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D 
e wetenschappelijke onder-
zoeksdiscipline die zich richt op 
het bestuderen van bronnen-

lijsten is de bibliometrie (ook wel: sciento-
metrie). Bibliometristen maken data van het 
zichtbare gedrag van auteurs: wie citeert 
men en door wie wordt men geciteerd? In 
een wetenschappelijke context worden bi-
bliometrische studies toegepast voor het 
berekenen en analyseren van impact fac-
tors, het destilleren van een historische 
schets of trends in een bepaalde discipline, 
het in kaart brengen van netwerken en het 
bestuderen van patronen in citeringsge-
drag. Het wetenschappelijke artikel zelf 
wordt totaal niet bestudeerd, maar wel za-
ken als de bronnenlijst, keywords, auteurs, 
verbonden wetenschappelijke instellingen 
etc. In de bibliometrie focust men zich dus 
op de fundamenten achter de boodschap, 
wat op zich een vorm van gedrag is. Zoals 
elke uiting van gedrag, is dit deels onbe-
wust en automatisch, waardoor het gedrag 
door allerlei biases vertekend wordt. Zo 
heeft men in de sociale wetenschappen de 
neiging klassiek werk te verkiezen als inspi-
ratiebron boven nieuw werk. In de natuur-
wetenschappen is dat omgekeerd. Daar 
baseren wetenschappers zich voornamelijk 
op recente onderzoeken en hebben ze de 
neiging de ‘founding fathers’ te vergeten. Er 
zijn ook verschillen tussen wetenschappers 
als het gaat om het aantal keren dat ze hun 
eigen eerdere werk in de bronnenlijst opne-
men. Toonaangevende wetenschappers ge-
bruiken minder zelf-citaties dan weten-
schappers die nog aan de weg timmeren. 
Ten slotte blijkt dat wetenschappers voor 
hun inhoudelijke inspiratie voornamelijk op 

zoek gaan binnen hun eigen geografische 
gebied, en dan vooral binnen hun eigen dis-
cipline. We houden nu eenmaal van goed 
afgebakende hokjes waarbinnen we de weg 
goed kennen.

Na-apen
De biases ontstaan doordat mensen veelal 
doen wat anderen doen. Na-aapgedrag is 
een menselijk fenomeen, dat zelfs terug te 
zien is in de bronnenlijsten, onder het mot-
to: als alle anderen in mijn vakgebied verwij-
zen naar X, dan zal dat wel goed of belang-
rijk zijn en dus doe ik het ook maar. 
Er zijn verschillende vormen van bibliome-
trisch onderzoek. Door middel van citation 
analysis worden de daadwerkelijke bronnen 
van werken bestudeerd. Daarnaast bestaat 
er ook co-citation analysis, waarbij wordt 
gekeken naar welke bronnen veelvuldig te-
gelijkertijd wordt geciteerd. Als bijvoorbeeld 
in een bepaalde branche voornamelijk naar 
Jansen wordt verwezen, dan komt vaak ook 
een verwijzing naar Pietersen voor. Via co-ci-
tation analysis worden dus combinaties van 
citaties bestudeerd. Een derde vorm van bi-
bliometrisch onderzoek is de scientific net-
work analysis waarbij connecties tussen 
wetenschappers duidelijk worden. 

Hot and happening
Er zijn diverse bibliometrische studies ge-
weest naar wetenschappelijk social me-
dia-onderzoek (SMO). De afgelopen vijf jaar 
is het aantal wetenschappelijke publicaties 
rondom SMO snel gestegen. Een logische en 
voorspelbare constatering die je kunt verkla-
ren door het feit dat social media-revolutie 
het gedrag van individuen heeft veranderd. 

Slechts een enkeling kent de weg 
in de wondere wereld van de 
bibliometrie. Bibliometristen 
maken van bibliografieën data 
om daar vervolgens analyses op 
los te laten. Bibliografieën laten 
zien op welke schouders een 
auteur is gaan staan bij het op-
stellen van zijn werk, en zijn 
daardoor een uiting van cite-
ringsgedrag. In dat gedrag zijn 
interessante gedragspatronen te 
ontdekken. Ook social media-ge-
bruikers citeren veelvuldig. Zij 
verwijzen bijvoorbeeld naar 
filmpjes, websites, blogs of tweets 
van anderen. Wat is de betekenis 
van bibliometrie voor onderzoek?

tekst eveline van zeeland

Belangrijk is het achterhalen van de  
geldigheid van de emotie op basis  
waarvan je een indicatie kunt geven  
van toekomstig gedrag.

Bibliometrie, social media-onderzoek 3.0

Bibliometrie: 
social media- 
onderzoek  
3.0
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Dicht op de huid  
Niets persoonlijker dan personal care. In cosmetica en lichaamsver-
zorging is het cruciaal voor merken om de klant centraal te stellen. 
Philips en L’Oréal laten zien hoe zij daarvoor data-driven marketing 
en customer journey-analytics inzetten. ‘Bekijk de klant van alle 
kanten.’  8

Een aangename reis gewenst
Om inzicht te krijgen in de beleving van reizigers, hangt OV-bureau 
Groningen Drenthe bussen en passagiers vol met technische 
snufjes. Zo meten een EEG-headset en een biometrische pleister 
frustratie en hartslag. ‘Je kunt wel in de bus vragen hoe iemand de 
reis heeft beleefd, maar die trip is groter dan de bus zelf.’  16

Op zoek naar de waarheid 
Ze zijn jong en talentvol, en genomineerd voor de MOAward voor 
Young Talent. Een gesprek nog voor de winnaar bekend werd. Over 
op zoek gaan naar de waarheid, het meten van echt gedrag en 
voorspellen. Anouar El Haji, Lieke van Heel en Christian de Jong, 
eager om hun ideaal zo dicht mogelijk te benaderen – en anderen 
daarin mee te nemen. 22
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Als jurylid van Bureau van het jaar krijg je al snel de 
vraag of je je niet te zeer laat leiden door het nieuwe. 
Altijd maar ‘nieuw’. Wat is er mis met niet zo nieuw  
en toch heel gedegen en vakkundig. Dit jaar speelde 
die ‘is het wel nieuw’- vraag ook wel een rol, maar 
eigenlijk verdween-ie achter de constatering dat 
‘nieuw’ is ingehaald door ‘anders’. 
Tijd voor verandering dus. Kijk maar naar de uitreiking 
van de MOAwards op 8 juni jl. Bureau van het jaar,  
GfK, werd geprezen om zijn veranderingsgezindheid. 
De aloude deling van locaties, specialismen en  
kennis is niet meer. Samenvoeging levert meer op  
dan schaalvoordeel. Er ontstaat een nieuw soort 
kennisinstituut. Eigenwijs anders klonk Anouar El Haji, 
Young Talent van het jaar, die het vak het liefst op zijn 
kop zet. Weg met die enquêtes, en probeer eens het 
consumentengedrag echt te meten, was zijn verhaal. 
Bedrijfsonderzoeker van het jaar Jurgen Warnecke 
geeft nieuwe invulling aan marktonderzoek. Hij voelt 
zich de stem van het volk. ‘Dat helpt als je gehoord 
wilt worden.’ Bureau-onderzoeker Anke Bermans 

kruipt als het ware in de organisatie van  
de klant. Dat is een andere houding dan 
gebruikelijk waarin de onderzoeker meer 
beschouwer is dan deelgenoot. En de 
Wetenschapsprijs ging naar een team  
dat de veranderende tijd goed begrijpt. 
Combineren van databronnen, wat moet 
leiden tot betere segmentatie. Verandering 
was er ook in het bestuur van de MOA waar 
Bart Nauta zijn voorzittersfunctie overdroeg 
aan Carlo Stokx. 
Is er dan niets meer wat er bij het oude 

blijft? Jazeker, wij – als Clou magazine – gaan gewoon 
door met onze Vrienden, ook al heten ze vanaf dit 
nummer Kennispartners. U ziet ze hiernaast. 
Kennispartners zijn bureaus die ons blad een warm 
hart toedragen. En wij hen, want samen kunnen  
we een blad blijven maken dat uitstekend wordt 
gewaardeerd, nu al door 12.000 abonnees en 
waarschijnlijk nog meer meelezers, en ClouToday  
dat wekelijks een groeiend aantal clickers trekt. Als u 
eens iets nieuws en anders wilt, en toch ook valt voor 
(ik ga het maar zeggen) gedegen vakmanschap, dan 
nodig ik u van harte uit om naast mij te komen staan. 
In het colofon vindt u de contactgegevens van  
Anne Brenninkmeijer.       

Redactioneel

Nieuw = anders 

jan roekens - hoofdredacteur

Kennispartners

Word ook Kennispartner van Clou, 
kijk op www.moaweb.nl voor meer 
informatie.
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Data delen? Ja, mits  

Light leidt tot 
overconsumptie

☞

feiten en om
standigheden

›

Het online bestellen van levensmiddelen neemt flink toe.  
Bijna 20% van de bevolking geeft aan in de afgelopen  
6 maanden online boodschappen te hebben gedaan. In 2014  
was dit nog 10%. 
Persoonlijke- en huishoudelijke verzorgingsmiddelen zijn, 
net als in 2014, het vaakst online besteld. AH.nl trekt veruit 
de meeste online shoppers in Nederland. Ook hebben Bol.
com en Zooplus veel online shoppers.

Het merendeel van de online shoppers doet maximaal  
1 keer per maand online boodschappen, een kleine groep  
al vaker. Bij alle webshops zijn klanten het meest tevreden 
over de transactiefase en het minst tevreden over de  
service. Veel online shoppers vinden de bezorgkosten een 
bezwaar om vaker online boodschappen te doen.

Het aanbieden van lightvarianten van snoep, frisdrank of 
chips werkt ook op de lange termijn overconsumptie van  
deze caloriearme producten in de hand. Het draagt niet bij 
aan de doelstelling om overgewicht bij de bevolking terug  
te dringen. Dat blijkt uit een onderzoek van onder anderen 
de Groningse marketinghoogleraar Peter Verhoef. 

Dat consumenten meer chips eten zodra ze zijn overgescha-
keld op de lightvariant was al bekend, maar nu blijkt dat ze 
een jaar na die overstap in dat gedrag volharden. Sterker 
nog, ze eten dan naast de lightvariant ook weer de vertrouw-
de variant van hun snoep. Gemiddeld kopen consumenten 
13% meer calorieën het jaar na de eerste aankoop dan het 
jaar daarvoor. Verhoef c.s. adviseren de overheid dan ook om 
voorzichtig te zijn met het aanprijzen van lightproducten.

Bijna 1 op 5 doet  
online boodschappen

clou 78 | juli 2016 5
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Driekwart van de Neder-
landse consumenten 
staat welwillend tegen-
over het delen van gege-
vens. 89% vindt dat het 
bedrijfsleven daarvan 
meer profiteert dan zij-
zelf. Dit zijn de belangrijk-
ste conclusies uit het 
DDMA Privacy Onderzoek 
2016, uitgevoerd door GfK. 

Het onderzoek onder-
scheidt drie typen con- 
sumenten. De Scepticus 
(28%) maakt zich zorgen 
over wat er met zijn per-
soonlijke gegevens ge-
beurt en is amper bereid 
deze te delen. De Pragma-
ticus (34%) is relatief be-
zorgd, maar is wel bereid 
een redelijke hoeveelheid 
gegevens uit te wisselen 
voor een betere dienst-
verlening. De Onbezorgde 
(38%) bekommert zich 
niet om het feit dat  
er gegevens worden  
gebruikt. 

7 op de 10 ondervraagden 
zijn zich meer dan voor-
heen bewust dat hun  
data worden verzameld. 
43% noemt vertrouwen  
in een bedrijf als kritische 
succesfactor om gege-
vens te delen, gevolgd 
door transparantie (36%) 
en controle (33%). Het 
vertrouwen in organisa-
ties is relatief laag. Daar-
tegenover staat een soort 
privacyparadox: laag ver-
trouwen in een merk of 
dienst leidt niet tot min-
der gebruik. Amerikaanse 
tech-bedrijven worden 
het minst vertrouwd, 
maar toch kijkt 64% elke 
dag op Facebook en heeft 
82% een smartphone.
 



feiten en om
standigheden

Wat ligt er op  
het bord?

Lage verhuisbereidheid 55-plusser

› ›

RenM|Matrix onderzocht 
voor NVM hoe groot de ver-
huisbereidheid is onder jon-
gere en oudere woningeige-
naren. Uit het in april jl. uit-
gevoerde online onderzoek 
blijkt dat de verhuisbereid-
heid onder 55-plussers met 
15% fors lager ligt dan onder 
jongere eigenaren (26%). 

Naarmate men ouder wordt, 
daalt de verhuisgeneigdheid; 
boven de 65 loopt deze ver-
der terug.
Bij verhuizing zouden 55-plus-
sers ervoor zorgen dat er 
meer koopwoningen op de 
markt komen. Een kwart van 
hen kiest voor een huurwo-
ning, waarmee de druk op de 

koopwoningmarkt wordt ver-
licht en het marktpotentieel 
voor andere woningkopers 
wordt vergroot. Zij zouden bij 
verhuizing er bovendien voor 
zorgen dat er meer grotere 
eengezinswoningen ter be-
schikking komen voor jonge-
re huiseigenaren, die daar 
vaak juist naar op zoek zijn.

?

!
Consumenten maken zich zorgen 
over hun eten, blijkt uit onderzoek 
van de Federatie Nederlandse Le-
vensmiddelen Industrie, uitgevoerd 
door Motivaction. Nog geen kwart 
van de mensen gelooft dat voe-
dingsbedrijven eerlijk zijn over de 
ingrediënten in hun producten. 

Meer dan de helft (55%) van de con-
sumenten vindt dat voedsel te veel 
wordt gemanipuleerd. Levensmidde-
lenbedrijven doen bovendien niet 
genoeg om hun producten gezond 
te maken, vindt een overgroot deel 
van de Nederlanders. Ook zetten 
producenten zich volgens consu-
menten bij lange na niet genoeg  
in voor duurzame productie.  

mmmmmm! = wetenschap
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35% van de Nederlanders is geïnteresseerd in het EK Voetbal in 
Frankrijk. Als Nederland wél aan een EK of WK meedoet, ligt 
de belangstelling gemiddeld op zo’n 50%. Veel meer wordt op 
dit moment uitgekeken naar de Olympische Spelen in Rio 
(49%), terwijl de Tour de France met 36% zelfs niet onderdoet 
voor het voetbal. Dit blijkt uit onderzoek van Trendbox.

In december 2015, kort na de definitieve uitschakeling van 
Oranje, had nog maar een kwart van de Nederlanders belang-
stelling voor het EK. Daarna kwam, deels althans, de accepta-
tie. Het zijn vooral de mannen (49% ‘geïnteresseerd’) die het 
niveau omhoog krikken. 
Een kwart van de Nederlanders (26%) gunt de zuiderburen de 
Europese voetbaltitel het meest. Duitsland (9%), Engeland 
(6%), Frankrijk en Spanje (beide 4%) volgen op zeer ruime af-
stand. Desgevraagd verwacht echter precies eenderde dat 
Duitsland de titel zal opeisen, al dan niet in de 89ste minuut. 

Maar…, nu al kijkt de helft van de bevolking uit naar Rio. Des-
gevraagd zou 19% van de Nederlanders er het liefst zelf in Rio 
bij zijn, 12% zou het liefst zelf meedoen aan de OS, 10% kiest 
dan voor het EK Voetbal. 66% droomt niet of alleen stiekem, 
thuis op de bank.

Uitkijken naar Rio
Het zit erop. Ik heb zojuist de voorzittershamer  
van de Research Keurmerkgroep (RKG) neergelegd. 
Met heel veel plezier ben ik de afgelopen jaren 
voorzitter geweest van dit gremium binnen de 
MOA. En hoewel het in de eerste plaats aan 
anderen is om te oordelen hoe de RKG zich in de 
afgelopen jaren ontwikkeld heeft, durf ik wel te 
stellen dat we recent een belangrijke stap hebben 
gezet in de ontwikkeling van de sectie en van ons 
vakgebied. 

