken. Banken moeten het opnemen te-
gen Google en telecomaanbieders. Google komt met een bank-
vergunning en Ikea gaat in verzekeringen. Opeens is er een ener-
gieleverancier als Vandebron, opgericht in 2014 door vier kerels 
die nu richting de 100.000 klanten gaan die ze uit de bestaande 
markt wegkaapten. Door dit veranderende concurrentieveld kun 
je nu niks meer met je marketingtool. Iedereen concurreert met 
iedereen.’ 

Data leidend
Deze heftige dynamiek van merken en concurrenten en verande-
rende manieren van werken, stelt hoge eisen aan de proposities 
waarmee bedrijven komen. Met welk aanbod kunnen zij in dit 
krachtenveld overleven, hun klanten behouden en nieuwe bin-
nenhalen? Dat kan volgens Van Bel alleen nog maar als zij zich 
laten leiden door de feiten, door data. ‘Marketing is niet voor 
niets al voor vijftig procent een analytisch vak. Niemand anders 

dan de marktonderzoeker, de econometrist, de numbercruncher 
is beter in staat om een op feiten gebaseerde markt te beschrij-
ven. De onderzoeker is degene die de kaders moet aangeven.’ 
Daarmee bedoelt Van Bel het speelveld waarin een merk actief 
kan zijn, de bandbreedte van de klantwaarde, wat een bedrijf zich 
met zijn propositie en merk kan permitteren etc. Binnen die – op 
data gebaseerde – kaders moet de marketeer in samenwerking 
met anderen nieuwe proposities, merken en activiteiten ontwik-
kelen. Mogelijk levert dat een beperkter speelveld op maar wel 
eentje dat stevig gefundeerd is. Dat heeft al geleid tot creatieve 
proposities, zoals Onderling.nl van FBTO. Van Bel: ‘Hier kunnen 
klanten discussiëren over wat er wel of niet in hun polis moet; 
inmiddels doen er per poll soms meer dan 15.000 mensen mee! 
Zo creëer je engagement.’ Hij wil er duidelijk mee maken dat or-
ganisaties een omgeving moeten creëren die heel sensitief is, 
heel gevoelig voor marktontwikkelingen en waarin continu 
wordt geluisterd naar de klant. 

MIE-presentatie
Egbert Jan van Bel geeft een lezing op het MIE.  
Donderdag 4 februari, 12.00 uur.

›

Egbert Jan van Bel
Egbert Jan van Bel is schrijver van marketing- en managementboeken, 
kerndocent bij Beeckestijn Business School, jurylid van de International 
Webby Awards en geeft lezingen en workshops over marketing, CRM en 
klantbehoud. Zijn boek Event Driven Marketing won in 2004 de PIM award. 
Zijn in 2007 uitgekomen boek Kloteklanten werd een bestseller. In 2005 en 
2008 was hij een van de genomineerden voor Marketeer of the Year. 



Strategie
Goed luisteren naar de klant? Niet bepaald een nieuwe bood-
schap, waarom hamert Van Bel hier dan nu zo op? Vanwege die 
twee alles veranderende trends, en omdat er nog een derde be-
langrijke ontwikkeling is. ‘Alle organisaties worden IT-organisa-
ties, alles binnen bedrijven begint een numbersgame te worden’, 
zegt Van Bel. Organisaties die IT-organisaties worden, hebben 
software die hun existentie bepaalt en hebben de beschikking 
over data die er eigenlijk nog sneller is dan real time.’ Het win-
nende boek van de PIM Marketing Literatuur Prijs 2015, Online 
brand Identity van Joris Merks, sluit hierop aan. Het beschrijft dat 
over een aantal jaren vrijwel alle advertising en marketing digi-
taal en geautomatiseerd wordt gepland, verhandeld en uitge-
voerd. De ontvangers zouden zelfs invloed krijgen op de proposi-
tie. Van Bel ziet ook onderzoeksbureaus zich steeds meer trans-
formeren tot IT-organisaties en de ‘echte’ IT-organisaties, zoals 
CapGemini en IBM, storten zich op het leveren van data. Kortom, 
als organisaties steeds digitaler worden en dus steeds meer aan-
gewezen zijn op data, moét onderzoek wel bepalender worden 
voor de strategie en proposities van deze organisaties.     

Driver’s seat
Acht Van Bel de marktonderzoekers eigenlijk wel in staat om de-
ze nieuwe leidende rol te vervullen? ‘Ja! mits ze beseffen dat sa-
menwerken onmisbaar is. De overlegstructuur moet praktisch 
worden. Je moet met iedereen kunnen samenwerken in je orga-
nisatie.’ Mede daarom zal onderzoek organisatorisch dus niet 
meer onder marketing vallen. ‘Dat gaat helemaal op de schop, 
het heeft geen zin om mensen aan elkaar te laten rapporteren. 
Alles gaat veel meer op basis van projecten en de mensen, de 
talenten, die je daarvoor nodig hebt.’ Andere voorwaarde is dat 
de onderzoeker snel moet kunnen schakelen. ‘De typische onder-
zoeker moest de resultaten verpakken in grafieken en dergelijke, 
maar de nieuwe onderzoeker moet veel meer de aanzet geven 
tot het experiment en het pakken van kansen.’ Van Bel noemt 
John Deere, de tractorfabrikant die steeds meer concurrentie uit 
het oosten kreeg. Nu helpt dit bedrijf boeren door ze financierin-
gen aan te bieden en faciliteert het zelfs overnames. John Deere 
neemt hiermee zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
koos dat als inzet voor zijn marketingstrategie, namelijk het hel-
pen voortbestaan van het boerenbedrijf. De oorsprong van deze 
‘social impact’ strategie is de vraag die in eerste instantie beant-
woord moest worden: Waarom verkopen we steeds minder trac-
tors? De antwoorden hierop heeft de rest in gang gezet. ‘Daar-
om’, benadrukt Van Bel nog maar eens, ‘moeten onderzoekers in 
de driver’s seat komen.’ «

Team Vier  |  Noordhollandstraat 71, Amsterdam  |  020 - 645 53 55  |  www.teamvier.nl

‘ De nieuwe onderzoeker  
moet veel meer de aanzet  
geven tot het experiment  
en het pakken van kansen.’
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Haalt marktonderzoek de toekomst?
    De nieuwe kaders 
    van het vak

het vak

H 
aalt marktonderzoek 1984? 
Dat was de vraag die Arie van 
der Zwan zich in 1975 stelde in 

een geruchtmakende bijdrage aan het 
MOA Jaarboek. Hij voorspelde een druk op 
de prijzen van onderzoek en vreesde daar-
naast voor het wetenschappelijk karakter 
ervan.
Een juiste voorspelling, maar opvallend 
daarbij was dat de technologische ontwik-
keling niet aan bod kwam. Dat veranderde. 
In 1985 presenteerde Mario van Hamers-
veld, als convenor van een Esomar-semi-
nar, een spannend perspectief: ‘The new 
technological tools will enable us to bridge 
the gap consumer-manufacturer, thus ar-
tificially re-establishing the face-to-face 
situation of the early days of modern capi-
talism.’ Technologie zette sindsdien van 
alles op zijn kop. Vraag en aanbod, de con-
currentie en de werkwijzen.
In diverse sectoren is nu een discussie ont-
brand over de inhoud van het vakgebied 
en de toekomst. ‘Onze discipline is om in-
zicht in mensgedrag te vertalen in zakelijk 
voordeel van de klanten.‘ Gaat deze uit-
spraak over marktonderzoek? Nee, over 
reclame (Adformatie, juni 2015).
Dat roept de vraag op: wat is momenteel 
de stand van zaken en wat wordt de ont-
wikkeling? Versmelten we met andere dis-
ciplines en gaan we volledig op in de da-
ta-industrie? Of blijft marktonderzoek 
zichtbaar als specialisatie? 

Wat is nog waarheid?
Marktonderzoek en journalistiek hebben 
veel gemeen: het draait om feiten, menin-
gen en inzichten. Ook bij de media voltrek-
ken zich ingrijpende wijzigingen. Onlangs 
schetste de ISG (www. studiengesell-
schaft.de) het opereren van pers, TV, radio 
en sociale media in Duitsland. De econo-
mische basis van gedrukte media wordt 
bedreigd (crisis, afname aantal lezers, prijs-
druk, etc.). Interpretatie en duiding worden 
steeds lastiger, want in de budgetten voor 
onderzoek wordt gesneden en er is minder 
tijd. Nieuwe spelers zoals bloggers en plat-
forms nemen posities over. De geloofwaar-
digheid van de journalist staat onder druk: 
er zijn steeds minder correspondenten en 
redacteuren. Vaak worden ontslagen jour-
nalisten weer ingezet als freelancer. Ze zijn 
daardoor nog afhankelijker. De verbinding 
met politiek en commercie – denk ook aan 
PR- schaadt de acceptatie. Opmaak en 
montage bij radio en TV worden gemani-
puleerd. En online woedt een hevige strijd 
om aandacht. Blijkbaar kent ook de journa-
list de in ons vakgebied bekende drie-een-
heid - sneller, beter, goedkoper. Er is nog 
een parallel: wat is nog waarheid? Profes-
sionaliteit en ethiek helpen steeds minder 
om een dam op te werpen.  

Mooi meegenomen
Voor het werkterrein van de marktonder-
zoeker kan het schema op pagina 28  wor-

Waar gaat het naartoe met het marktonderzoek? In 1975 zag de 
destijds fameuze econoom Arie van der Zwan de verandering al 
aankomen. Dat was nog voordat de techniek genadeloos toesloeg. 
Nu zitten we in een tijdperk waarin de kans dat marktonderzoek 
versmelt met andere disciplines levensgroot is. Is dat erg? En wat 
verandert er eigenlijk? Lex Olivier en Mario van Hamersveld  
overzien het landschap.

tekst lex olivier en mario van hamersveld, illustratie ricky booms

‘Wij zien het bureauwezen  
in de komende jaren staan in 
het teken van stroomlijning 
en concentratie. Het valt 
slechts te hopen dat een 
uitkleding van het onderzoek, 
wat zijn wetenschappelijke 
kant aangaat, niet voor de 
deur staat.’   
Arie van der Zwan (1975) 

bron: jaarboek nvmi 1979:   
haalt het marktonderzoek 1984.
arie van der zwan bestudeerde de boeiende 
geschiedenis van het marktonderzoek in neder-
land vanaf begin vorige eeuw, en de ontwikkel-
ing tot discipline en professie. referentiekader 
was het model van de productlevenscyclus. op 
basis van uitgebreid empirisch materiaal kwam 
hij tot de slotsom dat het onderzoek de expan-
siefase voorbij was. in de fase van rijpheid zou 
er ruimte zijn voor gematigde groei, tegen hoge 
kosten. het destijds moderne en dynamische 
aureool van marktonderzoek zou verdwijnen.

‘There is no doubt in my mind 
that scientific analyses, 
including econometrics, is one 
of the most important areas in 
the marketing services 
industry.’  
Martin Sorrell (2005) 

bron: interview research world.  
september 2005

‘Marktonderzoek wordt steeds 
meer samengevoegd met 
andere gerelateerde activitei-
ten en gaat op in een bredere 
op data en decision intelligen-
ce gestoelde discipline.’ 
Lex Olivier / Mario van Hamersveld (2015)
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Haalt marktonderzoek de toekomst?
    De nieuwe kaders 
    van het vak

den gehanteerd. Het is niet volledig, maar 
het geeft een beknopt beeld van de stand 
van zaken en de uitdagingen.
De kracht van het traditionele markton-
derzoek ligt, met uitzondering van retail 
audits, vooral in het meten van consumen-
tenattitudes en het analyseren daarvan. 
Onder andere op basis van onderzoeksuit-
komsten zoekt men vervolgens naar ver-
klaringen. Door gebruik te maken van sta-
tistische analyses, gaat men vervolgens op 
zoek naar samenhangen. Hierbij gaat het 
om systematische samenhang zonder 
aandacht voor een verklaring. Begrijpen en 
verklaren is dan niet noodzakelijk, maar 
wel mooi meegenomen. Cluster- en facto-
ranalyse zijn hiervan goede voorbeelden. 