Dat ging niet zonder slag of stoot en heeft langer 
geduurd dan ik had gehoopt. Maar sommige zaken 
hebben kennelijk nu eenmaal hun tijd nodig. 
Met de RKG staan we aan de basis van het 
MOA Knowledge & Quality Centre, iets waar  
u – als het goed is – nog veel over gaat horen. 
Bart Nauta refereerde er tijdens zijn speech  
op de nieuwjaarsreceptie al even aan. Als ik 
het kort mag samenvatten, gaan we in onze 
branche veel meer kennis delen en kunt u  
zich laten opleiden tot MOA Qualified Insights 
Professional. Er komt een programma van 
permanente educatie, iets wat u wellicht al 
kent uit andere branches. Ik ben blij dat we van 
het MOA-bestuur het mandaat hebben gekregen 
om het programma handen en voeten te geven, 
met hulp van vakgenoten uit de andere secties van 
de MOA. 

Dit alles zonder de twee andere pijlers onder de 
RKG te veronachtzamen: kwaliteit en ISO-certifice-
ring én het behartigen van werkgeversbelangen. 
We gaan als marktonderzoekers dus een leven lang 
leren. Daarover gesproken: bij Team Vier proberen 
we ons werk iedere dag weer beter te doen dan de 
dag ervoor. Iemand van wie ik dagelijks nog veel 
leer, is collega Stephan van Velthoven. Met zijn 
kennis, ervaring en visie voegt hij veel toe aan de 
toch al rijke geschiedenis van Team Vier. Ik denk 
dat de jury van de MOAwards dat herkend heeft, zij 
het dat Stephan zich in Zandvoort niet heeft kunnen 
laten kronen tot Bureauonderzoeker van het jaar. 
Ik feliciteer Job van den Berg (TNS NIPO) van harte 
met zijn nominatie en Anke Bergmans (Blauw) 
met de felbegeerde titel. Wie de award ook in de 
wacht sleept, te oud om te leren is men nooit. «
remco frerichs is algemeen directeur team vier
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De meest persoonlijke klantreis

Dicht op de huid met Philips en L’Oréal

E 
mmanuel Viennot, digital IT ma-
nager L’Oréal France vindt het 
helemaal niet erg dat de consu-

ment niet weet van hoeveel merken 
L’Oréal de afzender is. Het zijn er 32. 

Meestal staat de naam L'Oréal daar niet 
op. De omvang van het wereldwijde be-
drijf is imposant: met meer dan 83.000 
werknemers in ruim 140 landen, en ver-
kopen van e 25,3 miljard, is het de groot-
ste cosmeticagroep ter wereld. De slogan 
van L'Oréal is sinds jaar en dag Because 
you’re worth it, en dus doopte Viennot 
zijn presentatie Because they're worth it. 
Met ‘they’ worden de klanten bedoeld die 
hij een consistente ervaring wil bieden in 
alle kanalen. ‘Voor ons was dat nieuw. 
Voorheen leverden we aan retail en 
groothandel. We deden alleen aan com-
municatie in de massamedia. Nu is alles 
anders, de digitalisering dwong ons om 
één op één met de consument te gaan 
communiceren. We moesten persoonlijk 
worden, targeten.’

Lekker veilig
Voor elk merk van L'Oréal opereren de mar-
keteers vanuit een klant-centrische aan-
pak, met als doel langdurige relaties op te 

Niets persoonlijker dan personal care. In cosmetica en 
lichaamsverzorging is het cruciaal voor merken om de klant 
centraal te stellen. Op de Adobe Summit, vorige maand in 
Londen, lieten zowel Philips als L’Oréal zien hoe zij daarvoor 
data-driven marketing en customer journey-analytics inzetten.

tekst robert heeg, illustratie ricky booms

‘�Mijn�tip:�gebruik�angst�als�
een�aanjager.�Speel�in�op�
twijfels�over�dataveiligheid.’
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De meest persoonlijke klantreis

Dicht op de huid met Philips en L’Oréal
custom

er journey

bouwen. L'Oréal managet de levenscyclus 
van prospects tot actieve klanten, en ver-
liest onderweg niet de afvallers uit het 
oog. De merken, waaronder Garnier en 
Yves Saint Laurent, hebben stuk voor stuk 
hun eigen identiteit en hun eigen unieke 
klanten. ‘Dat is juist de kracht van ons con-
cern’, aldus Viennot. 
Maar achter de schermen hevelde het be-
drijf in 2013 alle data van de merken over 
naar één groepsplatform. De grootste uit-
daging daarbij was niet zozeer een techni-
sche, maar een menselijke. Viennot en zijn 
team moesten de directeuren van de ver-
schillende divisies ervan overtuigen dat ze 
hun data het beste op één plek konden 

hebben. ‘Aanvankelijk wilden ze lekker vei-
lig op hun CRM blijven voortborduren. 
Mijn tip: gebruik angst als een aanjager. 
Speel in op hun twijfels over dataveilig-
heid. Wijs ze op hun gebrekkige klantken-
nis en laat zien dat ze straks, dankzij dat 
centrale dataplatform, veel scherper kun-
nen targeten. Voeg daar operationele een-
voud en kostenbesparingen aan toe, en 
dan zullen ze de voordelen zien. Inmiddels 
komen al die managers naar óns toe.’

Prullenbak
Merken die een soortgelijke klant-centri-
sche benadering willen kiezen, krijgen van 
Viennot meer goede adviezen mee. Zo ha-

mert hij op een betere personalisatie, 
waarbij de klant niet alleen op naam 
wordt aangesproken, maar vooral ook op 
profiel en op basis van eerder geplaatste 
bestellingen. Dit zijn fundamentele onder-
delen geworden van e-mailmarketing, het 
geeft de klant het gevoel dat hij echt ge-
waardeerd wordt. ‘Bij L’Oréal zijn e-mails 
rond specifieke gebeurtenissen het succes-
volst’, vertelde Viennot in Londen, ‘zoals 
een verjaardagsfelicitatie. We focussen 
niet alleen op aankopen uit het verleden, 
maar proberen ook te voorspellen wan-
neer een product misschien moet worden 
aangevuld.’ Met zulke datagestuurde re-
minders erkent L’Oréal het dagelijkse leven 
van zijn klanten.
En je kunt meer met data. Viennot rekent 
voor dat bijna een kwart van alle e-mails 
ongelezen in de prullenbak gaat. Irrelevan-
tie is de voornaamste reden voor die slech-
te clickratio. Merken hebben weliswaar 
enorme bergen data tot hun beschikking, 
maar nog altijd wordt er teveel gewerkt 

‘�Dit�is�het�tijdperk�van:��
‘ik�wil�het�NU!’

›
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met standaard-segmentatie, zoals leeftijd 
of sekse. Een focus op meer specifieke de-
tails als gedrag of productvoorkeuren leidt 
waarschijnlijk tot een veel grotere betrok-
kenheid. Geo-locatietechnologie kan bo-
vendien helpen bepalen waar klanten wo-
nen of zich vaak begeven, zodat merken 
hen nog gerichtere aanbiedingen kunnen 
doen, zoals een product dat nú in de aan-
bieding is bij de drogist om de hoek. 

Realtime
Viennot wijst verder op het belang van re-
altime-marketing. Consumenten worden 
immers steeds ongeduldiger, dit is het tijd-
perk van: ‘ik wil het NU!’ Naast een foutlo-
ze dienstverlening bij aanschaf van pro-
ducten, verwachten klanten ook een on-
middellijke oplossing als er iets fout gaat. 
Merken die de customer journey in elk 
stadium willen verbeteren moeten daar-
om zeker de nazorg onder de loep leggen. 
Dat kan via social media zijn, maar ook via 
een chat-toepassing of een messa-
ging-dienst als Whatsapp; zolang de juiste 
boodschap maar op exact het juiste mo-
ment wordt overgebracht.
Realtime is ook een sleutelwoord bij Phi-
lips. Ze hebben anderhalf jaar geleden 
zelfs een realtime-marketingcentrum ge-
creëerd. ‘Want anders duurt zo’n transfor-
matie te lang’, zegt Danielle Camargo Rua, 
hoofd realtime marketing bij Philips Perso-

nal Care. ‘En zoiets begint allemaal met 
data.’ Ze legt uit wat de sleutel naar da-
ta-gestuurd succes is. Het korte antwoord: 
bekijk de klant van alle kanten. Het lange 
antwoord: ‘Volg de customer journey hele-
maal, leer de mindset van klanten kennen, 
hoe ze klikken en communiceren. Plan ver-
volgens je acties achterstevoren; stel jezelf 
eerst doelen. Zet daarna je inzichten om in 
daden; kijk dagelijks op je dashboard, mo-
nitor de klantreizen, en doe dat ook een 
keer per week crossfunctioneel. Zo werd de 
customer journey bij ons een echte aanja-
ger van omzet. We hebben drie keer zoveel 
ROI als bij vroegere campagnes.’

Hippe baarden
Rua citeert Lenze Boonstra, VP en hoofd 
global marketing personal care bij Philips 
Consumer Lifestyle. Die zei dat het merk 
relevanter en onderdeel van het leven van 
de consument moet worden. ‘Targeten 
doen we daarom vooral in een social om-
geving.’ Precisie ook bij L’Oréal waar Vien-
not zegt: ‘Inmiddels versturen de vijftien 
divisies zo’n 10 miljoen gerichte e-mails 
per maand. Dat doen we met één project-
manager en één technisch-operationele 
expert.’   
Rua bracht ook nog een Philips-primeur 
mee naar Londen: One Blade. Een elek-
trisch scheerapparaat dat niet glad 
scheert, maar juist de contouren van de 
hedendaagse hippe baard respecteert. ‘De 
campagne lijkt tegendraads, want we wil-
len juist mensen buitensluiten. We richten 
ons met dit product nadrukkelijk op trendy 
mannen met modieus gezichtshaar. Die 
targeten we met laserprecisie. We volgen 
hun likes, interesses, duiken diep in de de-
mografische voorkeuren. Dus als gladge-
schoren consumenten One Blade kopen, 
dan is ons werk mislukt. Zo’n precisie be-
reik je echt alleen door customer journey 
steeds maar weer te optimaliseren.’ «

‘�De�campagne�lijkt��
tegendraads,�want��
we�willen�juist��
mensen�buitensluiten.’

 

Danielle Camargo Rua is hoofd realtime marketing bij philips personal 

care. met een achtergrond in communicatiedata en campagne-ontwikkeling zoekt rua 

altijd naar effectiviteit in communicatie, met een sterke focus op digitaal. momenteel 

werkt zij vooral aan de personalisatie van marketing.   

Emmanuel Viennot, digital it manager l’oréal france, heeft 17 jaar 

ervaring op digitaal terrein. bij l’oréal, waar hij sinds 2013 werkt, creëerde hij een 

afdeling over meerdere divisies heen, zodat het bedrijf de eigen digitale revolutie  

kon versnellen. 
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tekst mario van hamersveld en lex olivier

Beïnvloeden is van alle tijden. De 
journalistiek kent een lange ge-
schiedenis van censuur, propagan-

da, misleiding en zelfs omkoping. De krant 
is allang niet meer ‘un monsieur’, niet 
meer de nieuwsbrenger, de gids, voorgan-
ger of zelfs leraar en leidsman. Belangrijke 
factoren zijn de toenemende economische 
druk, de afnemende geloofwaardigheid en 
het verlies aan acceptatie, in een zich snel 
wijzigend medialandschap. 
Recent beschreef nrc.next (5 april jl.) aan 
de hand van voorbeelden hoe aandacht op 
de nieuwspagina’s te koop is. Uitgevers en 
adverteerders slaan de handen ineen. De 

onafhankelijkheid staat er door onder druk 
en marktonderzoek is hier – ongewild – 
medeslachtoffer van. Gemanipuleerde 
vraagstellingen, doelgroepselectie, signifi-
cantietoetsen of gewoon misleiding door 
onjuiste gevolgtrekkingen.

Manipulatie
Als het gaat om informatie, invloed en im-
pact, lijkt het er op dat manipulatie oprukt. 
Hoe gaan we daarmee om? Is verdere ero-
sie van de waarheidsgetrouwe weergave 
nog te stoppen? Voor de hand ligt om in 
dit verband de MOA-gedragscode en de 
Code voor de Journalistiek  eens met elkaar 
te vergelijken. De MOA-gedragscode heeft 
drie pijlers: de beveiliging van persoonsge-
gevens, de transparantie van de doelen en 
de bejegening van respondenten. Een be-
hoorlijk introverte invalshoek waarbij het 
verzamelen van data en niet het versprei-
den van feiten centraal staat. Deze drie 
pijlers vormen ook een klein onderdeel van 
de Code voor de Journalistiek. De principes 
zijn dezelfde maar de uitwerking is vol-
strekt anders. Zo ontziet de Code voor de 
Journalistiek de privacy van betrokkenen: 
‘… door de algemene herkenbaarheid in de 
berichtgeving te vermijden voor zover het 
vermijden van herkenbaarheid niet in 

strijd is met het belang van een adequate 
berichtgeving.’ In de meeste onderdelen 
van de code zit een soortgelijke ontsnap-
pingsclausule. De Code voor de Journalis-
tiek is overigens niet alleen bedoeld voor 
journalisten maar ook voor niet-journalis-
ten zodat de Code aan journalisten en an-
deren een houvast en tenminste een uit-
gangspunt bij discussies biedt.
 
Geen veroordelingen
MOA-leden zijn verplicht zich aan hun  
code te houden, en er kunnen cases voor-
gelegd worden aan een speciale MOA Ge-
schillencommissie, die er overigens voor 
waakt geen veroordelingen uit te spreken.
Ook de Code voor de Journalistiek is op 
geen enkele wijze bindend, noch zijn er 
sancties aan verbonden, dat zou immers 
– in haar woorden – ‘in tegenspraak zijn 
met de vrije toegang tot de journalistiek 
en met de vrijheid van meningsuiting, zo-
als verwoord in artikel 7 van de Grondwet’. 
De Code is dan misschien nogal vrijblij-
vend maar het heeft wel een groot aantal 
onderdelen die de gedragscode voor 
marktonderzoek node mist, zoals de waar-
heidsgetrouwe en volledige rapportage, de 
splitsing tussen feiten en meningen en het 
melden van de oorsprong en de werkwijze. 

Dam opwerpen
Er zijn organen die op de een of andere 
manier toezicht uitoefenen, zoals het 
Commissariaat voor de Media, de Raad 
voor de Journalistiek en het College Be-
scherming Persoonsgegevens. Deze in-
stanties hebben de mogelijkheid een oor-
deel te geven. Maar zijn de codes en de 
activiteiten van die organisaties voldoen-
de effectief, efficiënt en rechtmatig om 
een dam op te werpen tegen de uitholling 
van de waarheidsgetrouwe verslagleg-
ging van onderzoek in de media? Wij  
betwijfelen dat. En vernemen graag dat 
we er naast zitten. «

Een prijswaterval. Dit beeld wordt nogal eens gebruikt wanneer door marktwerking prijzen neigen te dalen naar 
een laagste punt. Als het gaat om waarheidgetrouwe presentatie van feiten, cijfers en inhoudelijke argumenta-
tie gaat, is er misschien – onder invloed van commercieel denken – ook steeds meer sprake van een geleidelijk 
verval. Zie het kader onderaan. Een goede aanleiding om eens te kijken naar de wereld van media en onderzoek.                                                                                  

TEGEN DE UITHOLLING
MEDIA, MARKTONDERZOEK EN MISLEIDING

GEBRUIK DE VERHALEN ACHTER ORGANI-
SATIES OM NIEUWS TE MAKEN. IEDEREEN 
KAN VERHALEN MAKEN EN IEDEREEN KAN 
DATA TOEVOEGEN. HET IS NIET ALLEEN 
LEUK OM TE DOEN HET WERKT OOK ERG 
GOED. WANNEER JE DEZE VERHALEN VER-
RIJKT MET WAT DATA PAKKEN MEDIA DE 
VERHALEN GOED OP. DAT HAALT DE DRUK 
AF VAN DE BEHOEFTE OM TE ADVERTEREN. 
HIERBOVEN GEDEELTEN UIT DE PROMOTIE-
TEKST VAN ‘DE COMMUNICATIEMAKELAARS’.
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De MOAwards, de belangrijkste prijzen 
in de onderzoeksbranche, zijn woens-
dagavond 8 juni uitgereikt in beachclub 
Vooges in Zandvoort. Prijzen vielen in  
de categorieën Marktonderzoekbureau, 
Bedrijfsonderzoeker, Bureauonderzoe-
ker, Wetenschap en Young Talent.

tekst ellen nap

D 
at veranderen kan, ook als grootste bureau van  
Nederland, dat bewijst volgens de jury GfK. De geno-
mineerden voor Bureau van het jaar – naast GfK wa-

ren dat Perspective en Beautiful Lives – moesten het langst wach-
ten op de uitslag. GfK mocht het begeerde beeldje in ontvangst 
nemen. De jury was vol lof over de manier waarop GfK de organi-
satie weet aan te passen aan veranderende tijden en ‘mensen, 
data en locaties laat samengaan’. ‘Verbinden is voor ons een be-
langrijk thema’, vertelde een dolgelukkige Margret Schuit, een van 
de twee algemeen directeuren. ‘We zijn heel erg gaan kijken naar 
waar onze kracht ligt. Dat zat in verschillende huizen, dus die  
hebben we bij elkaar gebracht. Door onder anderen de indu-
strie-specialisten en onderzoekers bij elkaar te brengen, versterken 
de verschillende specialisaties elkaar. Het werken met kleine,  

multidisciplinaire team levert leuke dingen op.’ De jury liet weten 
onder de indruk te zijn van de professionaliteit waarmee GfK  
zichzelf heeft neergezet. Schuit liet weten verrast te zijn, al bij de 
nominatie. ‘Tot voor kort waren we nog drie onafhankelijk ope- 
rerende organisaties. We zijn nog zó bezig met veranderen, dat  
we dit niet hadden verwacht. Het is fantastisch dat klanten dit 
herkennen en we hiervoor met deze prijs erkenning krijgen.’