Wat voegt het toe?
We kunnen beslist trots zijn op onze nieu-
we dienstverlening: online panels, research 
communities en mobile research. Maar 
uiteindelijk is het oude wijn in nieuwe zak-
ken. In de toekomst meten marktonder-
zoekers geen attitudes maar gedrag: klan-
tentraffic, muisclicks, breinactiviteiten, 
oogopslagen en gelaatsuitdrukkingen. 
Hierna volgt datamining. De vraag is of er 
slechts sprake is van (commerciële) hypes, 
of kunnen we deze nieuwe mogelijkheden 
inkaderen in nuttig marktonderzoek?
Het bestuderen van het gedrag is van 
oudsher een belangrijk werkveld. In de ja-
ren ’70 was er al de zweetmeter en de eye ›
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tracker, en in de jaren ‘80 was er de joy-
stick. Het succes van deze onderzoeksme-
thoden was echter niet blijvend. Momen-
teel wordt gedrag (behaviour) weer be-
langrijker, mede door de recente belang-
stelling voor neuroscience en facial rea-
ding. De technologie verbetert snel en we 
kunnen steeds meer en steeds sneller 
meten. Maar bij veel applicaties kan men 
zich afvragen: wat voegen ze toe? Wat 
levert bijvoorbeeld facial reading echt op? 
En – ontdaan van alle franje - wat is mo-
menteel de echte toegevoegde waarde 
van neuroscience?

Versmelten   
Gaat onderzoek de komende jaren ver-
smelten met andere activiteiten in de 
sterk groeiende data-industrie en als dis-
cipline verdwijnen (versmelting). Of blijft 
het marktonderzoek een gespecialiseerde 
factor? Bepalend is de productdefinitie: 
wat is uniek voor marktonderzoek? Dat is 
lastig te zeggen. Want wat is kenmerkend 
voor de informatie die op basis van onder-
zoek wordt verkregen - en hoe onderken 
ik dat? Ook onze branche telt steeds meer 
economische belangen. Interpretatie en 
duiding staan onder druk, we worstelen 
met geloofwaardigheid en acceptatie.  
Er komen nieuwe marktpartijen - er zijn 
immers geen toetredingsdrempels. We 
zien een ander aanbod en substituten. 
Er zijn weliswaar wettelijke kaders, codes 
en richtlijnen, maar zijn die robuust? Er is 
wel eens gezegd dat de betekenis van in-
formatie in deze tijd vergelijkbaar is met 
die van olie, en met de strijd om belangen 
te verdedigen en posities te verwerven. Is 
daarbij alles geoorloofd? Duidelijk is wel 
dat het handhaven van een eigen identi-
teit steeds meer een illusie wordt. Ver-
wacht wordt dat de traditionele markton-
derzoeker zal verdwijnen. 

Missing link
Het cruciale punt in de toekomst zal zijn: 
hoe weten we dat (big) data betrouw-
baar en goed zijn en wanneer niet? Hoe 
scheid je het kaf van het koren? Veel 

mensen noemen zich nu al datascientist, 
maar voldoen zij aan eisen van adequate 
‘intelligence’ zoals onafhankelijkheid, ob-
jectiviteit, systematiek en continuïteit? 
Worden we om de tuin geleid of kunnen 
we echt sturen op de door hen gegene-
reerde data? 
In het schema hierboven worden vier 
aandachtsgebieden genoemd. Het werk-
terrein van decision intelligence wordt 
complexer. Een (professionele) gids kan 
een waardevolle rol vervullen en zorgen 
dat de beslisser niet verdwaalt. Kwali-
teitsstandaarden, zoals representativiteit, 
validiteit, betrouwbaarheid, sensitiviteit 
en tegenwoordig ook relevantie, zijn be-
langrijk. Twijfelachtig is of dat voldoende 
is. Zeker bij grote commerciële belangen 
is soliditeit wezenlijk. Een doorslaggeven-
de missing link is de acid test, de ijking: de 
verificatie en validatie. 
Wetenschap, vooral econometrie, is te-
rug van weggeweest. Gaat de nieuwe 
professional daarbij, als expert-datami-
ner het verschil maken? Op basis van 
wetenschappelijk ingebed vakman-
schap, probleemanalyse, advies en vooral 
volledige openheid? Een specialisatie 
waarbinnen goede onderzoekers kunnen 
accelereren?

Regels van het spel
Door de groei van de technologie zijn we 
in staat de een- op-een-contacten van 
voor de industriële revolutie te herstellen. 

En door big data en digital analytics wor-
den de mogelijkheden van marktanalyse 
en marktwaarneming steeds groter. Maar 
de regels van het spel zijn veranderd: Zoe-
ken naar verklaring wordt zoeken naar 
samenhang. De focus ligt minder op  het 
analyseren van attitudes, maar steeds 
meer op  het meten van gedrag.  
De voornaamste spelers (vragers, aanbie-
ders) bepalen uiteindelijk wat de relatieve 
positie wordt van marktonderzoek en of 
dat nog als zodanig kan worden geïdenti-
ficeerd. Zeer waarschijnlijk is dat markt-
onderzoek als zelfstandige specialisatie 
geen toekomst heeft. Marktonderzoek 
wordt steeds meer samengevoegd met 
andere gerelateerde activiteiten en gaat 
op in een bredere op data en decision in-
telligence gestoelde discipline. Versmel-
ting dus, en vervanging. Het ontbreekt  
marktonderzoek onder andere aan voor 
buiten de branche onderscheidende ken-
merken en kracht om kwaliteit te hand-
haven in de turbulente context van de 
hedendaagse business.                                              
Hoe je het vak noemt maakt niet zoveel 
uit. In de data en decision intelligence 
gelden in ieder geval andere eisen dan die 
we tot voor kort kenden. Noem je jezelf 
specialist in online en mobiel onderzoek 
of profileer je jezelf als dataminer en da-
tascientist? Als adviseur decision intelli-
gence? Hoe men het eigen werkterrein 
definieert wordt bepalend voor individu-
eel en collectief succes. «

Kwalitatief onderzoek
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Trends in neuromarketing

neurom
arketing

H 
et vakgebied neuromarketing kreeg pas zijn naam in 
2002 toen professor Ale Smidts (Erasmus Universi-
teit) in zijn inaugurale rede de term neuromarketing 

gebruikte en het doel preciseerde: ‘Het beter begrijpen van de 
klant en haar reactie op marketingstimuli.’ Oftewel: neuro-onder-
zoek draagt bij aan daadwerkelijke customer insight. Sindsdien 
zijn er twee stromingen in het vakgebied. Allereerst is er een 
groep neuromarketeers die een pragmatische zienswijze op het 
vakgebied hanteert en neuromarketing voornamelijk ziet als een 
marketingtool. Deze groep gebruikt inzichten uit de economische 
psychologie en de neurowetenschap en adviseert marketeers hoe 
zij hun klanten beter kunnen beïnvloeden. Er komt geen daad-
werkelijk neuro-onderzoek aan te pas. Vanuit een wetenschappe-
lijk perspectief zijn dit daarom de charlatans van het vakgebied. 
De tweede stroming heeft een meer technische zienswijze op het 
vakgebied, waarbij neuromarketing voornamelijk gezien wordt 
als een onderzoekstool. Omdat lichamelijke reacties op een mar-
ketingprikkel onwillekeurig en onbewust zijn, en omdat het zeer 
lastig is om bewust te maken wat onbewust is, omvat deze twee-
de stroming de daadwerkelijke essentie van neuromarketing.

Knop in het brein
Rond 2010 kreeg het vakgebied neuromarketing opeens bijzon-
der veel belangstelling. Een onderzoek van Brian Knutson en 
collega’s uit 2007, getiteld Neural predictors of purchase, speelde 
daarbij een belangrijke rol. Zou er een ‘koopknop’ zijn in het 
brein? Logischerwijs creëerde de zoektocht naar de neurale koop-
knop ook tot een flinke ethische discussie. Inmiddels weten we 

– gelukkig - dat er niet zoiets is als een knop in het brein. Wel is 
uit de activiteit in de hersenen en de rest van het lichaam af te 
leiden of een bepaalde marketingprikkel een persoon positief 
stemt of niet. Zo is uit de fysieke reacties af te leiden of een indi-
vidu gemotiveerd is tot toenadering of juist tot verwijdering, en 
of hij begeerte ervaart of juist helemaal niet. Uit fysieke activiteit 
is te zien of een potentiële klant in de basis het product of de 
commercial wel ziet zitten, maar niet of dit ook daadwerkelijk 
leidt tot aankoop. Het bewuste individu heeft nog altijd het ve-
torecht over zijn eigen beslissingen.

Complementair
Momenteel zijn er drie duidelijke trends waarneembaar in het 
vakgebied van neuromarketeers. De eerste trend omvat een toe-
genomen focus op complementariteit van diverse onderzoeksme-
thodieken. Met de ‘koopknop’-hype ging een attitude gepaard van 
neuromarketing als de heilige graal. Neuromarketeers gingen 
termen gebruiken als ‘traditioneel marktonderzoek’, waarmee 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek werd gezien als ouderwets 
en van een voorbije tijd. De laatste paar jaar is een voorzichtige 
kentering in deze attitude zichtbaar. Neuromarketeers focussen 
zich steeds meer op de complementariteit van de onderzoeksme-
thoden. Een mooi voorbeeld daarvan is een onderzoek dat enkele 
topwetenschappers publiceerden in augustus 2015 in het Journal 
of Marketing Research, waarbij zij meerdere onderzoekstechnie-
ken gebruikten bij de bestudering van het effect van tv-commer-
cials. Zij concluderen dat neurotechnieken de potentie hebben 
om de ‘traditionele’ technieken aan te vullen in het onderzoek van 
het commerciële succes van tv-reclames. Hun onderzoek toont 
aan dat de hiaten die de ene methodische discipline vertoont, 
kunnen worden opgevangen door de andere. Feitelijk zijn er drie 
grote groepen onderzoeksmethodieken, namelijk behavioristi-
sche meettechnieken (meten van daadwerkelijk gedrag zoals 
sales-data), verbale meettechnieken (self-reports door middel van 
kwantitatief of kwalitatief onderzoek) en neuro-meettechnieken. 
Goed en compleet marktonderzoek wordt gevormd door een ele-
gant samenspel van al deze methoden en technieken.

clou 76 | februari 2016

Neuromarketing, het toepassen van neuro-meettechnieken bij de bestudering van 
marketingvraagstukken, bestaat zo’n 40 jaar. Al in de jaren ’70 en ’80 van de vorige 
eeuw werd door wetenschappers opgeroepen om fysieke reacties op marketing-
prikkels te meten. Om een voorbeeld te noemen: in het Journal of Marketing Research 
bevelen Nancy Nighswonger en Claude Martin – al in 1981 - neurotechnieken aan: 
‘We express with our bodies that which we feel in our minds.’ Omdat lichamelijke 
reacties op marketingprikkels onwillekeurig en daarom veelal onbewust zijn,  
hebben neurotechnieken een toegevoegde waarde voor de marktonderzoeker.