Echt anders
‘Wij gaan het echt anders doen’, zei Anouar El Haji ten overstaan 
van het vak bij het in ontvangst nemen van de Young Talent Award 
2016. De jonge wetenschapper en ondernemer vindt dat we niet 
meer moeten vragen naar de meningen van consumenten. ‘Iedere 
onderzoeker weet dat enquêtes niet werken, daar hoef ik hier nie-
mand van te overtuigen.’ Maar om het als vak dan anders te doen, 
dat vraagt wel veel overtuigingskracht – aldus El Haji. Met zijn 
bedrijf Veylinx heeft hij een manier ontwikkeld om echt consu-
mentengedrag te meten: door consumenten daadwerkelijk met 
hun portemonnee te laten kiezen. Eerder won El Haji met dit idee 
in 2014 de Insight Innovation Award, een internationale innovatie-
prijs op het gebied van onderzoek. 
De basis van Veylinx is het meten van de waardering voor een pro-
duct. ‘Iets wat al jaren door economen wordt toegepast in labora-
toria. Ik laat een product zien en vraag wat je bereid bent ervoor 
te betalen. Je kunt alleen je eigen bod zien, dus niet wat anderen 
bieden. Als je wint, betaal je nooit je eigen bod maar altijd een 
prijs daaronder. Dat geeft een prikkel om je echte waardering te 
onthullen’, aldus El Haji, die merken als Philips, Douwe Egberts en 

MOAwards 2016 uitgereikt 

GfK Bureau van het jaar

Chantal Hoet nam de Wetenschapsprijs  
in ontvangst

Young Talent 2016: Anouar El Haji Anke Bergmans, bureauonderzoeker  
van het jaar



clou 78 | juli 2016 13

MOAwards 2016 uitgereikt 

GfK Bureau van het jaar

Danone tot zijn klanten mag rekenen. Op de vraag waarom het 
volgens hem zo moeilijk is om het vak tot verandering te bewegen, 
zei hij: ‘Omdat je uit je comfortzone moet komen. Het vraagt een 
investering en dat maakt angstig.’ 

Stem van het volk
Ook Jurgen Warnecke van Aegon, uitgeroepen tot Bedrijfsonder-
zoeker van het jaar, viel veel lof ten deel. Warnecke heeft volgens 
de jury ‘een geheel nieuwe invulling aan marktonderzoek gege-
ven’. De senior marketing intelligence-specialist bij Aegon maakte 
indruk met de manier waarop hij ‘intern en extern communiceert 
met de juiste taal’. En dat in turbulente tijden. ‘Juist als alles op 
losse schroeven staat, heb je ook de mogelijkheid om je stempel 
te drukken’, zegt Warnecke daar zelf over. ‘Dat creëert ruimte om 
het wiel opnieuw uit te vinden.’ Het voordeel van marktonderzoek 
is volgens Warnecke ‘dat je de klant aan je kant hebt’. ‘Heel hoog-
dravend gezegd, ben je de stem van het volk. Dat helpt als je  
gehoord wilt worden. Vervolgens aan mij de taak om de juiste  
verhalen te vertellen.’ 
De titel Bureauonderzoeker van 2016 ging naar Anke Bermans van 
Blauw Research. Bermans werkt volgens de jury ‘letterlijk vanuit 
de organisatie van haar klant’ en heeft daarmee een nieuwe  
dimensie aan customer intimacy gegeven. Een strategie die niet 
meer dan vanzelfsprekend is, vindt Bermans zelf. ‘Onderzoekers bij 
bedrijven hebben vaak een eenzame functie. Ze hebben behoefte 
aan mensen met wie ze kunnen sparren en samen optrekken.  
Op de een of andere manier houden bureauonderzoekers afstand 
uit angst commercieel te worden bevonden.’ 

Jurgen Warnecke, bedrijfs-
onderzoeker van het jaar

Carlo Stokx, nieuwe voorzitter van de MOA, opende de avond

Bureau van het jaar 2016: GfK 

›
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Maar Bermans zegt te hebben gemerkt dat, als zij aan de ene kant 
uit intrinsieke nieuwsgierigheid vragen stelt, de bedrijfsonderzoe-
ker aan de andere kant van alles aan haar wil vertellen. ‘Naar mijn 
idee help ik dus gewoon mijn klant, maar in de onderzoekswereld 
is dat dus wel een andere mindset. Toch is dat wel de functie die  
wij als onderzoeksbureaus moeten oppakken. En als jij die klant 
optimaal helpt, komt die omzet vanzelf wel.’ 

Rijkere inzichten
Met het artikel ‘Verschil moet er zijn: betere segmentatie door het 
combineren van databronnen’ wonnen Wiebke Eberhardt, Chantal 
Hoet, Elisabeth Brüggen en Thomas Post de Wetenschapsprijs.  
De jury stelde dat het model dat de wetenschappers hebben ont-
wikkeld, marketeers rijkere inzichten geeft. Daarmee kunnen ze tot 
een betere segmentatie van de markt komen. ‘Het is een model naar 
analogie van wat ze in de gezondheidssector gebruiken in het kader 
van preventief onderzoek, zoals borstonderzoek bij vrouwen. In eer-
ste instantie blijken mensen moeilijk te motiveren. Ook daar heb je 
net als bij pensioenen te maken met gedrags-economische barrières. 
Het voelt voor mensen als ver hun bed. Combineren van demografi-
sche en psychologische factoren, maakt dat we tot rijkere segmenten 
komen en veel beter weten hoe we deelnemers moeten benaderen.’ 
De winst in het nog onontgonnen gebied van pensioencommuni-
catie is groot, zegt Hoet. ‘Voorheen stuurden we massaboodschap-
pen uit waar niemand zich door aangesproken voelde’, verklaarde 
onderzoeker Hoet, die marketeer is bij Aegon binnen het zakelijk 
pensioen-domein. ‘Met behulp van segmentatie en door dat toe te 
passen in framing, kunnen we nu pensioendeelnemers veel beter 
bereiken. Dat zien we vertaald in bijvoorbeeld grotere deel- 
nemersactivatie en hogere klanttevredenheid.’  «

14

SSI is weer winnaar van het MOAwards Beachvolleybaltoernooi 2016, dat voorafgaand aan de MOAwards 
werd gehouden. In de finale nam SSI het op tegen een van de twee sterke teams van Motivaction. 
Het MOAwards Beachvolleybal toernooi vond dit jaar voor de zesde keer plaats, met acht teams.

SSI winnaar 
Beachvolleybal-
toernooi



Twintig jaar geleden wisten we niet waar we goede data 
over de consument vandaan moesten halen, tegenwoor-
dig is de hoeveelheid data nauwelijks onder controle 
krijgen. We leven in het data-Walhalla voor ondernemers. 
De snelle groei aan technologie om al die data om te 
zetten in informatie helpt hier enorm bij. Maar het 
creëert ook een nieuw probleem. Waar het in onderzoek 
gaat om cijfers, gaat het bij data-driven ondernemen om 
personen. Aan ieder data-element hangt een persoon, er 
is niets anoniem. Er is geen noodzaak voor ‘representati-
viteit’ of steekproef, en het analyseren van anonieme 
webclicks levert in de meeste gevallen cijfers op, maar 
biedt weinig beeld van de klant. Terwijl succesvol gebruik 
van data juist ligt in de mogelijkheid om relevanter met 
die ene klant te communiceren. 
Met geautomatiseerde algoritmes waarbij de computer  
al het denkwerk verricht, ontstaat het fenomeen dat  
het klantbeeld verdwijnt. De computer bepaalt wie  
welke aanbieding op welk moment moet krijgen, via 
welk kanaal en tegen welke voorwaarden. En dat doet  
de computer rekenkundig sneller en beter dan de mens. 
Maar zonder gevoel, en gevoel is onmisbaar.  
De deelnemers aan Kaggle – platform voor predictive 

modelling en analytics competities – beschikken allemaal 
over dezelfde (statistische) technieken en toch wint er 
maar één; niet alleen op basis van ervaring, maar met 
creativiteit en domeinkennis, in ons geval ‘de mens’. 
In de praktijk is communicatie vaak gebaseerd op clicks 
en niet op de klant. Het is beter dan random boodschap-
pen sturen vanwege de actualiteit, maar we lossen het 
relevantieprobleem niet op met een kunstmatig 
intelligente tool. 
De computer verzint geen nieuw product of nieuwe 
aanbieding, ook geen nieuwe markt en vertelt je niet 
waarom iemand bepaald gedrag vertoont. De computer 
verbindt bestaande data-elementen om met de beste 
oplossing voor het gevraagde probleem te 
komen. En dat doet-ie goed, maar wel met 
de juiste gebruiker aan de knoppen. En dat is 
(nog steeds) een creatief persoon. 
Er is een gebrek aan goede data crunchers. Dat  
is waar, maar er is een veel groter gebrek aan 
ondernemers die er creatief en succesvol gebruik 
van maken. «
robert feltzer is managing partner edm

Verlies de mens niet uit het oog 
robert feltzer

Colum
n

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

E 
en chauffeur die hard optrekt, 
een kille wind in de bus of vertra-
ging onderweg. Het kunnen alle-

maal stressfactoren voor busreizigers zijn. 
Maar wat is nou echt van invloed op de 
passagier en hoe hij of zij een reis met de 
bus beleeft? Het OV-bureau Groningen 
Drenthe vroeg onderzoeksbureau Store 
Support om een klantbelevingsonderzoek. 
‘We doorlopen de hele customer journey’, 
vertelt directeur Arjan van Hijum. 
Het onderzoek is onlangs gestart. Om  
inzicht te krijgen in de momenten die  
bepalend zijn voor busreizigers, werkt 
Store Support samen met Braingineers en 
Blancoblauw. Naast de eigen methodiek 
met mystery shoppers zijn een EEG-head-
set en een ‘health patch’ ingezet om fysi-
ologische en neurologische effecten als 
hartslag en frustratie te meten. Verder 
zijn drie bussen uitgerust met een meet-
apparaat dat natuurkundige zaken als 

temperatuur en snelheid vastlegt. Van 
Hijum: ‘We zijn al een tijd bezig met het 
bewuste klantgedrag, maar een vraag is 
ook hoe het onbewuste er uit ziet. En je 
kunt wel in de bus vragen hoe iemand de 
reis heeft beleefd, maar die trip is groter 
dan de busreis zelf.’

Stappenmap
Inzicht krijgen in hoe je de reis kunt ver-
aangenamen. Dat is dan ook het doel van 
het onderzoek en dat van Hijum ‘een 
staaltje marktonderzoek 3.0’ noemt. Stap 
één is de hele klantreis in kaart te bren-

gen. ‘Van 25 mystery guests leggen we  
op hun reis van start- naar eindpunt alle 
touchpoints vast zoals zij die ervaren. Met 
onze tool, de ExperienceCapture, zetten 
we de emotionele customer journey cen-
traal. Associaties en gevoelens van een 
klant tijdens een contact worden in kaart 
gebracht, samen met andere contactmo-
menten zoals de reis naar het busstation.’ 
De respondent verwerkt zijn ervaringen 
in een ‘stappenmap’, en koppelt daaraan 
de emotie die hij ervaart. Ook vult hij 
twee vragenlijsten in. 

Badmuts
Om het onbewuste inzichtelijk te maken, 
stap twee, werkt Store Support samen met 
Braingineers. Deze startup uit Amsterdam 
gebruikt EEG-technieken om te zien wat  
er gebeurt in de hersenen van de respon-
denten tijdens de busreis. ‘Op die manier 
meten we bijvoorbeeld frustratie of op- 
gewondenheid’, vertelt mede-oprichter 
Roderick Reichenbach. ‘Je wilt weten wan-
neer reizigers stress ervaren en welke situ-

aties en omgevingsfactoren van invloed 
zijn.’ Respondenten worden tijdens de hele 
busreis uitgerust met een EEG-headset en 
de al genoemde health patch, om onbe-
wuste neurologische en fysiologische ef-
fecten te meten. ‘Denk in het laatste geval 

De bus als technische proeftuin 

Een aangename   
reis gewenst

Om inzicht te krijgen in de beleving van reizi-

gers, is een aantal bussen en passagiers van 

OV-bureau Groningen Drenthe volgehangen 

met technische snufjes. Zo meten een EEG- 

headset en een biometrische pleister onbewuste 

zaken als frustratie en hartslag. En een speciaal 

gebouwd kastje legt alle natuurkundige  

variabelen vast. 

tekst ellen nap, illustratie ricky booms

‘�Je�wilt�weten�wanneer�reizigers�stress��
ervaren�en�welke�situaties�en�omgevings-�
factoren�van�invloed�zijn.’

›
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aan hartslag, de temperatuur van de huid 
en bijvoorbeeld de afgifte van zweet.’ 
De headset is volgens Reichenbach een 
geavanceerde variant op de badmuts met 
natte zuignappen. ‘Het voordeel van deze 
nieuwe techniek is dat je veel ruis kunt 
wegnemen. Signalen zijn makkelijker te 
traceren en lezen. De headset levert heel 

schone data, waarmee je op zoek kunt 
naar nieuwe emoties en correlaties.’ Voor 
het meten van negatieve emoties is de 
pleister volgens psycholoog Reichenbach 
betrouwbaar. In tegenstelling tot het me-
ten van positieve gevoelens: uit onderzoek 
blijkt dat het isoleren daarvan betrouw-
baarder met de EEG-headset. 

Feedbackbox
De derde partij in dit verhaal is Blanco-
blauw. Dit bedrijf heeft een kastje met 
sensoren gebouwd dat allerlei natuurkun-
dige variabelen meet, van luchtvochtig-
heid en geluidsniveau tot snelheid en loca-
tie. De VIMD, afkorting voor Very Intelli-
gent Measuring Device zoals zijn maker 
Farisch Hanoeman het meetapparaatje 
heeft genoemd, is in drie bussen gemon-
teerd. ‘In die bussen zit ook een feedback-
box voor iedere passagier op het raam 
geplakt’, aldus Hanoeman. ‘De verschillen-
de smileys erop kijken van heel boos tot 
heel blij. Het bijschrift vraagt mensen 
daarmee hun mening te geven over de rit. 
Dat kan op ieder moment.’ 

Door de gemoedstoestand van de reiziger 
en de data uit het neurologische en biome-
trische onderzoek naast de data uit het 
kastje te leggen, krijg je een holistisch 
beeld, zegt Reichenbach van Braingineers. 
‘Op dat moment kunnen we kijken of  
we correlaties kunnen vinden tussen bij-
voorbeeld versnelling en frustratie.’ Volgens 

Hijum zijn er geen studies die hebben on-
derzocht welke omgevingsfactoren invloed 
hebben op de beleving van de reiziger. ‘En er 
is al helemaal niets bekend over de objec-
tieve onbewuste beleving van de reiziger.’ 

Harde cijfers
Uitdaging zit in de enorme hoeveelheid 
data die het twee maanden durende on-
derzoek oplevert: alleen al de EEG-headset 
vergaart om de 16 milliseconde data en de 
pleister om de tien seconden. ‘De moeilijk-
heid zit hem in het naast elkaar leggen van 
de verschillende variabelen en het aange-
ven van de correlatie. Daar gaat veel tijd 
inzitten.’ Blancoblauw schrijft de program-
ma’s die de data lezen en matchen. ‘Vanuit 
de correlaties kunnen we conclusies trek-
ken’, zegt Hanoeman. Het zou natuurlijk 
kunnen dat er geen correlaties te vinden 
zijn, voegt hij daar aan toe. ‘Maar dat lijkt 
me sterk.’ Is de kans op open deuren niet 
heel groot – wie ergert zich nou niet aan 
een ruw optrekkende bus? ‘Maar dan kun 
je dat nu voor het eerst kwantitatief bewij-
zen, met harde cijfers.’ «

Ontstaan bij het  
koffiezetapparaat 
Het idee voor dit onderzoek is begonnen bij het 
koffiezetapparaat, vertelt Richard de Weert van 
OV-bureau Groningen Drenthe. ‘We hadden het 
over al die sensoren die je tegenwoordig hebt 
waar je van alles mee kunt meten en dat wij 
daar toch ook iets mee zouden moeten doen’.  
De Weert en zijn collega, onderzoeker Stephan 
Metz, bespraken het idee met Arjen van Hijum 
van Store Support en zo ging het balletje rollen. 
Het perspectief van OV-bureau Groningen 
Drenthe is volgens De Weert anders dan dat  
van andere toezichthouders: daar waar de 
busvervoerders normaal de opbrengst van 
kaartverkoop in eigen zak mogen steken, is de 
winst (of het verlies) voor het OV-bureau. ‘Dat 
maakt dat de bus ons eigen product is en dat  
wij aan eigen marketing doen. Wij willen  
weten wat de reiziger van ons vindt. Daarom  
is dit onderzoek belangrijk.’ Van Weert is niet 
bang voor open deuren: ‘Die buschauffeur 
bijvoorbeeld die hard door de bocht gaat. Ik  
ben heel benieuwd of iemand dat ’s ochtends 
als-ie snel naar z’n werk wil, anders beleeft  
dan bijvoorbeeld einde dag, wanneer- ie klaar 
met werken op weg naar huis is.” 

Braingineers
Psychologen Roderick Reichenbach en Max van 
Kaathoven richtten Braingineers drie jaar 
geleden op. Het neuromarketing-onderzoeks- 
bureau richt zich op de invloed van het 
onbewuste op consumentengedrag. Het bureau 
ontwikkelde onder meer een eigen methode 
voor neuro usability-onderzoek. Dit voorjaar 
heeft Informal Investors 3,5 ton geïnvesteerd  
in het bedrijf. Eind dit jaar hoopt Braingineers 
Brainpeek, het allereerste ‘emotion analytics 
platform’, te lanceren en een geautomatiseerd 
systeem te hebben dat het mogelijk maakt om 
continu te testen met een eigen geselecteerde 
doelgroep op afstand.  

‘�De�headset�levert�heel�schone�data,��
waarmee�je�op�zoek�kunt�naar�nieuwe��
emoties�en�correlaties.’�



insights

Tijdens de inspiratiereis naar Boston, die Ruigrok 
NetPanel in het kader van haar 25-jarig bestaan 
begin april maakte, volgde het gezelschap een 
inspirerende workshop van Joel Rubinson.  
Als voormalig Chief Research Officer van The  
Advertising Research Foundation (ARF) praatte  
hij iedereen in vier uur bij over de belangrijkste 
ontwikkelingen op het gebied van advertising  
en onderzoek. Centraal stond de vraag hoe je als 
marktonderzoekbureau van toegevoegde waarde 
blijft. Kjell Massen doet verslag.

tekst kjell massen, senior marktonderzoek en partner ruigrok netpanel

De afgelopen jaren was er veel aandacht voor de veranderingen 
in de mediaconsumptie van consumenten. Onder andere het 
jaarlijkse ‘What’s happening online’-onderzoek laat zien dat 
steeds meer van onze dagelijkse bezigheden zich online afspelen. 
De verandering in mediagedrag en de manier waarop adverteer-
ders hierop inspelen, zorgen volgens Rubinson voor nieuwe  
marketingvraagstukken. Het is goed om ons als onderzoekers te 
realiseren dat marktonderzoek voor adverteerders niet meer de 
enige bron van informatie over consumenten. Sterker nog, adver-
teerders verzamelen steeds vaker zelf informatie om effectief en 
efficiënt te kunnen adverteren.

Programmatic advertising
Een belangrijke ontwikkeling is programmatic advertising.  
Dat geeft adverteerders de mogelijkheid om bij specifieke consu-
menten de juiste boodschap op het juiste moment af te leveren. 
Op basis van een geautomatiseerd online bidding-systeem  
kunnen adverteerders advertentieruimte inkopen en vervolgens 
onmiddellijk op dat moment relevante reclame aan de consu-
ment tonen. De basis voor dit systeem bestaat uit zogenaamde 
DMPs: data management-platforms. In deze databases worden 
door adverteerders enorme hoeveelheden gedragsdata van  
afzonderlijke consumenten verzameld en beheerd. Dit zijn vaak 
online gedragsdata, maar even vaak worden hieraan door de  
adverteerder ook (offline) gedragsdata uit het eigen CRM- 
systeem toegevoegd. Op basis van de informatie over een unieke 
website-bezoeker in het DMP bepaalt het systeem of het voor de 
adverteerder interessant is om te bieden op het tonen van een 
online advertentie aan deze bezoeker. In tegenstelling tot (re)tar-
geting is het de adverteerder zelf die beschikt over de informatie 
van consumenten in plaats van het advertentienetwerk. Daar-
naast is de informatie uit het DMP veel rijker dan de informatie 
die gebruikt wordt bij (re)targeting, want die is vaak alleen geba-

seerd op het websitegedrag binnen het advertentienetwerk.
Volgens Rubinson wordt marktonderzoek, zoals het nu nog vaak 
ingezet wordt, door online adverteerders gezien als old-school. 
Met methoden als trackers, concept-testen en segmentatie- 
onderzoeken wordt vaak alleen informatie in retrospectief  
verzameld, duurt het te lang voordat informatie beschikbaar is 
en sluiten we onvoldoende aan bij het digitale eco-systeem. 

De waarom-vraag
Volgens Rubinson kun je op basis van big data veel te weten  
komen over het gedrag van consumenten: wie doet wat, waar  
en wanneer. Het antwoord op de waarom-vraag blijft echter on-
beantwoord. Daar liggen dan ook de kansen voor het markton-
derzoek: het leveren van inzichten waardoor adverteerders het 
gedrag van consumenten beter leren begrijpen. Het koppelen 
van gedragsdata uit de DMP van een adverteerder aan survey 
data, of vice versa, moet eerder regel dan uitzondering zijn. Maar 
ook kwalitatief onderzoek kan inzichten uit gedragsdata in een 
bredere context plaatsen. 

Marktonderzoekers moeten zich volgens Rubinson een voorspel-
lende mindset eigen maken. Adverteerders zijn niet 
meer alleen geïnteresseerd in wat er is gebeurd, 
maar ze hebben juist steeds meer behoefte aan 
inzicht in wat er (mogelijk) gaat gebeuren. Door 
online gedragsdata en social media-data te 
integreren in het onderzoeksproces zijn 
marktonderzoekers in staat om verbanden te 
leggen, ‘early signals’ te herkennen en inzich-
ten te verzamelen die voor adverteerders acti-
onable zijn. Door het bieden van dit soort ‘brand 
guidance’, in plaats van alleen maar ‘brand trac-
king’, blijf je voor de adverteerder echt van 
toegevoegde waarde.  «
Meer informatie over Joel  
Rubinson en zijn kijk op 
marktonderzoek is te vin-
den op http://blog.joelru-
binson.net/

Onderzoek in het digitale tijdperk

WIE HEEFT EEN VOOR-
SPELLENDE MINDSET?

Joel Rubinson: ‘liever 
brand guidance dan 
brand tracking’
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Met dank aan:
Genomineerden: Beautiful Lives, Perspective, 
Hans Martens - Schiphol Group, Pascal Mignolet - 
Jacobs Douwe Egberts, Job van den Berg - TNS Nipo, 
Stephan van Velthoven - Team Vier, Christian de Jong - 
Blauw Research, Lieke van Heel - Efteling, Janny Hoekstra, 
Jenny van Doorn, Maarten Gijsenberg.

Verder bedanken wij alle sponsors, juryleden, kandidaten,  
inzenders, gasten en alle anderen die samen een feestelijke  
uitreiking van de MOAwards mogelijk hebben gemaakt.

Winnaars MOAwards 2016
Marktonderzoekbureau: GfK

Bedrijfsonderzoeker: Jürgen Warnecke - Aegon

Bureauonderzoeker: Anke Bergmans - Blauw Research

Young Talent Award: Anouar El Haji - Veylinx

Wetenschapsprijs:  Het artikel ‘Verschil moet er zijn: betere  
segmentatie door het combineren van databronnen’
van Wiebke Eberhardt, Chantal Hoet, Elisabeth Brüggen  
en Thomas Post.

KIJK VOOR EEN KORTE TERUGBLIK OP MOAWARDS.NL

Jürgen Warnecke

GfK

Anouar El Haji

Anke Bergmans

Wiebke Eberhardt,  
Chantal Hoet, 

Elisabeth Brüggen  
en Thomas Post
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MOAward Young Talent 2016

Je bent jong 
en wilt 
de waarheid

 m
oaw

ards

D 
e jury kwalificeerde Lieke Van Heel, Anouar El Haji en 
Christian de Jong als jong talent. Welk talent kennen 
ze zichzelf eigenlijk toe? Lieke noemt het heel  

logisch wat ze doet, namelijk onderzoek makkelijker maken. 
Maar toch ziet ze regelmatig dat uit onderzoek verkeerde conclu-
sies worden getrokken. ‘Onderzoek hoeft geen rocket science te 
zijn. De methodiek erachter wellicht wel maar degenen die wat 
met het onderzoek moeten doen, moeten het kunnen begrijpen. 

Ze zijn ‘jong’ en talentvol - want genomineerd voor de MOAward Young 
Talent 2016. En ze zijn op zoek naar de waarheid. Onderzoek moet veel 
meer dan nu echt gedrag gaan meten en voorspellen. Dat is het ideaal 
van Anouar El Haji (oprichter Veylinx), Lieke van Heel (senior medewerker 
Onderzoek de Efteling) en Christian de Jong (senior allround onderzoeker 
Blauw Research). Alle drie zeer eager om hun ideaal zo dicht mogelijk  
te benaderen en om andersdenkenden hierin proberen mee te nemen.  

tekst rob van bodegom Anouar El Haji werd op 8 juni uitgeroepen tot winnaar 
van de MOAward Young Talent 2016.
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MOAward Young Talent 2016

Je bent jong 
en wilt 
de waarheid

Ik hou van puzzelen en de stukjes in elkaar laten vallen.’ Ze maakt 
onderzoek makkelijker door in de huid te kruipen van de interne 
klant. ‘Je moet weten waar die mee bezig is, welke beslissingen 
er spelen en welke taal hij spreekt. En je moet hem erbij betrek-
ken.’ Voorheen was onderzoek bij De Efteling vooral het domein 
van de onderzoeksafdeling, tegenwoordig is het net zo goed van 
de interne opdrachtgever. Anouar werd getriggerd tijdens zijn 
promotieonderzoek toen hij een onderzoek van Philips zag.  
De fabrikant bracht een stappenteller op de markt voor 200 euro. 
Ondanks marktonderzoek flopte de introductie. Als afgestudeerd 
econoom vond Anouar dat nogal logisch. ‘Economen zeggen: 
luister niet naar wat mensen zeggen maar kijk hoe ze handelen. 
Wij kijken daarom naar wat mensen bereid zijn te betalen, en dat 
doen we met veilingen. Zo bleek 30 euro een betere prijs voor de 
stappenteller. Anouar schetst in een notendop de ontstaans- 
geschiedenis van Veylinx, maar vooral wil hij zeggen dat zijn  
talent ligt in het daadwerkelijk opzetten van iets wat anderen 
laten liggen. ‘Ik laat me niet van de wijs brengen.’ Net als Anouar 
zegt Christian te zoeken naar beter en anders. ‘Ik hou niet zo van 
de status quo. Die is niet per se verkeerd maar ik leg ‘m wel graag 
onder de loep.’ Daarbij hanteert hij altijd als uitgangspunt of het 
onderzoek voldoende oplevert voor de eindklant. ‘Ik ben geen 
methodoloog maar het gaat me uiteindelijk om wat de eindklant 
geleverd krijgt en welke stappen die kan zetten. Ik vind dat er nu 
te veel focus ligt op het proces. Lieke herkent dat: ‘Onderzoeken 
is keuzes maken. Je denkt vaak: dit kan er nog wel bij, vaak  
worden ook te veel resultaten gecommuniceerd. Maar je moet 
altijd weer het doel terughalen, wat wil de opdrachtgever ermee.’ 
Wat hierbij helpt is close met hem samen te werken. Christian: 
‘De juiste informatie moet op het juiste moment komen en daar-
om moeten we heel flexibel en close zijn. Met Philips had ik  
wekelijks een call om de stand van zaken te bespreken. Dan weet 
je continu waar iedereen staat, erg belangrijk omdat het elke 
keer korte sprints zijn.’ 

Focus omgooien
Alle drie hebben dus het talent om kritisch te zijn. Handig, want 
die houding is vooral nodig om dichter bij die geambieerde waar-
heid te komen: wat wil de consument echt? Wat gaat hij daad-
werkelijk doen? Een kritische blik betekent dat je aan opdracht-
gevers, ook interne, kritische vragen durven stellen. ‘Nu begint 
het vaak met: zo gaan we het doen. Maar je moet tegengas  
durven geven’, aldus Christian. Volgens hem draait het ook om 
aanpassingsvermogen. ‘Je moet ook halverwege het onderzoek 
de focus volledig durven omgooien. Ik geloof heel erg in stapje 
voor stapje werken. Dus als je drie focusgroepen doet, moeten ze 
allemaal volledig anders kunnen zijn. En na elke discussie denk 

‘�Ik�vind�onderzoeker�geen�vervelende�
term�maar�ik�voel�het�me�niet�echt.’

Lieke van Heel: ‘Ik hou van puzzelen en de stukjes in elkaar laten vallen.’

›
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je: zijn we dichter bij de waarheid gekomen?’ Lieke meent dat  
we niet moeten vergeten hoe we de waarheid vervolgens goed 
kunnen overbrengen. ‘Anders heb je de waarheid wel gevonden 
maar gebeurt er niks mee.’ In dat kader zou volgens Christian 
kennis van methodieken minder zinvol zijn dan marketingkennis. 
‘Natuurlijk heb je die data-analyses nodig, maar als ik wil begrij-
pen wat een brand manager met mijn resultaten wil, dan moet 
ik zijn werkveld snappen.’ Anouar knikt: ‘Ik heb recent een brand 
manager aangetrokken. Zo’n persoon zit net wat dichter bij de 
waarheid en kan veel eerder zeggen waar we iets aan hebben.’ 
Volgens de drie jonge talenten helpt hun leeftijd bij het hebben 
van een kritische blik. ‘De oude garde is druk met het grote geld 
maar ik kan zelf nog heel kritisch zijn. Je hebt die drang ook  
omdat het zo veel beter kan. De oude garde vindt het fijn om 
innovatief te zijn, maar om daar ook geld en tijd in te steken, is 
iets anders’, aldus Anouar. 