‘�Het�individu�heeft�nog��
altijd�het�vetorecht��
over�zijn�eigen��
beslissingen.’
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Gekke brillen
Een tweede trend in neuromarketingland is de opkomst van soft-
ware-only neuromarketing. Vanuit de behoefte om neuromarke-
ting toegankelijk te maken voor het grote publiek, schieten onli-
ne neuromarketing-applicaties als paddenstoelen uit de grond. 
Los van een mobiele telefoon of tablet, is er bij deze applicaties 
geen sprake van daadwerkelijke neuro-meetapparatuur. Geen 
draadjes, elektrodes, magneettunnels of gekke brillen, maar al-
goritmen gebaseerd op eerder verkregen neuro-data vormen het 
geheim achter deze trend. De betrouwbaarheid en validiteit van 
software-only neuromarketing laat vaak te wensen over, maar 
door het elimineren van het laboratoriumkarakter van neuro-on-
derzoek en door de lage kosten van toepassen van de applicaties 
is de toegankelijkheid wel enorm verhoogd. Software-only 
neuromarketing kan daardoor het beste gezien worden als een 
leuke eerste kennismaking met het vakgebied. Om betrouwbare 
voorspellingen te doen, zal daadwerkelijk neuro-onderzoek 
noodzakelijk blijven. 

Testen van ideeën
Een laatste trend is een verbreding van de toepassingen. Neuro-
marketing wordt, zeker in de praktijk, voornamelijk toegepast bij 
het testen van marketingcommunicatie. De laatste tijd zie je dat 
neuro-technieken steeds vaker worden ingezet bij vraagstukken 
rondom (web)design, innovatie, koopmotieven, positionering, prijs-
beleving, merkassociaties en brand extensions. De toegevoegde 
waarde van neuro-onderzoek is het grootst bij marketingvraag-
stukken die te maken hebben met het voorspellen van toekomstig 

klantgedrag. Attitudes vormen meestal een goede voorspeller van 
toekomstig gedrag, maar ze laten zich vaak lastig meten. Sommige 
attitudes zijn zeer expliciet en zijn daardoor middels self-reports 
(kwantitatief dan wel kwalitatief) goed te meten. Maar de meeste 
attitudes zijn impliciet, waardoor een persoon zich er niet volledig 
van bewust is en neuro-onderzoek dus een mooie additionele tool 
vormt in de toolbox van de onderzoeker. Dan Ariely en Gregory 
Berns, grote namen in het vakgebied, stellen in hun artikel Neuro-
marketing: the hope and hype of neuroimaging in business dat de 
toegevoegde waarde van neuromarketing voornamelijk zit in het 
testen van ideeën, nog vóór het moment dat een product daadwer-
kelijk op de markt is gebracht. De toegevoegde waarde is volgens 
hen het grootst op het gebied van design en innovatie, en dat is 
een boodschap die momenteel wordt opgepakt door de praktijk. 

Van aanbod naar vraag
Voor de komende jaren is meer customization in de neuro- 
marketingpraktijk te verwachten. Het vakgebied neuromarketing 
bevindt zich nu in de kloof van Rogers: de innovators en early 
adopters zijn om, maar de brug naar de early majority lijkt  
moeilijk te slaan. Om de kloof te overbruggen zal een verschui-
ving moeten plaatsvinden van ‘dit is wat we kunnen’ naar ‘welke 
oplossingen heeft de klant echt nodig?’, oftewel een verschuiving 
van aanbodgerichte naar vraaggerichte neuromarketing.  
Customized neuromarketing vindt al wel plaats, maar is van- 
wege de hoge kosten voornamelijk weggelegd voor de grote  
jongens. Voor customization voor een brede doelgroep is een 
kostendaling noodzakelijk. Het is gezien de toenemende con- 
currentie in de branche, ook vanuit de software-only-hoek, wel 
aannemelijk dat de kosten zullen gaan dalen, maar niemand 
heeft een glazen bol.  «
eveline van zeeland is docent en onderzoeker aan de fontys 
hogeschool marketing en management. voor het lectoraat  
marketing of innovations onderzoekt zij de toegevoegde 
waarde van neuromarketing voor de marketeer. ze is auteur 
van het nog te verschijnen basisboek neuromarketing-neuro-
onderzoek voor marketing- en communicatieprofessionals. 

‘��Neuromarketeers�focussen��
zich�steeds�meer�op�de��
complementariteit�van��
onderzoeksmethoden.’
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DE VRIJE WIL IS EEN 
PLEZIERIGE ILLUSIE

neurom
arketing

Wat maakt ons mensen tot wie we 
zijn? Zijn wij louter een speelbal 
van ons brein of juist (mede) 
verantwoordelijk voor ons gedrag? 
Hebben wij een vrije wil? Over 
dergelijke vragen wordt, al dan niet 
uit vrije wil, al sinds mensenheuge-
nis getwist. Het zijn ook interes-
sante vragen voor marketeers en 
marktonderzoekers. Immers: hoe 
bewust komen bijvoorbeeld onze 
aankopen tot stand?

tekst vittorio busato

Ons brein, daar heeft de in de marketing-
wereld bekende wetenschapper Victor 
Lamme, auteur van de bestseller De vrije 
wil bestaat niet en mededirecteur van 
neuromarketingbureau Neurensics, weinig 
twijfels over. Volgens Lamme bepaalt ons 
brein wat we doen en weet een hersen- 
scan beter wat we willen (bijvoorbeeld iets 
kopen) dan we dat zelf weten. ‘Ons gedrag, 
de keuzes die wij maken, zij zijn een optel-
som van vooral onbewuste drijfveren en 
emoties. Het brein bepaalt, en gedachten, 
meningen en rationele overwegingen stu-
ren onze keuzes niet aan, maar hobbelen 

erachteraan. Wij denken dat we zelf bepa-
len wat we doen. Maar niets is minder 
waar. Wij zijn irrationele wezens, gedreven 
door onbewuste drijfveren en motieven, 
die ongemerkt worden gemanipuleerd 
door de wereld om ons heen.’
Lammes opvatting zit dicht tegen die van 
hersenwetenschapper Dick Swaab aan, 
bekend van de bestseller Wij zijn ons brein. 
Volgens Swaab houdt het begrip vrije wil 
in dat je onder precies dezelfde omstan-
digheden ook een andere keuze had kun-
nen maken. ‘Er bestaat geen twijfel over 
dat wij het gevoel hebben ons gedrag wel-
overwogen te sturen. Uit de wijze waarop 
onze hersenen zich ontwikkelen en de ma-
nier waarop wij onze beslissingen nemen, 
blijkt dit gevoel slechts een plezierige illu-
sie te zijn. Het gevoel van vrije wil ontstaat 
doordat onze rechter hersenhelft onbe-
wust een beslissing neemt en de linker 
hemisfeer, achteraf, een logisch verhaaltje 
maakt over de vraag waarom we dit be-
sluit hebben genomen.’

Schroefje
In het debat wordt niet zelden over het 
hoofd gezien dat de vrije wil een begrip uit 
de filosofie is. Het is een concept en geen 

hersenfunctie die met empirische midde-
len of gedragsdeskundig onderzoek zicht-
baar gemaakt kan worden.
Zo vergelijkt de arts/filosoof Bert Keizer, 
auteur van Waar blijft de ziel?, de vrije wil 
met een schroefje. ‘Het betekent niks als 
het niet ergens in zit. Het heeft dan ook 
geen zin om zonder context te praten over 
De Vrije Wil. De filosofische betogen op 
grond waarvan men aantoont dat we geen 
vrije wil hebben zijn pogingen tot een ver-
helderend bedoelde reductie. Een filosoof 
kan waterdicht beargumenteren dat de 
vrije wil niet bestaat, en toch blijft hij boos 
op zijn kind als het tijdens de eerste fiets-
les niet naar hem luistert. De vrije wil gaat 
over een zeer diepgravend psychisch me-
chanisme dat onze verankering in elkaar 
binnen het groepsleven mogelijk maakt. 
Wij kunnen niet samen door het leven als 
we niet wisten dat anderen vaak dingen 
voor ons doen. En ook tegen ons.’
Of zoals de Nijmeegse wiskundige en 
boeddhist Henk Barendregt eens in een 
Profiel-uitzending zei: ‘We hebben wel een 
vrije wil, maar die is niet van ons.’ «

Congres
Op 11 maart 2016 vindt in de Philharmonie 
in Haarlem het congres ‘Bestaat de vrije 
wil? Knecht van ons brein of Meester over 
ons gedrag…’ plaats.

Keynote speakers zijn de wereldberoemde 
bewustzijnsfilosoof Daniel Dennett, Dick 
Swaab en Victor Lamme. In een interview 
met de Volkskrant heeft Dennett al eens 
flink uitgehaald naar Lamme en Swaab: ‘Ze 
komen voor in mijn schurkengalerij van 
wetenschappers die ernaast zitten met hun 
opvatting dat de vrije wil niet zou bestaan!’ 
Niet eerder stonden deze wetenschappers 
samen op een podium voor een live debat.  
Verder is er op die dag een paneldiscussie 
over wat de verschillende visies op de vrije 
wil betekenen voor de praktijk van de 
(forensische) psychologie en psychiatrie,  
de filosofie en het onderwijs.  
Zie www.bestaatdevrijewil.nl.
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Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleiders Els Dragt en Pernille Kok-Jensen

Trend Bootcamp

31 maart 2016

Trendonderzoek geeft inzicht in veranderingen in de samen-
leving die impact hebben op behoeften van consumenten. Om
als organisatie of merk relevant te blijven, dien je consequent
op deze veranderende behoeften in te spelen. Relevante
trends bijhouden, analyseren en doorvertalen naar de eigen
organisatie is een tijdrovende bezigheid. Trendonderzoekers
Els Dragt & Pernille Kok-Jensen nemen je in deze actieve trend
bootcamp mee in de wereld van trendwatchen en begeleiden
je door de 3 fases van trendonderzoek (scan, analyse, apply). 
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Tijd 12.30 – 18.00 uur (incl. lunch en borrel)

Middagvoorzitter Tom de Ruyck

MOA Summit

10 maart 2016

Wat is hot in Market Research? Krijg antwoord op deze vraag
tijdens de MOA Summits! De MOA Summits zijn unieke bijeen -
komsten voor een breed publiek, waar je in een middag een
update krijgt over de nieuwste en opvallendste ontwikke-
lingen binnen het vakgebied. Laat je verrassen door de inter -
nationale topsprekers, inspirerende cases en interessante
gesprekken tijdens de 3-gangen lunch aan ronde tafels. Kijk
voor meer informatie op www.moasummit.nl.
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Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Egan van Doorn

Digital Analytics in de praktijk 

21 april 2016

In deze workshop verkennen we de mogelijkheden van de
nieuwe databronnen die vallen onder de noemer digital ana-
lytics (de grootste portie van de dag zal bestaan uit weba-
nalytics). Welke informatie kunnen we verzamelen via de
website, social media, uit mobiele apps etc. en op welke
wijze kan dit de huidige kennis over onze klanten, produc-
ten, diensten of organisatie aanvullen? Samen onderzoeken
we de mogelijkheden.M
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In deze topworkshop gaat het vooral om persoonlijk leider-
schap. Hoe maak je het verschil door marketing en marketing
intelligence in de juiste context te plaatsen, veranderingen
te identificeren, en te helpen realiseren? Oftewel: leiden in
plaats van volgen. Centraal staan de effectiviteit van de per-
soonlijke bijdrage in besluitvorming, en de verbetering van
de onderzoekfunctie in de organisatie.