Waarom brandt het lampje?
Het vak moet dus (meer) inzetten op het vinden van de waarheid, 
want pas dan kan de opdrachtgever de juiste keuzes maken.  
En het is de taak van de onderzoeker hem daarbij te helpen. Van 
de drie lijkt Anouar, niet verwonderlijk gegeven het DNA van  
Veylinx, het meest fanatiek. ‘Wat mensen beweren over een pro-
duct komt vaak helemaal niet overeen met wat men wil betalen! 
Onze klant wil gewoon weten hoeveel euro’s hij met welke opzet 
kan verdienen.’ Lieke noemt zichzelf ook een groot voorstander 
om gedrag te meten in plaats van intentie. ‘De Efteling probeert 
steeds minder op gut feeling te werken, maar feitelijk gedrag 
meten doen we nog te weinig.’ Anouar erkent wel dat een veiling 
(en de circa vijf meerkeuzevragen die een bieder krijgt) niet alle 
antwoorden oplevert en er alsnog interviews of langere vragen-
lijsten nodig zijn. Want duiding blijft evengoed belangrijk: zijn 
klanten willen weten welke optie het beste converteert, als  
wetenschapper wil Anouar ook weten waarom iets converteert. 
Dat is volgens hem meteen de tekortkoming van neuromarke-
ting: ‘Als je wilt weten hoe een computer werkt, ga je niet de kast 
openen en kijken welke lampjes branden. Je moet weten wáárom 
een lampje brandt.’ Christian beschouwt neuromarketing wel als 
een methode om dichter bij de waarheid te komen, net zoals 
bijvoorbeeld big data. Je hebt volgens hem gewoon meerdere 
invalshoeken nodig en dus een combinatie van onderzoeks- 
methodieken. ‘En de ouderwetse vragenlijst en kwalitatief onder-
zoek spelen daarin ook nog steeds een rol.’ 

Saladbar van methodieken  
Dichterbij de waarheid komen, kan volgens Anouar niet zonder 
grondig gevalideerde methodieken. Hij wijst op de farmaceuti-

‘�De�oude�garde�is�druk�met�het�grote��
geld�maar�ik�kan�nog�heel�kritisch�zijn.’

Anour El Haji: ‘Ik laat me niet van de wijs brengen.’
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sche wereld waar ‘het gewoon not done is als je zomaar een  
methode toepast. Daar worden heel hoge eisen gesteld aan 
nieuwe methodes. Het is apart dat wij in de onderzoekswereld 
niet een keiharde test hebben om te kijken of een methode goed 
is, dus hoe hij scoort op het in kaart brengen van de waarheid.  
Er moet een betere wetenschappelijke onderbouwing komen 
van de gebruikte methodes. Het is nu nog een saladbar van me-
thodieken, er is van alles wat.’ Christian ziet dit minder ernstig in 
en wijst erop dat veel onderzoeksmethodieken academische 
roots hebben. ‘Bovendien hebben we niet een random set van 
methodieken waar we zomaar wat uit kiezen. We kijken echt 
waar welke methode het beste past.’ Overigens denken alle drie 
wel dat de onderzoekswereld dichter de waarheid benadert  
dan de academische wereld omdat men meer met de praktijk te 
maken heeft. 

Wat doe jij voor werk?
Zeggen dat je marktonderzoeker bent, blijkt nogal wat misver-
standen op te roepen. Werk aan de winkel voor de MOA om het 
imago bij te sturen. Christian: ‘Onderzoeker klinkt suf. Van markt-
onderzoek hebben weinig mensen een helder beeld, ze denken 
dat ik op straat enquêtes afneem. Er wordt te makkelijk over  
gedacht. Het is vragen stellen en dat is het. En mensen uit de 
marketing denken dat je de hele dag alleen maar in de cijfers zit. 
Ik gebruik de term onderzoek niet heel vaak. Consultancy wel. 
Dat dekt de lading beter.’ Lieke zegt wel dat ze onderzoeker is, 
maar dan direct gevolgd door ‘bij de Efteling’. ‘Dan gaat het vaak 
alleen nog maar over de Efteling. Ik vind onderzoeker geen ver-
velende term maar ik voel het me niet echt. Ik ben begonnen in 
de cijfers maar ben geen statisticus. Ik laat de stem van de gast 
horen in de organisatie. Onderzoek is voor mij een methode, 
geen doel.’ Anouar beschouwt zichzelf evenmin echt een onder-
zoeker. ‘Ik hou me bezig met het product en de technologie.  
Ik zeg dat ik een platform heb voor veilingen en daarmee data 
verzamel. Ik noem de term marktonderzoek niet omdat dat  
associaties geeft. En als men eenmaal een eerste indruk heeft, is 
het lastig er vanaf te komen.’ Volgens hem doet de MOA zichzelf 
tekort. ‘Onderzoek is gewoon ongelofelijk belangrijk, heeft een 
grote waarde voor de economie en de maatschappij. Dat moeten 
we veel meer gaan uitdragen.’ «

‘�Na�elke�discussie�denk�je:�zijn�we�
dichter�bij�de�waarheid�gekomen?’

Christian de Jong: ‘Ik hou niet zo van de status quo.’
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D 
e wetenschappelijke onder-
zoeksdiscipline die zich richt op 
het bestuderen van bronnen-

lijsten is de bibliometrie (ook wel: sciento-
metrie). Bibliometristen maken data van het 
zichtbare gedrag van auteurs: wie citeert 
men en door wie wordt men geciteerd? In 
een wetenschappelijke context worden bi-
bliometrische studies toegepast voor het 
berekenen en analyseren van impact fac-
tors, het destilleren van een historische 
schets of trends in een bepaalde discipline, 
het in kaart brengen van netwerken en het 
bestuderen van patronen in citeringsge-
drag. Het wetenschappelijke artikel zelf 
wordt totaal niet bestudeerd, maar wel za-
ken als de bronnenlijst, keywords, auteurs, 
verbonden wetenschappelijke instellingen 
etc. In de bibliometrie focust men zich dus 
op de fundamenten achter de boodschap, 
wat op zich een vorm van gedrag is. Zoals 
elke uiting van gedrag, is dit deels onbe-
wust en automatisch, waardoor het gedrag 
door allerlei biases vertekend wordt. Zo 
heeft men in de sociale wetenschappen de 
neiging klassiek werk te verkiezen als inspi-
ratiebron boven nieuw werk. In de natuur-
wetenschappen is dat omgekeerd. Daar 
baseren wetenschappers zich voornamelijk 
op recente onderzoeken en hebben ze de 
neiging de ‘founding fathers’ te vergeten. Er 
zijn ook verschillen tussen wetenschappers 
als het gaat om het aantal keren dat ze hun 
eigen eerdere werk in de bronnenlijst opne-
men. Toonaangevende wetenschappers ge-
bruiken minder zelf-citaties dan weten-
schappers die nog aan de weg timmeren. 
Ten slotte blijkt dat wetenschappers voor 
hun inhoudelijke inspiratie voornamelijk op 

zoek gaan binnen hun eigen geografische 
gebied, en dan vooral binnen hun eigen dis-
cipline. We houden nu eenmaal van goed 
afgebakende hokjes waarbinnen we de weg 
goed kennen.

Na-apen
De biases ontstaan doordat mensen veelal 
doen wat anderen doen. Na-aapgedrag is 
een menselijk fenomeen, dat zelfs terug te 
zien is in de bronnenlijsten, onder het mot-
to: als alle anderen in mijn vakgebied verwij-
zen naar X, dan zal dat wel goed of belang-
rijk zijn en dus doe ik het ook maar. 
Er zijn verschillende vormen van bibliome-
trisch onderzoek. Door middel van citation 
analysis worden de daadwerkelijke bronnen 
van werken bestudeerd. Daarnaast bestaat 
er ook co-citation analysis, waarbij wordt 
gekeken naar welke bronnen veelvuldig te-
gelijkertijd wordt geciteerd. Als bijvoorbeeld 
in een bepaalde branche voornamelijk naar 
Jansen wordt verwezen, dan komt vaak ook 
een verwijzing naar Pietersen voor. Via co-ci-
tation analysis worden dus combinaties van 
citaties bestudeerd. Een derde vorm van bi-
bliometrisch onderzoek is de scientific net-
work analysis waarbij connecties tussen 
wetenschappers duidelijk worden. 

Hot and happening
Er zijn diverse bibliometrische studies ge-
weest naar wetenschappelijk social me-
dia-onderzoek (SMO). De afgelopen vijf jaar 
is het aantal wetenschappelijke publicaties 
rondom SMO snel gestegen. Een logische en 
voorspelbare constatering die je kunt verkla-
ren door het feit dat social media-revolutie 
het gedrag van individuen heeft veranderd. 

Slechts een enkeling kent de weg 
in de wondere wereld van de 
bibliometrie. Bibliometristen 
maken van bibliografieën data 
om daar vervolgens analyses op 
los te laten. Bibliografieën laten 
zien op welke schouders een 
auteur is gaan staan bij het op-
stellen van zijn werk, en zijn 
daardoor een uiting van cite-
ringsgedrag. In dat gedrag zijn 
interessante gedragspatronen te 
ontdekken. Ook social media-ge-
bruikers citeren veelvuldig. Zij 
verwijzen bijvoorbeeld naar 
filmpjes, websites, blogs of tweets 
van anderen. Wat is de betekenis 
van bibliometrie voor onderzoek?

tekst eveline van zeeland

Belangrijk�is�het�achterhalen�van�de��
geldigheid�van�de�emotie�op�basis��
waarvan�je�een�indicatie�kunt�geven��
van�toekomstig�gedrag.

Bibliometrie, social media-onderzoek 3.0
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We zijn vaker en langer online dan ooit en 
daardoor wordt steeds belangrijker om dit 
online deel van ons leven te bestuderen. 
Uit bibliometrisch onderzoek naar SMO 
blijkt dat de belangrijkste referenties relatief 
oud zijn. In de sociale wetenschappen is het 
gangbaar dat relatief oude bronnen worden 
geciteerd, maar dat dit ook het geval is bij 
een ‘hot and happening’ onderwerp als SMO 
is opvallend. Een van de meest geciteerde 
werken in de SMO-discipline is The strength 
of weak ties (1973) van de bekende socioloog 
Mark Granovetter. Dit meesterwerk is het 
meest geciteerde werk in de sociale weten-
schappen (meer dan 37.000 citaties) en is 
hét toonaangevende stuk bij de bestudering 
van sociale netwerken. De jonge professor 
Andreas Kaplan (ESCP Europe Business 
School) is de belangrijkste wetenschapper 
op het gebied van SMO, zo blijkt uit biblio-
metrisch onderzoek. 

Van waar naar wat
Als gekeken wordt op onderwerpniveau dan 
blijkt dat ‘Facebook’ het meest gebruikte 
keyword is in de wetenschappelijke litera-
tuur rondom SMO. Verder hebben Chinese 
bibliometristen geconstateerd dat een aan-
tal onderwerpen intensief is onderzocht, 
maar dat een groot aantal thema’s binnen 
SMO nog nauwelijks onderzocht zijn. Andere 
bibliometristen toonden aan dat het weten-
schappelijke social media-domein nog heel 
weinig diversiteit vertoont. Met name is 
sprake van een lage diversiteit op theore-
tisch en methodologisch niveau.
Dit laatste punt is in de praktijk niet anders. 
Praktisch SMO concentreerde zich overwe-
gend op het identificeren van de social me-

dia-kanalen waarop klanten zich bevinden. 
Mede onder aanvoering van Avinash Kau-
shik (Google) heeft de scope van SMO zich 
de laatste jaren verbreed van ‘waar?’ naar 
‘wat?’. Men onderzoekt nu, via sentimen-
tanalyse, wat klanten zeggen via social me-
dia. Momenteel wordt SMO zelfs getypeerd 
door de drie S’en van Scale, Scope & Senti-
ment, waaruit de nadruk op sentimentana-
lyse al blijkt. Sentimentanalyse, ook wel opi-
nion mining genoemd, is een vorm van 
tekstanalyse waaruit men de attitude van de 
doelgroep tegenover een product of gebeur-
tenis haalt. Het belangrijkste hierbij is het 
achterhalen van de geldigheid van de emo-
tie (positief of negatief) op basis waarvan je 
een indicatie kunt geven van toekomstig 
gedrag. 

Weg van de boodschap
Op methodologisch niveau kun je binnen 
SMO twee stromingen onderscheiden: des-
criptive analytics en predictive analytics. De 
descriptieve stroming richt zich op het be-
schrijven van causale verbanden, zoals de 
relatie tussen social media en sales. Weten-
schappelijk onderzoek rond social media is 
overwegend beschrijvend, ofwel descriptief, 
van aard. Praktisch SMO is vaak predictief. 
Sentimentanalyse is de dominante techniek 
binnen de predictieve analyse. 
Bij sentimentanalyse is de inhoud van de 
boodschap cruciaal. Wat zegt men? Is de 
boodschap positief of negatief? Wanneer 
social media-onderzoekers zich laten inspi-
reren door de bibliometrie dan laten zij deze 
boodschap gedeeltelijk los en bestuderen zij 
achterliggende patronen. Naar wie of wat 
wordt voornamelijk geciteerd (bijvoorbeeld 

in de vorm van filmpjes, websites, tweets, 
etc.)? Wat zijn daarbij de toonaangevende 
namen? Op welke wijze zijn de social me-
dia-actoren met elkaar verbonden? Kortom, 
weg van de boodschap aan de oppervlakte 
en tegelijkertijd de diepte en de breedte in.

Wat Pietje zegt
Voor praktisch SMO zijn er een paar predic-
tieve technieken die zo’n verdieping en ver-
breding opzoeken, zoals social influence 
computing en community detection. Die 
technieken richten zich op de netwerken die 
door social media ontstaan en op het ach-
terhalen van de dominante actoren binnen 
die netwerken. Je bent dus niet gericht op 
wat Pietje zegt maar met wie Pietje in ver-
binding staat en, nog belangrijker, door wie 
Pietje wordt geïnspireerd en beïnvloed. Het 
onderzoeken van deze ‘wie?’-vraag brengt 
een nieuwe laag in het huidige SMO. Door 
een dergelijk perspectief kunnen bedrijven 
achterhalen wat zij kunnen doen om de (po-
tentiële) klant te raken. Ook kunnen ze be-
studeren hoe homogeen of heterogeen hun 
(online) clientèle is, zodat men kan kiezen 
voor een geconcentreerde of gediversifieer-
de online marketingcommunicatiestrategie. 
SMO evolueert dus van ‘waar en in welke 
mate kan ik de klant online bereiken?’ (SMO 
1.0), via ‘wat zegt de klant over mij?’ (SMO 
2.0), naar ‘hoe en via wie kan ik de klant on-
line het best beïnvloeden?’ (SMO 3.0).  «
Wilt u zich methodologisch verdiepen en verbre-
den? Kijk naar de leestips bij dit artikel. Ze staan 
op www.cloutoday.nl.

Je�bent�dus�niet�gericht�op�wat�
Pietje�zegt�maar�met�wie�Pietje�in�
verbinding�staat.

Bibliometrie, social media-onderzoek 3.0
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Het Oekraïne-referendum en de peilingen  

Geen plaats voor  complotdenken

E 
en eerste bericht over de mogelij-
ke uitslag van het referendum 
kwam van communicatiestrateeg 

en onderzoeker Hans Anker in de Volks-
krant. Hij liet de respondenten spontaan 
zeggen of ze voor of tegen het associatie-
verdrag waren: 34% bleek tegen, 17% voor. 
Na het geven van informatie steeg het aan-
deel ja-zeggers naar 45% en 32% stemde 
nog tegen. Dat kiezers overtuigd konden 
worden, leek het voorkamp hoop te geven. 
Maar het pakte anders uit (zie tabel 1).
EenVandaag kwam half januari met een 
eerste peiling waaruit zou blijken dat ‘bij-
na driekwart’ tegen ging stemmen. Van de 

ruim 27.000 ondervraagden zei 53% ‘zeker’ 
te gaan stemmen. Ondanks de eigen kant-
tekening dat het panel relatief veel politiek 
betrokken en actieve leden kent, durfde 
Joop van Holsteyn (politicoloog Univer- 
siteit Leiden en adviseur van het Een- 
Vandaag OpiniePanel) aan de hand  
van deze cijfers de stelling ‘zeker wel’ aan 
dat de opkomstdrempel van 30% gehaald 
zou worden. 