Leiderschap in Marketing 
Intelligence

Tijd dag 1 van 10.00 – 19.00 uur,  dag 2 van 08.30 – 16.30 uur

Workshopleiders Mario van Hamersveld, Willem Brethouwer

12 en 13 april 2016
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De survey is al decennia lang de meest gebruikte markt -
onderzoektool. Toch bestaan er nog veel misverstanden
over deze vorm van onderzoek, vaak omdat de weerbarstige
praktijk niet correspondeert met de ideale situaties uit de
studieboeken. In deze toegankelijke workshop voelen we
die praktijk eens stevig aan de tand en komt het repertoire
van de vragenlijstonderzoeker uitgebreid aan de orde. 

De survey toolkit basis

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Robert van Ossenbruggen

15 maart 2016

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Piet Hein van Dam 

Big data survival kit 

14 april 2016

In deze workshop gaan we dieper in op ‘behavioural data
collection’ op het web. Hoe werkt dat eigenlijk? Wat zijn 
belangrijke begrippen? Wat zijn de verschillende manieren?
Welke biases brengen deze met zich mee? Wat is de kwali-
teit van data? Hoe zit het met privacy, security en ethische
aspecten? Hoe werkt de interactie met de panelist? Welke
leveranciers zijn er? Wat zijn de ervaringen daarmee? En wat
is de rol van de marktonderzoeker als de klant ook zelf toe-
gang heeft tot deze data? De praktische kant zullen we 
behandelen volgens de Toolkit: Datasources + Expertise +
Systems + Werkwijze = Resultaat.

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Tom De Ruyck

Market Research Online 
Communities: Yes, we can!

11 februari 2016

Always-on research: 24/7 communiceren met klanten in een
community? Deze workshop laat zien hoe je een langdurige
dialoog met je klanten kunt aangaan in een tijd van steeds
moeilijker bereikbare respondenten. 

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Jon Puleston 

How to create short and engaging
pieces of online market research

7 april 2016

This advanced online survey design will teach you the art
and science of designing ‘Bonsai Surveys’, which are short,
perfectly formed and engaging pieces of market research,
designed to work across PC’s and mobile devices. 
You will learn how to effectively shorten surveys, and find
ways to encourage respondents with ever decreasing atten-
tion spans to concentrate and complete your surveys. You
will also learn how to write bonsai survey questions that
capture the imagination of respondents.

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Egan van Doorn

Kennismaken met Google 
Analytics

22 maart 2016

Google Analytics is niet meer weg te denken uit het digitale
landschap. Het is het meest gebruikte analytics-pakket in
Nederland en meer dan de helft van alle websites wereld-
wijd volgt met deze gratis Google-tool het bezoekersgedrag.
De ontwikkelingen rond deze tool volgen elkaar in rap tempo
op. Wil je zelf leren hoe je Google Analytics kunt gebruiken?
Dan is deze workshop perfect voor jou!

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Menno Urbanus

Online reputatie en 
impact meten

16 februari 2016

De online reputatie van bedrijven en merken is cruciaal. Hoe
en door wie wordt er online over je gesproken? Door hier
goed zicht op te hebben kun je invloed op je online reputatie
uitoefenen. In deze workshop leer je van online reputatie
praktijkcases, bespreken we de aanpak, analysestappen en
resultaten. Daarnaast voeren we direct zelf analyses uit met
social media-monitoringtool Coosto. 

Meer informatie en aanmelden op www.moaweb.nl

Programma MOA februari – april 2016

3 & 4 februari 2016

9 maart  2016

16 maart 2016

6 april 2016

13 april 2016

21 april 2016

MOActivities, overige activiteiten van de MOA

MIE 2016

Start Cursus Sensorisch onderzoek-B

Junior MIE 2016

Start Cursus Sensorisch onderzoek-A

SMART Congres

BkB Spring Event
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Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleiders Els Dragt en Pernille Kok-Jensen

Trend Bootcamp

31 maart 2016

Trendonderzoek geeft inzicht in veranderingen in de samen-
leving die impact hebben op behoeften van consumenten. Om
als organisatie of merk relevant te blijven, dien je consequent
op deze veranderende behoeften in te spelen. Relevante
trends bijhouden, analyseren en doorvertalen naar de eigen
organisatie is een tijdrovende bezigheid. Trendonderzoekers
Els Dragt & Pernille Kok-Jensen nemen je in deze actieve trend
bootcamp mee in de wereld van trendwatchen en begeleiden
je door de 3 fases van trendonderzoek (scan, analyse, apply). 
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Tijd 12.30 – 18.00 uur (incl. lunch en borrel)

Middagvoorzitter Tom de Ruyck

MOA Summit

10 maart 2016

Wat is hot in Market Research? Krijg antwoord op deze vraag
tijdens de MOA Summits! De MOA Summits zijn unieke bijeen -
komsten voor een breed publiek, waar je in een middag een
update krijgt over de nieuwste en opvallendste ontwikke-
lingen binnen het vakgebied. Laat je verrassen door de inter -
nationale topsprekers, inspirerende cases en interessante
gesprekken tijdens de 3-gangen lunch aan ronde tafels. Kijk
voor meer informatie op www.moasummit.nl.
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Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Egan van Doorn

Digital Analytics in de praktijk 

21 april 2016

In deze workshop verkennen we de mogelijkheden van de
nieuwe databronnen die vallen onder de noemer digital ana-
lytics (de grootste portie van de dag zal bestaan uit weba-
nalytics). Welke informatie kunnen we verzamelen via de
website, social media, uit mobiele apps etc. en op welke
wijze kan dit de huidige kennis over onze klanten, produc-
ten, diensten of organisatie aanvullen? Samen onderzoeken
we de mogelijkheden.M
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In deze topworkshop gaat het vooral om persoonlijk leider-
schap. Hoe maak je het verschil door marketing en marketing
intelligence in de juiste context te plaatsen, veranderingen
te identificeren, en te helpen realiseren? Oftewel: leiden in
plaats van volgen. Centraal staan de effectiviteit van de per-
soonlijke bijdrage in besluitvorming, en de verbetering van
de onderzoekfunctie in de organisatie.

Leiderschap in Marketing 
Intelligence

Tijd dag 1 van 10.00 – 19.00 uur,  dag 2 van 08.30 – 16.30 uur

Workshopleiders Mario van Hamersveld, Willem Brethouwer

12 en 13 april 2016
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De survey is al decennia lang de meest gebruikte markt -
onderzoektool. Toch bestaan er nog veel misverstanden
over deze vorm van onderzoek, vaak omdat de weerbarstige
praktijk niet correspondeert met de ideale situaties uit de
studieboeken. In deze toegankelijke workshop voelen we
die praktijk eens stevig aan de tand en komt het repertoire
van de vragenlijstonderzoeker uitgebreid aan de orde. 

De survey toolkit basis

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Robert van Ossenbruggen

15 maart 2016

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Piet Hein van Dam 

Big data survival kit 

14 april 2016

In deze workshop gaan we dieper in op ‘behavioural data
collection’ op het web. Hoe werkt dat eigenlijk? Wat zijn 
belangrijke begrippen? Wat zijn de verschillende manieren?
Welke biases brengen deze met zich mee? Wat is de kwali-
teit van data? Hoe zit het met privacy, security en ethische
aspecten? Hoe werkt de interactie met de panelist? Welke
leveranciers zijn er? Wat zijn de ervaringen daarmee? En wat
is de rol van de marktonderzoeker als de klant ook zelf toe-
gang heeft tot deze data? De praktische kant zullen we 
behandelen volgens de Toolkit: Datasources + Expertise +
Systems + Werkwijze = Resultaat.

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Tom De Ruyck

Market Research Online 
Communities: Yes, we can!

11 februari 2016

Always-on research: 24/7 communiceren met klanten in een
community? Deze workshop laat zien hoe je een langdurige
dialoog met je klanten kunt aangaan in een tijd van steeds
moeilijker bereikbare respondenten. 

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Jon Puleston 

How to create short and engaging
pieces of online market research

7 april 2016

This advanced online survey design will teach you the art
and science of designing ‘Bonsai Surveys’, which are short,
perfectly formed and engaging pieces of market research,
designed to work across PC’s and mobile devices. 
You will learn how to effectively shorten surveys, and find
ways to encourage respondents with ever decreasing atten-
tion spans to concentrate and complete your surveys. You
will also learn how to write bonsai survey questions that
capture the imagination of respondents.

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Egan van Doorn

Kennismaken met Google 
Analytics

22 maart 2016

Google Analytics is niet meer weg te denken uit het digitale
landschap. Het is het meest gebruikte analytics-pakket in
Nederland en meer dan de helft van alle websites wereld-
wijd volgt met deze gratis Google-tool het bezoekersgedrag.
De ontwikkelingen rond deze tool volgen elkaar in rap tempo
op. Wil je zelf leren hoe je Google Analytics kunt gebruiken?
Dan is deze workshop perfect voor jou!

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Menno Urbanus

Online reputatie en 
impact meten

16 februari 2016

De online reputatie van bedrijven en merken is cruciaal. Hoe
en door wie wordt er online over je gesproken? Door hier
goed zicht op te hebben kun je invloed op je online reputatie
uitoefenen. In deze workshop leer je van online reputatie
praktijkcases, bespreken we de aanpak, analysestappen en
resultaten. Daarnaast voeren we direct zelf analyses uit met
social media-monitoringtool Coosto. 

Meer informatie en aanmelden op www.moaweb.nl
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m
obiel online-onderzoek

MOBIEL ONLINE – 
LEKKER TOCH DOEN!

Het jaar 2016 wordt er een van 
veel mooie publicaties over 
mobiel online-onderzoek. Daar is 
geen kristallen bol voor nodig of 
gecompliceerde trendwatching. 
Als betrokken redacteur weet 
Edith de Leeuw dat maar al te 
goed. En daarom geeft ze spe-
ciaal voor Clou een kleine sneak 
preview. 

tekst edith de leeuw

Bij de Amerikaanse uitgeverij Wiley zal 
een boek verschijnen over Total Survey Er-
ror in Practice. Zoals de titel al aangeeft, is 
dit boek praktijkgericht; de auteurs komen 
uit de universitaire wereld, zijn verbonden 
aan statistische bureaus of kennen de 
praktijk van markt- en opinieonderzoek. 
Mick Couper, Chris Antoun en Aigul Ma-
vletova presenteren een overzicht van on-
derzoek naar mobiele web surveys tot nu 
toe. Allereerst gaan ze in op dekkingspro-
blemen. In gespecialiseerd onderzoek 
wordt nu al gebruikgemaakt van ‘mobi-
le-only’ surveys, waarbij de technische 
mogelijkheden van de mobiele telefoon 
worden uitgebuit, zoals GPS-locatie plus 
een enkele aanvullende vraag op speciale 
momenten tijdens verplaatsingsonder-
zoek. Hierbij wordt een gedeelte van de 
populatie buitengesloten, namelijk dege-
nen zonder smartphone. Daarnaast ge-
bruiken steeds meer respondenten hun 
smartphone om online te gaan. Wat heeft 
het voor consequenties als smartphones 
worden uitgesloten van deelname (dek-
kingsfout) of wanneer de vragenlijst niet 
geoptimaliseerd is voor smartphonege-
bruik (meetfout)?  

Geruststellen
Hoe verschillen diegenen met mobiel in-
ternet van diegenen zonder? Er is een 
duidelijk verschil in leeftijd, opleiding en 
inkomen. Maar er zijn weinig aanwijzin-

gen tot nu toe dat ze ook verschillen op 
meer substantiële variabelen, tenminste 
wanneer er statistisch goed gecontro-
leerd wordt op de verschillen in demogra-
fische variabelen. Dit klinkt misschien 
geruststellend, maar een presentatie op 
de TSE15-conferentie laat zien dat het 
percentage respondenten dat in eerste 
instantie een vragenlijst invult op een 
smartphone in de afgelopen jaren sterk is 
toegenomen, zeker wanneer er gebruik 
wordt gemaakt van lijsten met adressen 
van relaties die door de opdrachtgever 
verstrekt worden. Al eenvijfde van de res-
pondenten in de USA probeert de vragen-
lijst eerst mobiel te beantwoorden. Bij 
opt-in panels is dit percentage stukken 
lager, rond de 7%. Maar zeker nieuwe, on-
ervaren respondenten en jongeren ge-
bruiken vaker hun smartphone. Peterson 
toont ook aan dat speciale email-invita-
ties waarin uitdrukkelijk gevraagd wordt 
om de smartphone niet te gebruiken, 
geen enkel effect hebben: de responden-
ten doen het lekker toch.

Experimenteel
Maar maakt het uit? In ieder geval wel op 
de respons. Inmiddels is er veel experimen-
teel onderzoek gedaan, waarbij een 
random gedeelte van de respondenten 
gevraagd werd de vragenlijst op de PC of 
laptop in te vullen, terwijl de tweede 
random groep verzocht werd dit mobiel te 
doen. In alle gevallen was de vragenlijst 
ook geoptimaliseerd voor mobiel onder-
zoek. Toch bleef de respons bij mobiel onli-
ne-onderzoek achter op de respons via PC/
laptop. Dat wordt voor een deel veroor-
zaakt door hogere break-off percentages 
bij mobiel onderzoek. Dit geldt ook voor 
vragenlijsten die geoptimaliseerd waren 
voor invullen op een smartphone. Toch 
loont optimaliseren want de verschillen 
tussen PC-online en mobiel online 
break-off’s zijn kleiner wanneer de vragen-
lijst geoptimaliseerd is. 

Ook is er gekeken naar de invloed op da-
takwaliteit: naar bekende indicatoren van 
meetfouten, zoals sociale wenselijkheid, 
straigtht-lining en missing data. Opval-
lend is dat er weinig verschillen worden 
gevonden bij standaardvragen. Wel blij-
ken bepaalde vraagtypen problematisch 
bij smartphones, zoals matrixvragen, 
open vragen, drop-down menu’s en slider 
bars. 

MOA Jaarboek
Samengevat: onderzoek via mobiele ap-
paraten leidt tot een lagere respons, tot 
meer afbreken, en het duurt ook langer. 
Er is weinig verschil in datakwaliteit bij 
eenvoudige vragenlijsten, maar meer ge-
compliceerde vraagtypen zoals ma-
trixvragen, slider bars en drop-down 
menu’s leveren problemen op. Dat betreft 
dan vooral invullen via smartphones. 
Wanneer een tablet gebruikt wordt voor 
het beantwoorden van de vragen dan zijn 
er bijna geen verschillen vergeleken met 
invullen op de PC.
Tot slot, twee van die Nederlandse on-
derzoeksters, Marika de Bruijne en Vera 
Toepoel, hebben ieder een heel mooi 
hoofdstuk geschreven voor het zojuist 
verschenen MOA jaarboek (2016). Marika 
geeft een overzicht van Nederlands on-
derzoek en beschrijft de optimale op-
maak van multi-device vragenlijsten. 
Vera laat met een serie experimenten 
zien dat klikken ook mobiel veel beter 
werkt dan slepen.  

Veel leesplezier en een mooi kwaliteits- 
bewust 2016! « 

prof. dr. edith de leeuw is moa-hoogleraar 
methoden en statistiek aan de universiteit van 
utrecht.

geïnteresseerd in de links bij dit artikel? kijk op 
cloutoday voor het artikel met alle verwijzingen. 
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MOBIEL ONLINE – 
LEKKER TOCH DOEN!

Oud worden is hip, las ik op de voorpagina van een 
Volkskrantkatern. Het is denk ik nog erger.
De werkgelegenheid in oudmakerijen is de afgelopen 
jaren enorm toegenomen. Containers vol met 
gloednieuwe meubelen worden enorme fabriekshallen 
binnengereden, om na een intensieve en ambachtelijke 
behandeling  vol butsen, deuken en beschadigingen als 
vintage, retro of nostalgisch afgeleverd te worden bij 
tuincentra, bouwmarkten en woningdetaillisten. Op de 
Hogeschool Amsterdam wordt volgend jaar de eerste 
vierjarige opleiding tot meesteroudmaker aangeboden, 
met gedegen aandacht voor materialenkennis, 
gereedschappen en consumentensentiment.  In een 
andere sector begon het ooit met stonewashed 
spijkerbroeken, nu is de totale scheurlengte per broek 
maatgevend voor de hipheid ervan.
Drie categorieën lijken tot nu toe verschoond te blijven 
van deze welhaast onstuitbare ontwikkeling. Ikea levert 
nog steeds geen artikelen met opzettelijk aangebrachte 
beschadigingen, maar het feit dat Piet Hein Eek tot het 
Ikea-ontwerpteam gaat behoren doet het ergste 
vermoeden voor de nabije toekomst. Zijn sloophouten 
meubelen zijn weliswaar gemaakt van hergebruikte 
materialen (dus nieuwgemaakt oud), maar hij heeft – 

mogelijk onbewust en onbedoeld – een flinke impuls 
gegeven aan de opkomst van de professionele 
oudmakerij. De tweede categorie is de mens. Hoewel oud 
worden hip is, besteden vooral vrouwen nog enorme 
bedragen aan cosmetische artikelen die bijdragen aan 
een jeugdig voorkomen, en als het niet meer te houden 
is, wordt er lustig het chirurgische mes in gezet. De dag 
dat types als Linda de Mol zich moedwillig zullen laten 
rimpelen en kreukelen, of zich een paar slaapkamerogen 
zullen laten aanmeten is nog ver. Een derde sector die 
onbesmet is, is het marktonderzoek. Ik heb iemand wel 
eens horen zeggen dat in het marktonderzoek alles tien 
jaar later gebeurt,  dus het kan nog wel even duren ook. 
Tot die tijd moeten we genieten van al het 
nieuws dat er ook nieuw uitziet: passive 
measurement, digital analytics, mobile 
tracking en predictive intelligence. Maar ooit 
zal het weer hip zijn om ook die kennis weer 
gewoon te rapporteren in lijvige tabellen-
boeken met obligate teksten (‘daarna hebben 
we gekeken naar <X> en opvallend is dat 
jongeren veel minder  <X>  dan ouderen’). «
rwheutink@gmail.com

Oud is het nieuwe nieuw 

reinier heutink
Colum

n
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Tussen werkelijkheid en waarneming

Gezocht: feiten

T 
ijdens een van de colleges Episte-
mologie (wetenschapsfilosofie) 
die ik in 2007 als student bij-

woonde, werd mijn wereldbeeld veran-
derd. Stel je voor, je staat met zes man te 
staren naar een reusachtige olifant. Je 
bent geblinddoekt. Iedereen mag de oli-
fant aanraken, zonder dat je weet dat het 
een olifant is. Vervolgens mag iedereen 
zeggen wat hij voelt. Je zou verwachten 
dat iedereen dan zegt dat het om een  
olifant gaat. Maar dat loopt anders af. De 
één voelt een slang, de ander een paal, 
weer een ander een muur. Doordat ieder-
een een ander deel van de olifant aanraakt, 
zijn de waarnemingen dan ook divers. Dit 
verhaal heeft ook een variant met zeven 
man die rond een olifant staan en moeten 
schetsen wat ze hebben waargenomen. 
Inderdaad, iedereen ziet wat anders en  
tekent dus ook wat anders.

Achter dit ogenschijnlijk simpele gegeven 
schuilt natuurlijk een zee aan wijsheid: het 
is onmogelijk om alle waarnemingen sa-
men te klonteren tot één werkelijkheid. De 
beleving en waarneming van elk individu 

is anders. In hoeverre kun je spreken over 
een werkelijkheid, terwijl er zoveel verschil 
is in hoe we diezelfde werkelijkheid waar-
nemen?

Cijfers
In de wereld van (vooral kwantitatief) on-
derzoek praten we over dataververzame-
lingstechnieken die moeten leiden tot 
analyses en conclusies. De processen die 
daarmee samenhangen, zijn meestal ge-
standaardiseerd en er bestaat consensus 
over de validiteit van de onderzoekstech-
nieken die eraan ten grondslag liggen. Bij 
een gestandaardiseerde methode weet 
iedereen dat je over hetzelfde praat en 
ontstaat er weinig ruimte voor misver-
standen. Zou je denken. Als we verder kij-
ken, ligt het genuanceerder. Op inhoudelijk 
gebied is standaardisering een manier om 
onduidelijkheid weg te nemen. Het pijn-
punt zit hem in de vorm. Hoe grijpen de 
structuren van het achterliggende mecha-
nisme van een onderzoeksmodel in elkaar 
en hoe verhouden die zich tot het bepalen 
van de werkelijkheid?
Stel, je zet NPS in om de klanttevredenheid 

te peilen. Steekproefsgewijs worden klan-
ten die contact hebben opgenomen met 
een bedrijf bevraagd over hun tevreden-
heid. Banken, verzekeraars, telecomprovi-
ders, energieleveranciers en (grote) web-
shops gebruiken deze tool vaak. Klanten 
kunnen op een schaal van nul tot tien hun 
tevredenheid uiten. Degenen die een ne-
gen of tien geven, zijn de actieve promo-
tors, en klanten die een nul of één geven, 
verspreiden actief ongunstige informatie 
over het bedrijf. Dat is de theorie achter 
NPS. Pijnlijk is dat de uitkomsten niet de 
algehele klantengroep weerspiegelen. Al-
leen klanten die contact opnemen worden 
benaderd met een enquête, de grote groep 
die geen contact opneemt blijft buiten be-
schouwing. Hoe kun je dan nog spreken 
over feiten?

Aimabele interviewers
Onlangs deed een grote organisatie een 
organisatiebreed onderzoek naar de me-
dewerkerstevredenheid. Het gros van het 
personeel bestaat uit een zogenoemde 
flexibele schil van uitzendkrachten of tij-
delijke contractanten. Hun inbreng in het 

‘Gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat,’  
zo definieert Van Dale het begrip ‘feit’. Het woord feit nemen we  
maar al te graag in de mond. Politici, wetenschappers, rechercheurs, 
marktonderzoekers, rechters, docenten, artsen en ga zo maar door. Ik 
vind een omschrijving als ‘objectief waarneembare constatering waar-
mee een poging wordt gedaan de werkelijkheid te beschrijven’ beter  
en meer genuanceerd. De definitie van Van Dale lijkt te suggereren dat 
er zoiets bestaat als een eeuwige, vaststaande waarheid waar geen 
discussie over mogelijk is. Laten we eens loskomen uit de dagelijkse 
sleur en vanaf een afstandje kijken naar ons vakgebied. 

tekst ahmed bulut
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geheel is enorm groot. Bepaalde afdelin-
gen scoorden erg negatief, in de weten-
schap dat op die afdelingen het perso-
neelsverloop erg hoog is en de meeste 
medewerkers er nog maar kort werkzaam 
zijn. Die moeten nog wennen aan het werk 
en de organisatiestructuren. En doordat ze 
er nog niet aan gewend zijn, heeft dat zijn 
weerslag op de onderzoeksresultaten. Er 
gaan geruchten over een reorganisatie 
met gedwongen ontslagen. Juist dat mo-
ment wordt de tevredenheid onderzocht. 
Qua timing erg ongelukkig. Het resultaat 
laat zich raden: medewerkers ervaren 
stress en zijn ontevreden over de inhoud 
van het werk. Veel puin dus in de onder-
zoeksresultaten. Hoe kun je hier nog spre-
ken over feiten?