Desperaat voorkamp
Twee weken later publiceerde de Volks-
krant de eerste twee peilingen van I&O 
Research. In onze peiling van december 
was 62% tegen, een maand later was dat 
significant afgenomen naar 56%. De krant 
opende op 1 februari met: ‘Ja-kamp Oekra-
ine-referendum loopt in op tegenstanders’, 
waarop ze prompt het verwijt kreeg cam-
pagne te voeren voor het voorkamp. 
Hoofdredacteur Philippe Remarque in zijn 
wekelijkse rubriek: ‘Dit is gewoon verslag-
geving hoor, mensen. Als de uitkomst was 
geweest dat het verzet tegen het associa-
tieverdrag groeit, was dat de kop geweest.’ 

Dat bleek toen de krant ook in maart  
en april onze peilingen bracht, met een 
stabiele voorsprong voor het tegenkamp. 

Toch waren er peilingberichten die het 
complotdenken konden voeden. De eerste 
in de reeks kwam van D66, partijpolitiek 
aanvoerder van het ‘voorkamp’. De partij 
plaatste op 20 maart op de eigen website 
het bericht ‘Peiling: Referendum nek-aan-
nek-race’. Het onderzoek, uitgevoerd door 
Direct Research, kende slechts 294 respon-
denten en had een vrij sturende inleiding. 
Conclusie van D66: ‘Nog één procent inlo-
pen en dan wordt het een ja.’   
Kort daarna sprak het Algemeen Dagblad 
eveneens over een nek-aan-nekrace. Nu op 
basis van een communicatieonderzoek van 
Bureau Veldkamp, in opdracht van en naar 
buiten gebracht door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken – ook bepaald geen be-
langeloze partij. Het onderzoek is echter 
nergens terug te vinden. Werd hier door het 
desperate voorkamp een poging gedaan 
momentum te creëren?   
In het weekend vóór 6 april kwamen de 
meeste peilers met hun slotpeilingen en 
leek het beeld eenduidig: het tegenkamp 
stond op zo’n 60%. Zoals gebruikelijk deden 
wij peilers ons best om er geen exacte voor-
spelling van te maken, maar daar ontkom je 
toch niet helemaal aan. De Telegraaf 
schreef op 2 april, op basis van de TNS 
Nipo-peiling, ‘Nederland zal woensdag te-
gen het goedkeuren van het associatiever-
drag van de EU met Oekraïne stemmen.’ 
Zelf liet ik de Volkskrant over die stemver-
houding optekenen: ‘Het wordt heel moei-
lijk om die achterstand nog goed te maken.’ 
Beide kranten publiceerden op 2 april uitge-
breide artikelen waarin grondig uit de doe-
ken werd gedaan waarom kiezers voor of 
tegen gingen stemmen en welke kenmer-
ken de voor- en tegenstemmers hadden. 
Wij (I&O Research) zagen 57% voor het  
‘tegenkamp’; EenVandaag/GfK (59%),  
TNS Nipo (62%) en Maurice de Hond (66%) 
verwachtten een nog grotere winst voor 
het tegenkamp. Uiteindelijk werd het 61%, 
waarmee geen van deze bureaus zich hoef-
de te schamen. 

Het referendum over ‘De wet tot 
goedkeuring van de Associatie-
overeenkomst tussen de Europese 
Unie en Oekraïne’ ligt al weer 
enkele maanden achter ons.  
We weten dat op 6 april dit jaar 
32% van de kiesgerechtigden naar 
de stembus kwam en dat daarvan 
61% tegen stemde. Wat dat bete-
kent voor het associatieverdrag 
weten we nog niet. Het kabinet 
kreeg tot de zomer de tijd om 
duidelijk te krijgen wat de gevol-
gen moeten zijn van de uitslag. 
Toch zat het ‘nee’ er al een tijd  
aan te komen. Als je de serieuze 
peilers een beetje volgde, tenmin-
ste. Maar dan moet je wel weten 
wat een serieuze peiler is. 

tekst peter kanne, opiniepeiler bij i&o research
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Het Oekraïne-referendum en de peilingen  

Geen plaats voor  complotdenken
Demasqué
Opvallende afwezige in dit rijtje was Ipsos, 
dat ervoor koos zich te beperken tot de 
exit poll. Opdrachtgever NOS en Ipsos be-
sloten de tussenstanden van de opkomst 
niet bekend te maken ‘(…) omdat de tus-
senstanden een grote invloed kunnen heb-
ben op de keuze van Nederlanders om te 
stemmen of niet’, aldus Jeroen Kester van 
Ipsos. Een beslissing die op verkiezingsdag 
tot veel speculatie leidde en een bescha-
mend slotakkoord tussen twee autoritei-
ten inluidde. André Krouwel (Kieskompas, 
VU-politicoloog) voorspelde op de vroege 
ochtend van 6 april op BNR dat om drie 
uur 's middags de opkomst al op 30% zou 
liggen en uiteindelijk zelfs op 50% zou 
kunnen uitkomen. De Hond, die zelf ver-
wachtte dat (‘het zou me niet verbazen 
als’) de drempel niet gehaald zou worden, 
op Twitter: ‘Hoe durf je dit als wetenschap-
per over de opkomst te beweren?’ 
Tja, hoe durf je? Hoe durf je überhaupt een 
voorspelling te doen over de opkomst bij 
dit raadgevend referendum dat pas geldig 
zou zijn bij een opkomst van 30%? Uit onze 
slotpeiling hadden we geleerd dat circa 
een op de vijf twijfelaars (veelal voorstem-
mers) graag de opkomstontwikkeling in de 
gaten zou houden, om later op de dag te 
beslissen wel of niet te gaan stemmen. 
Dat kon dus niet. En met de tegengestelde 

prognoses van De Hond en Krouwel  
werden de kiezers het bos in gestuurd. 
Krouwel beweerde in VU Magazine dat het 
onderzoek van ‘zijn’ KiesKompas  betrouw-
baarder was dan de andere onderzoeken, 
maar het oorspronkelijke onderzoek noch 
een verantwoording werden gepubliceerd. 
Bij navraag zegt Krouwel nu te denken dat 
gedurende de verkiezingsdag ‘ook tacti-
sche overwegingen een rol hebben ge-
speeld, naast de bias in het sample.’
EenVandaag/GfK vonden dat de opkomst 
zó ongewis was, dat ze zich bewust ont-
hielden van een opkomstvoorspelling.  
Zelf durfden wij nauwelijks iets te zeggen 
over de opkomst. We hadden de ‘zekere op-
komstintentie’ langzaam zien oplopen 
naar 43%, maar wisten dat dit een over-

schatting was. We hielden het dus lafjes  
op ‘tussen de 30% en 40%’. TNS Nipo kwam 
wel met een afgerond getal en bleek – net 
als in 2005 – zowel qua opkomst als uit-
slag het dichtst bij de uitslag te zitten  
(zie tabel 2). Waarvoor complimenten!  

Dwaalonderzoeken
Wat kunnen we leren van deze terugblik? 
Met betrekking tot de politieke inhoud: 
dat het voorkamp veel eerder had moeten 
beginnen met een dominante campagne. 
Als toppers uit kabinet en politieke partij-
en er vanaf het begin vol voor waren ge-
gaan, had dit referendum ook een andere 
uitslag kunnen hebben. In plaats van zelf 
dwaalonderzoeken, bol van wensdenken 
te publiceren, had het voorkamp de onder-
zoeken van de serieuze peilers kunnen ge-
bruiken. Deze gaven volop informatie over 
de argumenten van de tegenstemmers. 
Dat had ze kunnen helpen een eigen wer-
vend verhaal te vertellen, wat nu bijna  
volledig ontbrak.  
Een les met betrekking tot de peilingen  
is dat volledige transparantie geboden is 
en elke vorm van complotdenken moet 
worden voorkomen. Dat geldt voor belang-
hebbenden, media, maar in de eerste 
plaats voor de onderzoekers die de cijfers 
naar buiten brengen. « 

 
Tabel 1 Hans  1 Vandaag I&O Direct  I&O 1Vandaag TNS De Hond Team Krouwel Ipsos Uitslag
 Anker  Research Research Veldkamp Research /GfK Nipo  Vier  Exitpoll 

n =  1.000 27.000 3.490 294 1.000 2.382 3.083 1.000 3.000 718 16.245 20.000/
           30.000 

Opkomst 40% 53% 28% 37% 49% 30-40% - 35% 25% 36% 42-58% 32% 32%

% tegen 67% Ca 75% 62% 51% 50% 57% 59% 62% 66% 52%  64% 61%

Publicatie 8-1 13-1 1-2 20-3 26-3 2-4 2-4 2-4 3-4 5-4 6-4 6-4 6-4

Door (oa) VK 1V VK D66 AD VK 1V Telegraaf Meerdere - BNR NOS 

Tabel 2 – Referendum Europese Grondwet 2005 Interview/NSS De Hond  TNS Nipo Uitslag

% voor 46% 45%  38% 38%

% tegen 54% 55%  62% 62%

Opkomst    63% 63%



Axon 
Visie op farma

Als dienstverlener 
in de farmaceu-
tische industrie is 
Axon Healthcare 
een echt niche-
bureau. Ook in  

dit sterk gespecialiseerde markt-
segment brengt de digitalisering 
vragen mee over big data, social 
media en het internet of things.

tekst robert heeg

Axon Pharius werd in 1995 opgericht 
als business intelligence-dienst-
verlener in de farmaceutische in-

dustrie. Veel van de belangrijke marktdata 
werd in die tijd nog in boeken en op  
cd-roms verspreid. Axon pikte de trend 
naar digitalisering al in 2003 op met de 
online voorziening Axon Close-UP, waarin 
klanten overal en altijd gestandaardiseer-
de rapporten tot hun beschikking hadden. 
Gaandeweg werd het platform uitgebreid 
om meer maatwerk mogelijk te maken. 
Ook data uit onder meer CRM- en ERP- 
systemen werden toegevoegd. Zo ontwik-
kelde Axon zich in de niche van de Neder-
landse farma tot preferred partner op het 
gebied van informatiemanagement en het 

verkrijgen van inzicht uit data. In 2009 
werd Axon Connect toegevoegd en sinds 
2014 staan beide entiteiten als Axon  
Healthcare in de markt. Yannick Dieraert 
werkt sinds 2012 bij het bedrijf en houdt 
zich bezig met accountmanagement  
en (sinds kort) Axon Connect. Sara Ouden-
broek is sinds 2008 in dienst en is eindver-
antwoordelijk voor Axon Pharius.

Mix op maat
Axon richt zich met informatie- en data-
managementdienstverlening op bedrijven 
in de farmaceutische bedrijfskolom en sta-
keholders die te maken hebben met ge-
neesmiddelen. De diensten en oplossingen 
omvatten onder meer business support, 
datamanagement, reporting, smart analy-
tics en duiding. Oudenbroek: ‘Voor het ene 
bedrijf betekent dat het maken van online 
applicaties op maat om specifieke data te 
verzamelen en te visualiseren. Voor een 
ander betekent het juist het slim combine-
ren van verschillende datasets en bronnen 
om de belangrijkste managementvragen 
in krachtige rapportage te beantwoorden. 
Kort gezegd: we staan te boek als de verta-
ler van data naar inzicht. Waarbij data zo-
wel gestructureerd als ongestructureerd 
kan zijn. Denk in dat laatste geval bijvoor-

beeld aan de geneesmid- 
delenvisie van minister 

Schippers.’
De ervaring en 

breedte van de 
dienstverlening 
stelt Axon in 
staat om de 
precieze infor-

m a t i e b e -
h o e f t e 

van be-
drijven 
te ach-

terhalen, vertelt Dieraert. ‘Zo hebben we 
onlangs voor een klant een review gedaan 
van specifieke commerciële processen  
nadat uit een interne audit enkele hiaten 
waren gekomen. Axon is zeker geen ma-
nagementconsultancybureau, maar juist 
omdat we voor andere klanten al jaren die 
processen ondersteunen via online appli-
caties en tooling, hadden we de kennis en 
ervaring om de processen te doorgronden 
en verbeterpunten te identificeren. Op  
basis van de aanbevelingen maken we nu 
met de klant de verbeterslag van die pro-
cessen. Dat doen we met een mix op maat 
van Axon support, tooling en rapportage.’ 

Nieuwe vragen
Axon helpt klanten om de nodige data  
te verzamelen, te combineren en passend 
te visualiseren. Daar zit vaak onderzoeks-
data bij, bijvoorbeeld om de vraag te beant-
woorden of inspanningen de gewenste 
resultaten opleveren, maar zelf doet Axon 
geen typisch marktonderzoek. De rol van 
het bedrijf is het verwerken, inzichtelijk 
maken en duiden van data uit onderzoek, 
legt Oudenbroek uit. ‘Naast de traditionele 
aanpak om bezoeken te relateren aan sales, 
laten klanten nu ook veel online engage-
ment van de doelgroep meten, en monito-
ren ze hun eigen multichannelmarketing 
en de aanpak van de concurrent. Axon 
brengt de data bij elkaar en biedt het over-
zicht, toegespitst op de wensen van de  
gebruiker.’ 
De digitale revolutie heeft veel impact op 
de wereld waarin de klanten van Axon ope-
reren, zegt Dieraert. ‘Het biedt veel moge-
lijkheden én uitdagingen. Via de nieuwe 
digitale wegen kunnen klanten lokaal op 
creatievere manieren hun doelgroep bena-
deren en binden. Tegelijkertijd groeit bij 
velen het gevoel dat ze iets missen. Doen 
ze wel genoeg met big data, of zelfs social 
media, om de kwaliteit van hun sales- en 
marketingstrategie te monitoren? En wat 
te doen met het internet of things?’ Voor 
Axon betekenen deze ontwikkelingen dat 
ze klanten helpen met wat ze altijd al de-
den: helpen de juiste vragen te stellen, daar 
de passende data en feiten bij vinden en 
die pakkend visualiseren. Oudenbroek: ‘Een 
traditionele aanpak wellicht, maar wel een 
doeltreffende. En uiteraard passen we onze 
tooling en processen hierop aan.’ «

Sara Oudenbroek en Yannick Dieraert

digital 
analytics
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Deze bureaus zijn gecertificeerd voor de MOA Kwaliteitsnorm Digital Analytics.  
Verzeker je van kwaliteit en kies voor een sterke en betrouwbare partner!

Deze bureaus zijn te herkennen aan dit speciale logo.

Bij de introductie van de AH bonuscard in 1998 voerden 
we een onderzoek uit naar de privacygevoeligheid.  
We deden een split run en vroegen de helft van de 
steekproef hoe men er tegenover zou staan als 
verzekeraars de beschikking krijgen over aankoop- 
gegevens, zodat ze bijvoorbeeld premiekorting kunnen 
geven als er veel gezonde dingen gekocht worden.  
De andere helft gaven we het voorbeeld van premie- 
verhoging, als er veel slechte dingen gekocht worden. 
Bij de eerste formulering was er natuurlijk veel minder 
weerstand tegen de levering van de gegevens dan bij  
de tweede.
Verzekeringen hebben een zachte en een harde kant. 
Die twee kanten lijken steeds vaker met elkaar in 
botsing te komen.  De zachte kant is die van de 
solidariteit, een heel moeilijk woord van vroeger, dat 
betekent dat je elkaar helpt. De harde kant is die van  
de kansberekening. 
Een cruciaal kenmerk van een verzekering, is dat er bij 
verzekeraar én verzekerde sprake is van onzekerheid. 
Het is niet zeker of en wanneer ‘de gebeurtenis’ 
waarvoor de verzekering is aangegaan zich voordoet. 
De ontwikkeling van de kennisindustrie en de 
medische wetenschap hebben de onzekerheid voor de 
verzekeraar voortdurend gereduceerd en maakten het 
mogelijk om de kans op ‘de gebeurtenis’ steeds beter in 
te schatten. Op grond daarvan ging men segmenteren, 
er werden groepen met een vergelijkbaar risicoprofiel 
gevormd, die elk een eigen premieniveau kennen. 