Een ander bedrijf besluit over te gaan tot 
mondelinge afname van een vragenlijst 
om de tevredenheid van medewerkers te 
peilen. Allemaal aardige, goedgehumeur-
de en aimabele interviewers. De medewer-
kers kunnen hun hart luchten en hun ge-
noegen of ongenoegen laten blijken. Maar 
door het goedgehumeurde karakter van de 

interviewers, uiten de medewerkers liever 
alleen hun positieve gevoelens. Waarmee 
blijkt dat menselijk gedrag gestuurd en 
gemanipuleerd worden door de omgeving. 
Het resultaat: medewerkers zijn erg tevre-
den. Wederom: hoe kun je nog spreken 
over feiten?

Politiek gedrag
Onderzoeksresultaten worden beïnvloed 
door het momentum, het onderzoeksin-
strument en de manier waarop het inge-
zet wordt. De voorbeelden hierboven laten 
zien dat een onderzoek nooit waterdicht is. 
Het is bekend dat zowel positieve als nega-
tieve uitkomsten van het onderzoek gevol-
gen kunnen hebben voor actoren die on-
derdeel zijn van het onderzoeksmodel. Dat 
dit tot politiek gedrag van de actoren leidt, 
is onvermijdelijk. Liever een tevreden-
heidsonderzoek voordat je een herstructu-
rering aankondigt dan erna. Idem voor een 
gebruikersonderzoek naar ICT-systemen. 
Liever een onderzoek wanneer de syste-
men goed functioneren, dan vlak na de 
implementatie van een nieuw ICT-sys-
teem, want zo’n nieuw systeem leidt altijd 

tot ontevredenheid. Of een onderzoek 
doen juist ná de implementatie, in de hoop 
dat medewerkers hun negatieve houding 
uiten (ze moeten nog wennen aan de 
nieuwe systemen), waardoor na afloop van 
het contract met de leverancier kan wor-
den teruggegaan naar het vorige, wel-in-
geburgerde ICT-systeem. 

Het moment van onderzoek doen is altijd 
het gevolg van een keuze. Daarmee kun-
nen de onderzoeksresultaten bij voorbaat 
al gemanipuleerd worden. De ene actor 
heeft immers baat bij een positieve uit-
slag, de andere bij een negatieve.
Ga maar eens na bij jezelf. Als je jouw lei-
dinggevende moet beoordelen nadat hij je 
een bonus heeft gegeven, dan krijg je een 
andere uitslag dan wanneer je kritiek hebt 
gekregen over je achterblijvende presta-
ties. Dus spreken over feiten? «

het vak 
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Betalen: ingewikkelder  
dan u denkt

Mensen zeggen niet wat ze doen en doen niet wat ze 
zeggen…, het is een wel heel vaak gebruikt cliché in 
onderzoek. En zoals het gaat met clichés, er zit een kern 
van waarheid in. Echt grijpbaar worden respondenten 
niet. Niet door kwantitatief onderzoek en niet door 
kwalitatief onderzoek. We kunnen op veel manieren 
vragen stellen en die vragen worden ook beantwoord, 
meestal serieus, maar serieuze antwoorden zeggen ook 
niet alles. 100% voorspellen wat consumenten gaan doen 
kunnen we niet. We kunnen wél proberen te begrijpen 
waarom consumenten bepaalde keuze maken.

Laten we eens kijken naar patiënten, tegenwoordig ook 
wel zorgconsumenten genoemd. Zorgconsumenten 
krijgen vaak een vragenlijst voorgeschoteld: de zoge-
naamde CQ-indexen. Het invullen van deze lijsten (op de 
poli) kan wel 30 tot 50 minuten duren. Het doel van de 
vragenlijsten is de patiënttevredenheid meten, zodat 
daarna de zorg kan worden aangepast. Op zich een 
lovenswaardig streven, ware het niet dat voor vrijwel 
iedereen zo snel mogelijk het ziekenhuis wil verlaten. Dat 
betekent dat de interesse en de inzet om een vragenlijst in 
te vullen beperkt is. 
Als kwalitatief onderzoeker is het makkelijk om te 

verwijzen naar het belang van het gesprek met de 
zorgconsument. Dat is namelijk onze corebusiness. Hoe 
moeilijk kan het zijn voor een arts om te vragen hoe het 
met de patiënt gaat? Heel moeilijk, zo blijkt. Afgelopen 
maand heb ik diverse gesprekken met artsen gevoerd over 
patiënttevredenheid. Gelukkig vinden artsen het gesprek 
met de patiënt tegenwoordig een belangrijk onderdeel 
van de behandeling. Er is alleen geen tijd voor. Allereerst 
hebben artsen maximaal tien minuten voor de patiënt en 
dat is inclusief anamnese en lichamelijk onderzoek. Zeker 
vier minuten van de behandeltijd gaat zitten in het 

aan- en uitkleden. De anamnese duurt ook nog eens vijf 
minuten. Veel tijd blijft er dan niet over voor een gesprek 
over de beleving van de patiënt. 

Steunen en kreunen
Veel ruis wordt veroorzaakt door de persoonlijkheid van 
de patiënt zelf. Zo kan een patiënt met veel psoriasis 
vrolijk en tevreden de spreekkamer binnenlopen. Aan de 
andere kant kan een patiënt steunen en kreunen omdat 
hij een klein plekje heeft bij zijn elleboog. Of een patiënt 
komt lopend de spreekkamer binnen en meldt dat hij een 
beetje last heeft van zijn enkel. Later in het ziekenhuis 
blijkt de enkel gebroken. Het lijkt een algemeen 
verschijnsel dat de ernst van de aandoening niet recht 
evenredig is met de pijnbeleving van de patiënt 
en al helemaal niet met de tevredenheid. 
Waar zitten die verschillen nu in? Veel kan 
verklaard worden door omstandigheden buiten 
de patiënt om, zoals het soort werk dat de 
patiënt doet. Als je kapster bent, wil je geen 
eczeem op je handen, maar voor een dtp’er is dat 
minder van belang. Ook is het voor een bejaarde 
minder belangrijk dan voor een puber om mooie 
handen te hebben. Wat ook telt: is het een 

patiënt die makkelijk kan relativeren, kalm is, een lage 
pijngevoeligheid heeft, of is het een patiënt die zich snel 
zorgen maakt en een hoge pijngrens heeft? 
Dat betekent dat elk verhaal, iedere persoon, anders is. Dat 
verhaal is slechts te begrijpen door inleving in het 
specifieke verhaal van de patiënt en begrip te hebben voor 
zijn context. Kortom door te luisteren naar het 
persoonlijke verhaal van de respondent. «
lidwien van de ven is kwalitatief onderzoeker gespecialiseerd 
in waardenonderzoek voor healthcare, zorg en onderwijs. 

Het verhaal van de patiënt   
Colum

n
lidw

ien van de ven
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J 
oris van Zoelen: ‘We hebben vijf jaar 
geleden het onderzoek geïnitieerd 
samen met een onderzoeksbureau 

en SSI als panelleverancier, omdat we wil-
den begrijpen wat mensen in beweging 
brengt. Zowel ín de organisatie als naar 
de organisatie toe. Daar wordt al veel on-
derzoek naar gedaan en het was al be-
kend dat als mensen worden geïnspireerd 
zij meer willen. Inspiratie kan dus weleens 
de sleutel zijn naar beweging. Als je inspi-
reert, dan heb je volgers en hoef je niet 
met allerlei marketingstunts mensen te 
pushen tot het kopen van je product. 
Maar we hadden geen behoefte aan weer 
een ranking-onderzoek, die zijn er ge-
noeg. Wij wilden weten wat inspiratie nu 
precies is en hoe dit begrip beleefd wordt, 
want dat is voor iedereen weer anders. En 
dus beginnen we het onderzoek elk jaar 
met eerst in kaart te brengen wat inspira-
tie betekent voor mensen. We doen dit 
onder consumenten en onder marketing-

professionals. Dit deel van het onderzoek 
is open, associatief, waarbij we vragen 
wat het begrip inspiratie bij de respon-
denten oproept. Wat zie je erbij, hoor je 
erbij, voel je erbij en wat roept het bij je 
op? Zodat we daarna weten wat mensen 
bedoelen als ze zeggen dat een bepaald 
merk ze inspireert.’

Chocolonely
‘Na deze onderzoeksfase krijgen de consu-
menten en marketingprofessionals een 
lijst met merken voorgelegd. Die merken 
komen voor een deel uit de eerdere onder-
zoeksfase, omdat daarin ook gevraagd 
wordt welke bedrijven de respondent in-
spireert. Dat levert vaak nieuwe merken 
op, zoals dit jaar Tony's Chocolonely. Maar 
toch zie je bij de consumenten een heel 
andere samengestelde top 10 dan bij de 
marketingprofessionals. Die professionals 
zijn sterk gericht op nieuwe, opkomende 
producten of bedrijven. Zij komen in het 

onderzoek dan ook vaak met nieuwe mer-
ken. Maar bijvoorbeeld bij Tony's Chocolo-
nely zien we dat de consumenten uitein-
delijk enthousiaster zijn over dit merk dan 
de professionals. Dat is ook wel logisch, 
blijkt uit het onderzoek, want marketing-
professionals zoeken meer naar hóe een 
organisatie z'n succes bouwt. Een recent 
gestart bedrijf kan heel inspirerend zijn in 
het pionieren op de markt, maar je kunt er 
als professional nog weinig lessen uit le-
ren, omdat ze nog geen echte best practi-
ces hebben opgebouwd.’ 

Extravagant
‘Wat dan wel weer heel interessant is is 
dat het merk Tesla bij beide doelgroepen 
op de tweede plaats staat. De marketing-
professionals worden vooral geïnspireerd 
door het bewijs dat het bedrijf levert. Al-
hoewel de organisatie constant blijft pio-
nieren heeft het inmiddels ook echt be-
wezen dat ze het kunnen. Het is een mooi 

‘De inspirerende-40 2015’

De Inspirerende-40 is een initiatief van Synergie in 
samenwerking met de AdfoGroep en FD Mediagroep.

Synergie  

Wat » een strategisch adviesbureau voor ‘corporate brand 
strategy’.
Missie » ‘de menswaardigheid in de economie 
versterken’. In de overtuiging dat wanneer mensen 
vanuit eigen identiteit en kracht opereren, zij de beste 
prestaties neerzetten.
Hoe » een coöperatie met vijf teamleden en drie vaste 
associates.
Websites » synergie.nl
www.nuvema.nl/social-media-testament
www.nuvema.nl/handleiding-social-media-overledene-
verwijderen-wijzigen

Initiatief

tekst marieke c. elsenga

Onderzoeker
Joris van Zoelen
Leeftijd » 43 jaar
Functie » founding partner/identiteitsstrateeg 
Sinds » 1995 initiatiefnemer van Synergie

inspirerende merken zetten je in beweging
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O
nderzoek in het nieuw

s

verhaal, maar er wordt ook serieus geld 
verdient. Maar de consument wordt blijk-
baar vooral geïnspireerd door de missie 
van het bedrijf. Dat heeft ook wel te ma-
ken met de oprichter. Hij heeft een beetje 
een Steve Jobs-uitstraling en dat past 
weer bij het gegeven dat consumenten 
graag willen weten wie de man of vrouw 
achter het bedrijf is. De on-inspirerende 
besturende bestuurder doet het gewoon 
niet goed in de ranking. Extravagante, vi-
sionaire, aparte ondernemers doen het 
veel beter. Maar ook bedrijven met een 
ideaal en met een maatschappelijke bete-
kenis of klantrelevantie en die daarbij ook 
in staat zijn hun missie en visie tastbaar 
te maken doen het steeds beter. Zowel 
Tesla als Tony's Chocolonely zijn daarvan 
goede voorbeelden. Je ziet dat die bedrij-
ven niet alleen een geweldig verhaal heb-
ben met een goed product, maar zij ver-
tellen ook letterlijk hun verhaal via hun 
producten. Zo kun je de chocoladerepen 

van Tony's Chocolonely in ongelijke stuk-
ken breken en dat staat weer voor de on-
gelijkheid in de wereld.’

Dynamische lijst
‘De Inspirerende 40 is altijd een dynami-
sche lijst. Naast de top 10 is het middelste 
deel van de lijst net zo interessant. Hier 
staan merken als Philips, Wereld Natuur 
Fonds, Google, Velux. Die merken staan al 
drie, vier en soms al vijf jaar ergens tussen 
de 10e en 25ste plaats in de ranking. Dat is 
heel knap. Het zijn merken die vaak al lan-
ger bestaan en op een constante basis hun 
waarde weten te bewijzen. Neem nou Ve-
lux. Zij zijn marktleider in onder andere 
dakvensters. De Inspirerende 40 laat zien 
dat je helemaal niet allerlei gave, opvallen-
de, wonderlijke en sexy dingen hoeft te 
doen om toch een inspirerend merk te zijn.
Dit jaar hebben we voor het eerst ook nog 
een nieuwe, laatste onderzoeksfase toege-
voegd. Het gaat hierbij om de inspiraties-

can. We weten nu wat mensen inspireert, 
we weten wat inspiratie voor ze betekent, 
we weten welke organisaties daarbij horen 
en nu willen we nog weten hoe het voor de 
mensen zélf is om in zo'n organisatie te 
werken. De resultaten worden pas in de 
rapportage van volgend jaar meegenomen.’ 

Sneller kloppend hart
‘Met dit rapport geven we onze kennis, in-
zichten en uren die we in dit onderzoek 
hebben gestoken terug aan de markt. Het 
is voor iedereen kosteloos te downloaden 
op onze website. We hopen op deze ma-
nier dat het andere bedrijven stimuleert 
om een meer menswaardige en inspire-
rende organisatie te bouwen. En we hopen 
dan ook dat er meer bedrijven zijn die zeg-
gen waar ze voor staan en minder werken 
vanuit afgebakende businesstaal, spread-
sheetmanagement en rendementsdenken. 
Want daarvan gaat tenslotte niemands 
hart sneller kloppen.’ «

inspirerende merken zetten je in beweging
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Op 8 juni is het weer zover, maar voor die 
dag breekt er nog een spannende tijd 
aan met jury-beraadslagingen en nomi-
naties. Een van de prijzen, soms wel ge-
zien als de meest prestigieuze prijs, is die 
voor Bureau van het jaar. In de afgelopen 
jaren droegen opdrachtgevers bureaus 
aan voor de long list, vaak met een harts-
tochtelijke aanbeveling. In 2016 gaat dat 
niet veranderen. Zo’n systeem van aan-
bevelingen zorgt er natuurlijk wel voor 
dat bureaus actief gaan lobbyen bij hun 
opdrachtgevers. Prima, maar de jury (en 
ik ben een van de leden) zou het wel ge-
past vinden om nog meer bedolven te 
worden onder nog meer aanbevelingen 
voor nog meer bureaus. Daar is iets  
op gevonden. Tijdens het MIE kan ieder-
een terecht in het speciale MOA/ 
NIMA-stemlokaal (stand 14). Laat je aan-
beveling achter en maak kans op een 
iPad van 400 euro. Maar dat is nog maar 
het begin. Tot 8 maart kunnen opdracht-
gevers aanbevelingen achterlaten op  
aanbevelen.moawards.nl of door een 
mailtje te sturen naar moawards@moa-
web.nl. En natuurlijk roepen wij alle bu-
reaus (dus alle!) op om te zorgen dat 
opdrachtgevers en potentiële opdracht-
gevers laten weten wat ze van je vinden. 
Actief Aanbevelen heet dat. Zet een op-
roep op je site, in je nieuwsbrieven en in 
alle mailverkeer. 
Opdrachtgevers, want jullie lezen na-
tuurlijk mee, kom ook in actie. Laat we-
ten wat je van de bureaus vindt. Wees 
niet eenkennig en zeg niet alleen iets 
over het bureau waarmee je werkt, maar 
ook over bureaus die je volgt, waarover 
je leest of anderen hoort spreken.
En over aanbevelingen gesproken. De 
beste aanbeveling is toch wat de win-
nende bureaus er zelf over zeggen. 

Ook dit jaar is er weer kans op mooi weer in Zandvoort tijdens de uitreiking van de 
MOAwards. En bovenop dat mooie weer komt de vreugde van de winnaars. Die blijft 
lang hangen, zo is de ervaring, want de prijs zorgt voor grote bekendheid in het vak. 

tekst jan roekens

Kees-Jan Hoogeveen, MARE Research – winnaar in 2010
In 2010 zijn we tot bureau van het jaar verkozen. Het moment kon niet beter 
want de management buy-out was net afgerond. Voor de nieuwe partners 
was de uitverkiezing zowel een geruststelling als een extra motivatie. 
Wanneer je officieel de beste bent – dat betekent de MOAward nu eenmaal 
– weten potentiele opdrachtgevers je makkelijker te vinden. Bij klanten waar 
we al voor werkten, bevestigde de MOAward hun bureaukeuze. Dat is ook 
belangrijk, en als MARE kun je dan niet anders dan hard werken om de beste 
te blijven. De magie van de titel is inmiddels geslonken, maar als we de kans 
krijgen zeggen we het nog eventjes hardop: Bureau van het jaar!

Marcel Vogels, MeMo2 – winnaar in 2012
MeMo2 heeft opvolgend twee maal een MOAward gewonnen. Ingeval 
Bureau van het jaar was de impact groot. Intern is het natuurlijk van belang 
dat professionals ervaren dat hun werk het beste van Nederland is. Die 
zelfverzekerdheid werkt positief door in proces- en productinnovaties. Extern 
heeft de prijs niet alleen tot erkenning door de markt geleid, maar ook 
concreet tot meer business. Mede daardoor zijn we als onderneming zowel 
nationaal als internationaal sterk gegroeid. Dit proces heeft ertoe 
bijgedragen dat expertise over Media en Marketing Accountability vrijwel 
gelijkstaat aan het merk MeMo2.

Govert van den Bos, MWM2 – winnaar in 2014
Voor ons was het winnen van deze enige echte hoofdprijs voor bureaus een 
mijlpaal. Het gaf ons al veel voldoening dat we in 2012, 2013 en 2014 door 
eigen opdrachtgevers naar voren geschoven werden als dé nominee voor deze 
prijs. Het winnen ervan gaf toch wel een extra dimensie. Dat hebben wij echt 
gemerkt door reacties van onze medewerkers, onze vaste opdrachtgevers 
maar zeker ook bij partijen die ons niet zo goed kenden. Die wilden wel weten 
wat MWM2 allemaal uitvoerde. Daarnaast, niet onbelangrijk, is het een prijs 
die het goed doet bij familie en vrienden buiten de branche: Marktonderzoek-
bureau van het Jaar,  dan ben je boven alle twijfel verheven! 

Tot 8 maart 2016 kun je jouw favoriete onderzoekers of bureaus aanbevelen 
voor de MOAwards, in de volgende categorieën:
- Marktonderzoekbureau van het jaar
- Bedrijfsonderzoeker van het jaar
- Bureauonderzoeker van het jaar
- Young Talent Award
- Wetenschapsprijs van het jaar
Dit kun je doen door naar aanbevelen.moawards.nl te gaan of te mailen 
naar moawards@moaweb.nl.
De nominaties worden bekendgemaakt in Clou 77 van mei 2016. 
Meer informatie www.moawards.nl.

MOAwards 2016 van start

Laat je stem horen op                  het MIE!

2012

2014

metrixlab, winnaar in 2008, ontbreekt in het overzicht.
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Els Molenaar, Blauw Research – winnaar in 2009
• Om in een economisch moeilijke periode waanzinnig trots te zijn en 
een mooi feest te kunnen vieren. •Om van opdrachtgevers erkenning 
te krijgen voor het werk dat je doet. •Dat het daardoor een enorme 
impuls geeft aan de motivatie van collega’s. •Dat je een impuls krijgt 
om te blijven vernieuwen. •Dat opdrachtgevers bevestigd worden in de 
keuze die ze voor ons hebben gemaakt. •Dat het goed is dat bureaus 
die echt onderscheidend zijn extra in de spotlights komen te staan. 
•Dat het nieuws rondom de MOAwards helpt om het vakgebied extra 
in de spotlights te zetten, ook in het marketing domein. 

Anita Peerdeman. InSites Consulting – winnaar in 2011
Het winnen van de MOAward Bureau van het jaar heeft voor InSites 
Consulting Nederland veel betekend. Op het moment van winnen was 
het een erkenning voor ons als nieuwkomer op de Nederlandse markt. 
Een beloning voor vijf jaar hard aan de weg timmeren. Maar het effect 
van zo’n prijs komt daarna en is tweeledig. Extern heeft het ons 
geholpen onze naamsbekendheid verder te vergroten. Tevens gaf het 
voor klanten die ons nog niet kenden, een stukje zekerheid. We hebben 
de titel met trots een jaar lang  gebruikt  
in onze communicatie. Daarnaast geeft het intern een enorme impuls. 
Een prijs winnen geeft als het ware vleugels en dwingt je tegelijkertijd 
om scherp te blijven en de titel dagelijks te verdedigen.

Helena Klok, TNS Nipo – winnaar in 2013
Het winnen van de MOAward hebben we echt als een hoogtepunt 
ervaren. Het juryrapport gaf ons de bevestiging dat we met ons bureau 
de juiste weg waren ingeslagen. Na de verkiezing hebben we een mooi 
feest gevierd met onze klanten om ze te bedanken voor hun 
vertrouwen. De mooie woorden uit het juryrapport en de ruime 
aandacht in de media gaven onze medewerkers positieve  
energie en een gevoel van trots. De publiciteit bood ons bovendien 
mooie kansen om onze visie te delen en over onze innovaties te 
vertellen. Of het door de award kwam weten we niet zeker, maar  
er waren dat jaar veel klanten die graag hun case met ons op het  
MIE wilden presenteren.

Martin Leeflang, Validators – winnaar in 2015
De bekendmaking in Zandvoort was een topfeestje voor het team.  
Het was een enorme boost voor ons zelfvertrouwen een tweede keer 
genomineerd te worden en vervolgens door een professionele vakjury 
de award toegespeeld te krijgen. Deze bekroning was een zoete 
beloning voor vijf jaar onafgebroken ploegen, bouwen en innoveren. 
Na de nominatie is Validators met zusje Communication Analytics 
uitgegroeid tot het snelst groeiende bureau van Nederland.  
In 2015 zijn we met 25% gegroeid en in de afgelopen zes maanden  
zien we een forse toename aan opdrachtgevers die vooral grotere 
langdurige communicatievraagstukken bij ons neerleggen.  
De MOAward is de beste referentie die je kan wensen en we zien  
de toekomst zonnig tegemoet. 

MOAwards 2016 van start

Laat je stem horen op                  het MIE!