Consumenten konden zich hier wel in vinden, zeker  
de groepen die gemiddeld een lagere premie betaalden. 
Door de inzet van dataminingtechnieken en door de 
ontwikkeling van DNA-kennis is het denkbaar dat 
binnen afzienbare tijd de kans op ‘een gebeurtenis’ 
individueel vastgesteld kan worden. Dat is dan het 
einde van de verzekeringsindustrie, want iedereen 
draagt zijn eigen schade of kosten.
Er is dan een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld de 
herintroductie van het concept solidariteit: je betaalt 
mee aan de kosten van iemand die zeker ‘iets’ zal 
overkomen dat jou zeker niet zal overkomen. Moeilijk  
te verkopen, zeker in dit tijdsgewricht. Ook kunnen  
de concepten ‘preventie en schuld’ relevanter 
worden. Naarmate je meer hebt gedaan om de 
kans op ellende  te reduceren (geen zwarte auto, 
fatsoenlijk rijden, verhuizen uit Groningen, 
uitsluitend quinoasalades nuttigen, alcohol  
zelfs niet met mate) krijg je een lagere premie. 
Whoosz! (wanneer worden er weer eens merk-
namen bedacht zonder X,Y of Z) is een van de 
eerste apps die volgens dat principe werkt.   
Wat een mooie wereld. Als je je best hebt gedaan 
krijg je korting. En met de voortdurend veranderende 
inzichten in wat goed en niet goed is, houden we de 
zaak ook nog een beetje spannend. «
rwheutink@gmail.com

Je best doen 
reinier heutink

Colum
n
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Opereren in de echte wereld

FORESIGHT – INSIGHT  VOOR GEVORDERDEN

D 
e toekomst is per definitie onzeker. De complexiteit 
en snelheid van de wereld waarin we leven komt de 
betrouwbaarheid van voorspellingen niet ten goede 

(volgens sommigen kenmerkt de postmoderne samenleving zich 
door vier woorden: Volatile-Uncertain-Complex-Ambiguous).  
De implicaties voor marketing en innovatie zijn al merkbaar – 
strategie is dood, lang leve agile. 
Desondanks baseren bedrijven hun beslissingen op prognoses 
over de toekomst. Vaak vertrouwen ze daarbij op experts. Onder-
zoek heeft echter aangetoond dat hun voorspellingen ongeveer 
net zo betrouwbaar zijn als die van een dart-throwing chimpan-
see (hierover later meer). De toekomst voorspellen heeft schijn-
baar veel weg van koffiedikkijken. Hoe zit dat voor insight-speci-
alisten? In hoeverre zijn zij in staat foresight te leveren?Markton-
derzoek neemt het heden als vertrekpunt voor de toekomst, 
terwijl bedrijven juist geïnteresseerd zijn in wat ze morgen  
kunnen doen. Welk product moet ik straks ontwikkelen? Hoe  
vergroot ik volgend jaar mijn marktaandeel?

Toekomstproof
Het probleem zit diep, want insights komen doorgaans van  
gewone mensen. Maar ‘people don’t know what they want until 
you show it to them’. Deze uitspraak van Steve Jobs geeft de  
beperkingen aan van doorsnee-mensen. De meesten kunnen 
simpelweg niet goed vooruitkijken. Volgens Philip Tetlock en  
Dan Gardner, auteurs van Superforecasting, ligt een belangrijke 
oorzaak in onze manier van denken.
‘Human thought is beset by psychological pitfalls, a fact that has 
only become widely recognised in the last decade or two.’ 
Bovendien is in een snel veranderende wereld de waarheid van 
vandaag niet per se de realiteit van morgen. Dit beperkt de houd-
baarheid van insights en ondermijnt de value proposition van 
marktonderzoek. Zou het niet fantastisch zijn als we insight 
meer toekomstproof konden maken?

Gevoelige snaar
Keith Weed, de hoogste marketingbaas van Unilever, zei in een 
recent interview het volgende: ‘Insight is moving towards fore-
sight; we have to get to the future first.’ Het is leuk om te weten 
hoe je er vandaag voorstaat, maar Unilever is meer geïnteres-
seerd in wat het morgen kan doen om z’n merken te laten groei-
en. Foresight raakt dus een gevoelige snaar bij een van de meest 
insight-gedreven organisaties ter wereld. Foresight en insight 
hebben zaken gemeen, maar er zijn ook verschillen (zie tabel). 
Foresight houdt zich dus vooral bezig met hoe de wereld eruit 
zou kunnen zien. Ook qua proces zijn er verschillen. Insight leunt 
zwaar op gewone mensen, foresight richt zich vooral op lead 
users, experts en interne stakeholders, mensen die door hun  

INSIGHT FORESIGHT

Focus Heden Toekomst

Wereldbeeld Relatief stabiel, objectief Fluïde, subjectief

Mensbeeld Positivistisch* Realistisch

Primaire databron Gewone mensen Lead users, experts, stakeholders

Aantal bronnen Beperkt Divers

Insteek voor projecten Smal Breder

Output Begrip, zekerheid Kansen, mogelijkheden, scenario’s
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Vergeet mindfulness, mensen zijn vooral 
geïnteresseerd in de toekomst. Helaas zijn  
we niet erg goed in het voorspellen.  
Dat geldt ook voor bedrijven en organisaties, 
en zelfs voor veel experts. De onderzoeker  
die bedrijven foresight levert heeft dan ook 
goud in handen.

tekst kees van duyn, joint md f iref ish
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Opereren in de echte wereld

FORESIGHT – INSIGHT  VOOR GEVORDERDEN
insights

kennis en overzicht beter vooruit kunnen kijken. Hoewel je kunt 
zeggen dat strategisch onderzoek in wezen foresight is (denk aan 
innovatie, conceptontwikkeling, positionering), is foresight meer 
dan een simpele reframing van insight. Naast een bredere  
insteek en andere bronnen is de vraag ‘hoe kom ik daar?’ belang-
rijker dan ‘waarom sta ik hier?’. Dit vraagt om diepere kennis van 
mensen en marketing (zie figuur rechts).

Foresight ligt dus in het verlengde van insight, ze hebben elkaar 
nodig:
1 Inzicht in het heden is nodig om de route te bepalen van 

probleem naar oplossing. Een goede foresight vertrekt dan 
ook vanuit een goede insight.

2 Omdat veel van onze beslissingen routinematig worden 
genomen, is huidig gedrag vaak de beste voorspeller van 
toekomstig gedrag. Om vooruit te kijken moet je weten  
hoe de wereld van nu in elkaar zit.

Foresight is echter niet hetzelfde als vrijblijvende voorspellingen 
van trendwatchers. Het is het resultaat van een manier van  
denken, en van het toepassen van mensen- en marketingkennis 
op inzicht in het heden. Trends fungeren daarbij slechts als  
richtsnoer voor mogelijke scenario’s.

Superforecasting
Academicus Phillip Tetlock is vooral bekend van zijn vergelijking 
tussen experts en chimpansees. Hij toonde aan dat de gemiddel-
de expert net zo goed is in het voorstellen van de toekomst als 
een dart-throwing chimpansee. Samen met Dan Gardner heeft 
hij een boek geschreven over de kunst van forecasting. Enkele 
insights uit Superforecasting:
• Foresight is vooral een manier van denken; het gaat primair 

om hoe je denkt.
• Dat gezegd hebbende, een goede forecaster is zelfkritisch, 

heeft een actief System 2 om ingebakken biases te 
corrigeren, is bescheiden en voorzichtig in het trekken van 
conclusies.

• De beste forecasters zijn geen Hedgehogs maar Foxes; 
Hedgehogs zijn Big Idea mensen die de wereld door een 
specifieke lens bekijken. Dit beperkt hun voorspellend 
vermogen. Foxes zijn pragmatischer en in staat om 
meerdere invalshoeken te integreren tot een toe-
komst-proof perspectief.

• Forecasting kun je leren; oefening baart kunst, en leer van  
je fouten. Feedback is daarbij cruciaal, want zonder feedback 
weet je niet of een succesvolle prognose het resultaat is van 
goed foresight of puur toeval.

Tetlock en Gardner tonen aan dat forecasters die over deze  
eigenschappen beschikken en zich aan de spelregels houden, 
met kop en schouders uitsteken boven de rest. Deze Superfore-
casters zijn beter in het voorspellen van de toekomst dan de Wis-
dom of the Crowd en Prediction Markets. 

Slow-thinking
Maar foresight is een stuk lastiger dan insight. Om het goed te 
doen is het volgende nodig:
• Diepe kennis van mensen en hoe ze opereren in de echte 

wereld i.p.v. tijdens onderzoek;
• Meer kennis van marketing, merken en organisaties dan  

nu vaak het geval is;
• Besef van eigen beperkingen en biases;
• Tijd: foresight vraagt om slow-thinking;
• Een brede insteek bij projecten – vanuit de context van  

een probleem;
• Feedback van opdrachtgevers – om beter te worden in 

forecasting moeten we weten hoe foresights uitpakken  
in de realiteit;

• Focus op lead-users, experts en interne stakeholders i.p.v. 
gewone mensen.

Foresight is dus insight voor gevorderden. De verwachting is  
echter dat een goede foresight meer toegevoegde waarde heeft 
voor opdrachtgevers. Niet alleen omdat insight is ingebakken in 
foresight (het laatste gaat een stap verder), maar ook omdat de 
toekomst een stuk spannender is dan het heden. Daarvoor moet 
het wel actionable resultaten opleveren. Zoals Abraham Lincoln 
al zei: ‘The best way to predict the future is to create it.’
Tot slot een voorspelling uit eigen koker – we gaan de komende 
jaren meer horen over foresight. Watch this space… «

INSIGHT FORESIGHT

Focus Heden Toekomst

Wereldbeeld Relatief stabiel, objectief Fluïde, subjectief

Mensbeeld Positivistisch* Realistisch

Primaire databron Gewone mensen Lead users, experts, stakeholders

Aantal bronnen Beperkt Divers

Insteek voor projecten Smal Breder

Output Begrip, zekerheid Kansen, mogelijkheden, scenario’s
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internationaal

De Airbnb van het marktonderzoek

RESEARCH HEROES – 
PLATFORM EN MARKTPLAATS

Research Heroes is een platform dat 
begin februari live ging en inmid-
dels experts uit 15 landen bijeen 

heeft gebracht. De experts maken een  
profiel aan waarin ze hun specialisme  
vermelden. Het platform is specifiek  
gericht op marktonderzoek en het biedt 
concrete opdrachten aan. Naast een  plek 
om interessante experts tegen te komen is 
het dus ook een concrete marktplaats. 
Research Heroes zegt dat het zich ten doel 
stelt om wereldwijd local experts aan te 
bieden. Dat kunnen marktonderzoekers 
zijn die bij een bureau werken of als  
zelfstandige, maar ook iedereen die op  
een of andere manier met het vak te  
maken heeft, zoals respondenten recrui-
ters, infographic designers, trendwatchers, 

data analisten, aanbieders van CATI en  
statistici etc.
Juist ook local boutique agencies zouden 
zich bij Research Heroes goed kunnen pro-
fileren voor buitenlandse partijen. De  
‘buyers’ op het platform kunnen de (inter-
nationale) opdrachtgevers zijn. Aan de  
andere kant kunnen juist experts het  
platform zelf inzetten om voor hun lokale 
klanten opdrachten in het buitenland uit 
te voeren, met een local expert die ze via 
Research Heroes vinden. Op die manier is 
de expert dus soms ook de ‘buyer’, verge-
lijkbaar met bijvoorbeeld Airbnb waar 
sommige gebruikers vooral verhuren en 
anderen vooral huren. Door de ervaring 
met de dienst gaan huurders ook verhuren 
en omgekeerd. 
Research Heroes wil concreet opdrachten 
invullen maar ook bijdragen aan de profi-
lering op langere termijn, met het oog op 
toekomstige samenwerkingen. Daarom 
wil het platform dat zowel opdrachtgevers 
als experts zich kunnen gedragen zoals ze 
zelf willen. De onderzoekswereld is en 
blijft in hun visie vooral een ‘people’s busi-
ness’. Research Heroes schermt daarom 
geen namen af en geeft directe links naar 
agency websites en LinkedIn profielen. 
Gevraagd naar de kosten, zeggen de op-

richters dat het platform eerst waarde  
wil creëren voor de gebruikers. Als dat  
doel eenmaal is gehaald zal een member- 
ship fee worden gevraagd van 300 euro 
per jaar. «
De praktijk:  
Duits bureau zoekt twee 
Nederlandse moderators
Een Nederlands selectiebureau krijgt opdrachten 
uit het buitenland waarbij naast de eigen locatie 
en respondenten ook vaak een moderator/
onderzoeker wordt gevraagd. Kennelijk kan de 
buitenlandse partij (meestal een onderzoeks-
bureau) zelf moeilijk een goede partner vinden.  
Op Research Heroes werd een project geplaatst: 
twee moderators gevraagd voor een car 
insurance-onderzoek. Uit de reeds aanwezige 
research experts kan de ‘buyer’ heel eenvoudig 
een aantal specialisten filteren voor individuele 
interviews in de financiële sector.  Deze vier 
experts zijn uitgenodigd om op deze opdracht  
te reageren. Een van de experts had ook  
nog buitengewone affiniteit met UX, extra 
interessant voor de opdrachtgever omdat het 
over een website ging. Het platform wil hiermee 
ook inspiratie bieden om de blik te verbreden  
als het gaat om samenwerkingspartners  
in nationaal en internationaal verband.

Tot voor kort konden vooral de grote bureaus 
internationaal actief zijn, met dank aan 
hun wereldwijde netwerk. Maar steeds meer 
boutique agencies en lokale zelfstandigen 
ontdekken nu ook de internationale markt. 
Maar wie moet je inschakelen als je als je een 
onderzoek wilt uitvoeren in een ander land? 
Meestal ken je wel iemand in die markt, maar 
is die nou overal even geschikt voor? Om die 
reden begonnen Hendrik en Merik te Groten-
huis Research Heroes. 

Merik (l) en Hendrik te Grotenhuis,  
oprichters Research Heroes
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Op de jaarlijkse Adobe Summit in 
Londen legde Forrester-analist James 
McCormick uit hoe bedrijven de klant 
beter in kaart kunnen brengen. En 
waarom de huidige webanalytics 
daarbij vaak tekort schieten.

tekst robert heeg

Nooit eerder konden merken en orga-
nisaties zo interactief en direct met 
klanten communiceren. Maar ook 

groter dan ooit is de dreiging dat je die klan-
ten teleurstelt en ze kwijtraakt aan concur-
renten die wél aan de torenhoge verwach-
tingen voldoen. Dat was de insteek van  
James McCormicks presentatie Digital Intel-
ligence: Driving customer experience with 
insights. De Forrester-analist legde uit dat 
de huidige digitale obsessie het gevolg  
is van het tijdperk van de klant. ‘Klanten  
zijn empowered. Hoe loyaal ze ook zijn, ze 

kunnen moeiteloos de concurrent verken-
nen. De verborgen waarheid is dat we de 
klant niet echt begrijpen.’ Hij gelooft dat  
de juiste klantervaring kan worden bereikt 
met digital intelligence: een intelligente, 
analytische benadering van alle klantinter-
acties. Maar zover zijn we nog lang niet.