2011

2013

2015



High-Quality Research: kan het nog beter? 
Onderzoek doen kan eigenlijk iedereen – dat  
is de gangbare opvatting. HBO-studenten 
moeten hun studie afsluiten met een onder-
zoek. Het opzetten en het rapporteren van 
onderzoek zijn vaardigheden die de gemiddel-
de HBO-student geacht wordt naast zijn 
studie te ontwikkelen. Een hoog gegrepen 
ambitie als we kijken naar de taak waar veel 
studenten voor staan en ook als we de kwali-
teit van de eindproducten in ogenschouw 
nemen. Erger is dat de overmaat aan middel-
matig onderzoek uiteindelijk afstraalt op de 
hele onderzoeksprofessie. Als iedereen geacht 
wordt onderzoek te kunnen uitvoeren en te 
kunnen beoordelen, en als slechte kwaliteit  
de norm is, dan devalueert ook de waarde van 
kundig uitgevoerd onderzoek. 

Onderzoek doen kan iedereen leren – en 
daarom is er een veelheid aan methodologie-
boeken op de markt die vertellen hoe onder-
zoek in zijn werk gaat. Veel van deze boeken 
– vooral de meest gebruikte! – zijn taai ge-
schreven, onduidelijk of incorrect als het gaat 
om steekproeftrekking, en vaak ook slaapver-
wekkend. Er zijn zeker ook gunstige uitzonde-
ringen die er iets leuks van weten te maken: 
het boek van De Pelsmacker over marktonder-
zoek, het boek over vragenlijsten van Joep 
Brinkman. En er staan steeds weer auteurs op 
die monter aan een nieuw leerboek beginnen. 

Recent verscheen Praktijkonderzoek van 
Boudewijn Raessens. Een goede en leesbare 
introductie over het hoe en waarom van 
onderzoek, over probleemanalyse en het 
stellen van de onderzoeksvraag. Bruikbare  
tips over schrijfstijl en rapportage. Het lastige 
onderwerp van steekproeven – waar veel prak-
tijkonderzoek op mank gaat – wordt echter 
simplistisch neergezet (‘ad random’ heeft hij 
het over). Heel kort door de bocht is de kritiek-
loze verwijzing naar Big Data van May-
er-Schönberger. Raessens houdt de lezer voor 
dat steekproeven achterhaald zijn omdat we 
tegenwoordig immers volledige databestan-
den hebben voor onze analyses. Een misken-
ning van de werkelijkheid. De meeste scripties 
baseren zich op nieuw verworven data en niet 
op analyse van beschikbare bestanden. 

Ook onlangs verschenen: een introductie in 
de Methodologie van onderzoek van de hand 
van Foeke van der Zee. Ook bij Van der Zee 
ruim aandacht voor probleemanalyse en voor 
de onderzoeksvraag. Het onderwerp steek-
proeven en representativiteit wordt hier 
uitvoerig uiteengezet. Helaas mist de behan-
deling uiteindelijk scherpte omdat niet goed 
duidelijk wordt gemaakt dat representativi-
teit een rol speelt bij elke stap in de keten van 
populatie naar respons (uitval naar de opera-
tionele populatie, uitval naar het steekproef-
kader, uitval naar de bruto steekproef, uitval 
naar de respons). Niettemin een compleet en 
degelijk boek.

Nu gewoon onderzoek een commodity is 
geworden moeten we ons misschien meer 
richten op excellent onderzoek. Hoogleraar 
psychologie Paul van Lange geeft een veelbe-
lovende vingerwijzing in zijn recent versche-
nen boek How to publish High-Quality Rese-
arch. Kunnen we iets leren uit de boeken die 
gericht zijn op de academische markt? Het 
boek is gericht op publiceren in wetenschap-
pelijke tijdschriften, maar de gezichtspunten 
zijn vrij universeel. Ook hier staat het beant-
woorden van de juiste vraag centraal. 
High-Quality Research richt zich op het 
dichten van een geïdentificeerde kenniskloof 
– het dichten van een meaningful knowledge 
gap. De kwaliteit van het onderzoek dient 
zich vervolgens op drie terreinen te manifes-

teren: op het terrein van het te onderzoeken 
idee, op het terrein van de gebruikte metho-
de, en op het terrein van de presentatie van 
de uitkomsten. Tot zover zeer begrijpelijk.  
De auteurs werken dit achtereenvolgens uit 
onder noemers discovering, building and 
sharing your contribution. Veel nadruk ligt 
daarbij op strategieën om de impact van het 
onderzoek (d.w.z. buiten de directe verslag- 
legging van het onderzoek) te vergroten. 
Denk daarbij aan het lanceren van een  
nieuwe meetmethode of paradigma, het 
overbruggen van disciplines en het samen-
brengen van diverse bronnen door middel  
van meta-analyses. Voor de prijs van 15 euro 
kunnen we deze handreiking van de acade-
mie niet laten liggen.

Praktijkonderzoek 
Boudewijn Raessens 
Coutinho (2015)
ISBN 978904690431 - 199 pag. - D 24,50

Methodologie voor onderzoek in marketing 
en management
Foeke van der Zee
Hulp bij onderzoek (2015)
ISBN 9789078421009 - 248 pag. - D 35,00

How to publish High-Quality Research 
Jeff Joireman & Paul van Lange 
American Psychological Association (2015)
ISBN 9781433818615 - 304 pag. - D 15,00
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tekst jos westerink

In Dark Net verkent Jamie Bartlett dat deel 
van het internet waar de meesten van ons 
nooit komen. Het deel waar pedofielen, 
criminelen en andere randfiguren actief zijn. 
Anonimiteit is hier essentieel. Je leest verha-
len over het gebruik van social door terroris-
ten zoals Andreas Breivik, de eenvoud van het 
vinden van kinderporno en de conversaties op 
pro-anorexia sites. Steeds is anonimiteit de 
gemeenschappelijke deler. 

En zoals verwacht, je wordt niet vrolijk van 
deze grotendeels onbekende wereld. Wat te 
denken van ‘doxen’? Het puberale random 
board van 4chan.org is bedoeld voor foto’s  
die bizar, aanstootgevend of sexueel expliciet 
zijn. Je kunt daar beter niet de stommiteit 
begaan om naaktfoto’s van jezelf te uploaden 
met daarop onbedoeld gegevens waarmee je 
identiteit kan worden achterhaald. De kans 
bestaat dat andere anonieme gebruikers die 
foto’s dan sturen aan je vrienden op Face-
book. Je bent dan gedoxet. Lol, zo’n life ruin. 

De gebruikers van 4chan.org zijn anoniem, 
maar de site is met een gewone browser te 
vinden. Voor het echte werk moet je gebruik 
maken van de Tor-browser, die je IP-adres 
afschermt. Alleen dan kun je de verborgen 
sites bereiken van het .onion domein. Opmer-
kelijk: de illegale platforms aldaar – zoals het  

inmiddels opgerolde drugsplatform Silk Road 
– verschillen in uiterlijk en bestelgemak niet 
veel van een legaal platform zoals bol.com. 
Uiteraard opereert iedereen onder een schuil-
naam. Kopers kiezen een betrouwbare verko-
per op basis van beoordelingen. De klant is 
koning. Dit soort sites zijn innovatief omdat 
ze in uiterst moeilijke omstandigheden 
moeten overleven. Zo is bijvoorbeeld de 
betaalmethode geavanceerder: er wordt 
betaald met bitcoins die worden overge-
maakt via een borgsteller. Het geld wordt  
pas vrijgegeven aan de verkoper als de koper 
de drugs heeft ontvangen. 

De technologische ontwikkelingen op dit deel 
van het internet gaan snel. Er wordt nieuwe 
technologie ontwikkeld die ten goede kan 

worden gebruikt – door klokkenluiders en 
mensenrechtenactivisten – maar ook voor 
duistere doeleinden, zoals criminaliteit en 
kinderporno.

Dark Net vertelt een aantal intrigerende 
verhalen over de sites, gebruikers en tech- 
nologie van het deep web. Van het deep  
web kun je ook een idee krijgen door er  
rond te snuffelen met een Tor-browser.  
Maar niet iedereen doet dat graag. Daarom  
is het prettig dat hierover nu een boek is 
gepubliceerd.

Dark Net
Jamie Bartlett
Maven Publishing (2015)
ISBN 9789491845703 - 312 p. - D 20,00

Recensies

High-Quality Research:  kan het nog beter? 

Licht op het Dark Net
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Afgelopen herfst hebben wij afscheid genomen van de eminente 
onderzoeker J. Paul Heylen. Vooral bij hen die geïnteresseerd zijn 
in toegepast psychoanalytisch onderzoek staat hij bekend als de 
grondlegger van het impliciete onderzoek. Vanuit een grondige 
wetenschappelijke achtergrond was Paul al in de jaren ’80 van de 
vorige eeuw tot de slotsom gekomen dat je sommige zaken 
gewoon niet moet vragen aan respondenten. Je krijgt dan wel 
een antwoord, maar dat is vaak een rationalisatie (een antwoord 
dat logisch lijkt) of een zelfrechtvaardiging (ik geef je toch een 
goede reden). 
Zijn baanbrekende oplossing was de projectieve associatie. Laat 
de respondent over een ander praten, lekker associëren en van 
daaruit de echte verbanden zoeken tussen gedrag en motivatie of 
aanleiding. Tot op de dag van vandaag een basisuitgangspunt 
dat grondige en uiterst bruikbare inzichten oplevert voor veel 
situaties.
Paul heeft een even succesvol als uitbundig en wereldwijd 
zakelijk leven achter zich. Uit zijn werk komen veel bedrijven en 
modellen voort. Jarenlang vanuit Antwerpen via zijn bureau 
IMADI en later via zijn bureau Heylen Research in Nieuw-  
Zeeland. Bedrijven als Censydiam en modellen als Needscope en 
ons eigen BrandneXt-onderzoek danken er hun oorsprong aan. 
Op zijn erelijst staat ook een imposant aantal functies in het 
Belgische, Zuid-Afrikaanse en Nieuw-Zeelandse marketingland. 
Paul dacht vaak in Lovers en Haters, als een aansporing om naar 
de nuances in positionering en perceptie te zoeken. Voortdurend 
het intuïtieve van intelligente data voorzien. Dat fenomeen van 
Lovers en Haters ondervond hij ook in het dagelijks leven. Het 
was gemakkelijk een mening over hem te hebben.
Als ik terugkijk op de 26 jaar dat ik hem heb gekend, en met hem 
heb mogen werken, dan kijk ik ook terug op de vele privé-
momenten die we doorbrachten. Vooral de grote warmte die hij 
en zijn laatste levenspartner naar de gasten uitstraalde blijft mij 
bij. Een bezoek aan hen beiden in Zuid-Afrika mondde 
bijvoorbeeld uit in forse trips door dat mooie land om mij bij te 
brengen waarom hij zo van het land hield. Een dagenlange 
interessante geschiedenisles.
Het vak zal hem missen. Een groot onderzoeker is heengegaan.

Goos Eilander, CEO Trendbox

J. Paul Heylen 
1937-2015  
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DOE JE MEE MET DE VOLGENDE  

SUPERPROMOTER 
ACADEMY?

Hier leer je welke rol de dynamiek van enthousiasme speelt bij 

strategievorming, innovatie, klantgerichtheid, 
medewerker-motivatie en marketing.

Weten wat de rol is van 

marktonderzoek, de NPS systematiek en social media
binnen deze dynamiek?

Kom dan naar de volgende Superpromoter Academy op 
5 & 6 april in Rotterdam.

De Superpromoter Academy wordt gegeven 
door voormalig CEO van Blauw Research: 

Rijn Vogelaar

Meer informatie?  
www.superpromoteracademy.com/nl/academy
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