Ingebakken 
Reguliere webanalytics schieten volgens  
McCormick flink tekort. Hij waarschuwt orga-
nisaties vooral hun digital analytics-discipli-
nes niet van elkaar gescheiden te houden in 
silo’s. Hij ziet dat ze vaak tactisch van aard zijn 
en te gefixeerd op kanaal-obsessieve dash-
board-rapportage die niet bruikbaar is. Ook 
kijken ze te veel naar het verleden in plaats 
van voorspellend en actie-georiënteerd te 
analyseren. ‘Traditionele analytics zijn slecht 
uitgerust voor de huidige uitdagingen. Cros-
schannel-gedrag van consumenten is heel 
gecompliceerd. We moeten de klant snappen 
waar we hem tegenkomen en in realtime. Nu 

zijn we nog teveel geobsedeerd door webana-
lytics en te weinig door mobiele analytics.’ 
Bedrijven moeten analytics moderner en 
concurrerender benaderen, met een combi-
natie van inzichten uit bestaande, nieuwe en 
ontluikende kanalen. Alleen zo kunnen ze 
een wendbare, klant-obsessieve beslis-struc-
tuur ontwikkelen. Ook moet er organisato-
risch veel veranderen. ‘Methoden om klanten 
te begrijpen zijn explosief toegenomen. 
Maar eerst moet je je strategie bepalen, dan 
heb je gelijk al een voorsprong. Verantwoor-
delijkheid is gelijk al een vraagstuk; welke 
afdeling gaat erover? Voor digitale bedrijven 
is zoiets geen vraag want digitaal is het ver-
trekpunt. Bij organisaties als Google zit 
klantbegrip ingebakken.’ 

Relikwieën
McCormick citeerde tijdens zijn presentatie 
uit de Forrester-studie The Data-Driven De-
sign Revolution, die laat zien hoe klantdata 

zowel in de breedte als de diepte enorm zijn 
verbeterd. Een van de conclusies is dat le-
venscycli, trechters en segmentatiemodellen 
razendsnel verouderen. Ze worden ‘relikwie-
en’ genoemd uit een tijdperk waarin we de 
data en rekenkracht ontbeerden om com-
plex klantgedrag te doorgronden. Als voor-
beeld van klantdatagebruik nieuwe stijl, 
noemt Forrester de bank Wells Fargo die  
zijn geldautomaten 
personaliseerde. 
De pinnende 
klant krijgt een 
scherm te zien 
dat inspeelt op 
z’n eigen voorkeuren, gebaseerd op gege-
vens uit onder meer de rekening en  
de transactie-historie. ‘De knoppen op  
het aanraakscherm zijn aangepast op de 
individuele klant en de functies veranderen 
in realtime.’ Een andere bank, RBS, over-
goot het analistenteam met een sexy saus-

je door hen ‘superstar dj’s’ te noemen.  
McCormick ziet dat met name financiële or-
ganisaties momenteel veel investeren in een 
beter begrip van de complete levenscyclus 
van de klant. In de ‘internet of things’-ont-
wikkelingen (IoT) ziet hij bijvoorbeeld mooie 
kansen voor levensverzekeraars om klanten 
beter te leren kennen. Tegelijkertijd stelt hij 
vast dat IoT-analytics nog maar in de kinder-
schoenen staat en ‘erg niche’ is. Hij waar-
schuwt organisaties om niet te vroeg in de-
ze technologie te investeren aangezien die 
zich nog vroeg in de leercurve bevindt. Wel 
adviseert hij klantinzicht-professionals zich 
nu al in de materie te verdiepen en er tests 
mee te doen. ‘Nieuwe technologieën bieden  
immers de grootste kans op innovatie rond 
klantbegrip, en daarmee kun je concurren-
tievoordeel behalen.’ Zijn adagium is: ‘Vier  
je fouten, leer van je klanten. Iedere interac-
tie moet tot een beter begrip leiden en tot 
verbetering. Vraag je altijd af: meet ik echt 
op succes?’ «

digital 
analytics

‘ De klant snappen waar 
we ’m tegenkomen’

James McCormick: ‘Bepaal je strategie, dan  
heb je gelijk een voorsprong.’
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F 
reddy Verweij: ‘Oxxio richt zich op 
de slimme koper. Daarmee bedoe-
len we degene die op zoek gaat 

naar een slimme deal en daarbij oog heeft 
voor een scherpe prijs én goede kwaliteit. 
Vandaar onze nieuwe pay off ‘Superslim. 
Supervoordelig.’. Eind april introduceerden 
we deze herpositionering met een cam-
pagne. Het onderzoek was onderdeel van 
de aftrap. Maar met dit onderzoek wilden 
we ook een vermoeden dat bij ons leeft 
onderzoeken. Uit eerdere kwalitatieve on-
derzoeken was naar voren gekomen dat 
consumenten vooral zelf en online op zoek 
gaan naar goede energiedeals voordat zij 
een contract afsluiten. Vooral de jongere 

consument laat zich niet alleen maar  
leiden door advertenties. Zij zoeken  
kritisch naar een goede balans tussen prijs 
en kwaliteit. Dit is overigens niet alleen  
bij het afsluiten van energiecontracten, 
het is een gedrag dat we veel breder zien 
en wij vermoeden hierin een mentaliteits-
verandering. Dit vermoeden wilden we 
ook kwantitatief bevestigd zien.’

Onderhandelen
‘Uit het onderzoek blijkt ondermeer dat 
63% van de respondenten zich weleens 
afgezet voelt als ze iets voor de volle prijs 
kopen. Ik vind het erg opvallend dat blijk-
baar onze mentaliteit zo veranderd is, dat 

we het kopen tegen de volle prijs bijna als 
onnodig ervaren en altijd zoeken naar een 
betere deal. Maar ik herken mijzelf ook wel 
in dit gedrag. Vooral voor grote aankopen 
zoals vakanties, elektronica, verzekeringen 
of internetdiensten oriënteer ik mij eerst 
uitgebreid online op basis van prijs  
en klantenreviews. Je weet dat als je tijd 
investeert in het online oriënteren, je meer 
inzicht hebt in het totale aanbod en vaak 
een betere prijs krijgt dan als je je niet van 
tevoren oriënteert.
Maar naast al dat oriënteren blijkt uit het 
onderzoek toch ook dat 65% van de consu-
menten weleens rechtstreeks met een  
leverancier of winkel onderhandelt over de 

Oxxio
» Is een Nederlandse energieleverancier en actief sinds 2000; » Levert groene stroom en gas aan particulieren; » Richt zich  
op een altijd lage prijs en online service door het aanbieden van slimme diensten met een app; » In 2005 komt Oxxio als  
eerste in Nederland met een slimme meter voor haar klanten; » In 2009 wordt de eerste versie van de Oxxio App gelanceerd;  
» In 2012 wordt BespaarCheck gelanceerd die de gebruiker helpt met bespaartips, rechtstreeks op hun smartphone.  
» Website: www.oxxio.nl

Freddy Verweij  
Leeftijd » 34 jaar   
Functie bij Oxxio » Commercieel Manager  
Werkt bij Oxxio sinds » maart 2016

Onderzoek
 Nederlandse koopmansdrift
Uitgezet » onder 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder, in april 2016.
Uitgevoerd door » PanelWizard
Website » www.panelwizard.com
Doel onderzoek » inzicht krijgen in het gedrag van consumenten als gaat om het afsluiten van slimme deals.
Belangrijkste resultaten » 85% vindt dat wanneer je iets met korting koopt, de service hetzelfde moet zijn als wanneer je iets zonder 
korting koopt; » 80% heeft door internet (bv. door vergelijkingssites) meer controle over het betalen van een goede prijs voor 
producten/diensten; » 74% let bij maandelijks terugkerende kosten (bv. abonnementen) extra goed op dat zij een goede deal 
maken; » 72% van de respondenten krijgt een kick als zij een product kunnen kopen voor minder dan de normale verkoopprijs;  
» 72% zoekt naar kortingen en/of goedkoopste prijs via internet, 42% via reclamefolders, 38% in de winkels; » 71% is er trots op als 
zij het voor elkaar krijgen om een product te kopen voor minder dan de standaard verkoopprijs; » 65% onderhandelt weleens met  
een leverancier of winkel over de prijs van een product/dienst; » 63% voelt zicht weleens afgezet als zij iets voor de volle prijs kopen;  
» 59% ziet het als een sport om het beste product/dienst voor de laagste prijs te kunnen kopen; » 50% ziet zichzelf als zuinig;  
» 42% is pas tevreden met een aankoop als zij het met korting hebben gekocht;

Opdrachtgever

tekst marieke c. elsenga

zuinig, slim en altij d in voor een deal
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prijs. Waarom de consument dit doet, ter-
wijl ze ook direct naar een goedkopere 
winkel zouden kunnen stappen? Mijn ver-
moeden is dat consumenten er bij grotere 
aankopen bijna altijd vanuit gaan dat er 
nog rek zit in de prijs die een winkel biedt. 
En soms hebben mensen voorkeur voor 
een bepaalde winkel. Bovendien kost  
de zoektocht naar een andere winkel of 
leverancier ook tijd. Dus als je ter plekke 
een goede deal kunt sluiten, waarom niet? 
Wanneer ik persoonlijk voel dat er nog 
ruimte is, dan onderhandel ik ook.’

Slimme consument
‘Toch zeker de helft van de ondervraagden 
zegt zichzelf als zuinig te zien. Dat lijkt ook 
zo te zijn als je kijkt naar de resultaten. Zo 
is 71% er trots op als zij het voor elkaar krij-
gen een product te kopen dat minder kost 
dan de standaard verkoopprijs, oriënteert 
43% zich regelmatig eerst in de winkel, om 
vervolgens de beste deal via internet te 
sluiten. En zegt 64% weleens een aankoop 

uit te stellen als zij geen korting kunnen 
krijgen. Maar wij vinden dat niet zozeer 
zuinig, maar vooral slim van de consu-
ment. Het onderzoek heeft dan ook laten 
zien hoe mensen slim én voordelig met 
elkaar weten te combineren. Een mooi 
voorbeeld daarvan is dat 66% van de res-
pondenten bereid is meer zelf te doen of te 
regelen, zoals bijvoorbeeld online gege-
vens zelf bijwerken, als hierdoor ook de 
prijs omlaag kan. Waardevolle informatie 
voor ons, omdat wij ons naast een lage 
prijs willen onderscheiden met onze onli-
ne service door allerlei slimme diensten in 
de app aan te bieden. Energie is tenslotte 
een branche waarin prijs nog steeds de 
grootste drijfveer is om over te stappen. 
Maar wij willen uiteindelijk dat de klant 
niet alleen voor ons kiest door de scherpe 
prijs, maar ook omdat wij bij hun service-
behoeften aansluiten.’  

Hoge verwachtingen
‘Het is voor ons ook interessant te zien dat 

de consument tegenwoordig erg hoge  
verwachtingen heeft. Mensen willen op 
servicegebied eigenlijk niet inleveren wan-
neer zij een lagere prijs betalen. Het onder-
zoek laat zien dat 85% van de mensen 
vindt dat de service van dezelfde kwaliteit 
moet zijn, ongeacht een korting of niet. 
Nederlanders hebben van oorsprong een 
handelsmentaliteit. Het zoeken naar een 
slimme deal zit gewoon in de genen. En dit 
wordt nog meer gestimuleerd, omdat het 
online steeds makkelijker wordt om je te 
oriënteren en aanbiedingen te vinden. Ik 
denk dat je een dief van je eigen porte-
monnee zou zijn als je hier geen gebruik 
van maakt. Dat de service ook bij een voor-
delige deal van hetzelfde niveau moet zijn, 
is denk ik een lat die vooral de laatste jaren 
hoger is gelegd. Mede doordat goede of 
minder goede service ook steeds meer 
zichtbaar is geworden. Het gaat er gewoon 
om dat het goed geregeld is. En zeker met 
een primaire behoefte als energie is dat 
het geval.’ «

zuinig, slim en altij d in voor een deal



Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider John Puleston 
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Create short and engaging 
pieces of online market research

This advanced online survey design will teach you the art and
science of designing ‘Bonsai Surveys’, which are short, per-
fectly formed and engaging pieces of market research, de-
signed to work across PC’s and mobile devices. You will learn
how to effectively shorten surveys, and find ways to encou-
rage respondents with ever decreasing attention spans to
concentrate and complete your surveys. You will also learn
how to write bonsai survey questions that capture the imagi-
nation of respondents. We will show you how to apply tech-
niques from the world of behavioral economics, predictive
markets and gamification, to improve your surveys and make
them more engaging. 

24 november 2016
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Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Liselot Rooimans

Kwalitatief onderzoek online

8 november 2016

Met de hedendaagse technieken zijn er steeds meer mogelijk -
heden om kwalitatief onderzoek online te laten plaatsvinden.
Het is een onderzoeksgebied wat sterk in ontwikkeling is,
waar steeds meer ervaring in opgedaan wordt en waarbij
diverse technieken gecombineerd kunnen worden. Deel -
nemers aan deze workshop krijgen een overzicht van diverse
methodes en technieken welke er beschikbaar zijn.
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Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Robert van Ossenbruggen

SPSS: The basics

27 september 2016

Binnen het marktonderzoek is SPSS al lang de standaardtool
voor het prepareren en analyseren van data. Maar de beno-
digde vaardigheden voor marktonderzoek corresponderen
helaas niet met wat de meeste onderzoekers hebben geleerd
tijdens hun studie. In deze workshop stomen we je in één
dag klaar om de meest toegepaste functies in SPSS op een
efficiënte en effectieve manier te gebruiken.
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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, producten,
diensten of organisatie aanvullen? Samen onderzoeken we
de mogelijkheden.

Digital Analytics in de praktijk 

Tijd 10.00-16.30 uur

Workshopleider Egan van Doorn

1 december 2016
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Voor het uitvoeren van een goed kwalitatief onderzoek is
het beheersen van juiste interviewtechnieken van groot 
belang. Hoe zet je deze technieken optimaal in bij het voe-
ren van een diepte-interview en bij een groepsgesprek? De
deelnemer maakt kennis met de principes en belangrijkste
elementen van single-interviews en groepsdiscussies. 
Uiter aard is er vooral aandacht voor het oefenen van de
inter viewtechnieken! 

Haal het maximale uit 
kwalitatieve (groeps)interviews!

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Nieske Witlox

4 oktober 2016

Tijd 10.00-16.30 uur

Workshopleider Tom de Ruyck

Flow & Memefication van 
inzichten 

Impact hebben op de beslissingen binnen een organisatie
met de verzamelde inzichten is belangrijker dan ooit. In deze
workshop leer je hoe dat te doen in 3 stappen: 
- Wat zijn consumenteninzichten en waarom zijn ze zo

krachtig
- Hoe inzichten te communiceren naar & beschikbaar te

stellen richting de gehele organisatie
- Hoe maak je het gebruiken van consumenteninzichten bij

alle medewerkers een ‘habit’

Tijd vanaf 15.30 uur

Locatie Goyer Golf & Country Club, Eemnes

MOA Golftoernooi

4 juli 2016

Op 4 juli wordt er voor de zesde keer gestreden om de MOA
Golfbokaal. Je kan je eigen flight samenstellen door relaties
uit te nodigen of samen met collega’s te spelen. Een mooie
gelegenheid om eens in een heel andere context bij te praten
en tegelijk een sportieve prestatie te leveren. We spelen dit
jaar op de prachtige bosrijke baan gelegen in het midden
van het land: de Goyer Golf & Country Club, te Eemnes. We
beginnen om 15:30, spelen 9 holes en sluiten af met een
borrel en een BBQ. Het is ook mogelijk om individueel in te
schrijven. Sponsored by Scanmar: www.scanmar.nl

17 november 2016

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Piet Hein van Dam 

Big data survival kit 

3 november 2016

Na de ‘piek van (overmatige) verwachtingen’ en het ‘dal van
de teleurstelling’ is het tijd om productief te worden. En wer-
kelijk met big data te gaan werken. Als onderzoekers heb-
ben we het hele internet als nieuwe databron. Behoorlijk
‘Big’ dus. En het zijn meestal behavioral data, in tegenstel-
ling tot de declarative data die uit surveys komen. In deze
workshop zullen we diep ingaan op de werkwijze, de tools
en de skills. Maar ook op de verwachtingen: wat kan je er
nu al mee, wat kan je er binnenkort mee? En waar gaat het
naar toe? Voor elke onderzoeker wat wils.

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Peter Kanne

(Opinie)onderzoek en de media

13 september 2016

Het cliché luidt: als je publiciteit wilt, laat je een onderzoek
uitvoeren. Neem een beetje spannend onderwerp en je haalt
de pers. Werkt het echt zo? En als het zo is: voor wie is dit
goed? Voor het onderzoeksbureau? Voor de opdrachtgever?
Voor het maatschappelijk debat? Voor de onderzoeks-
branche? Deze workshop gaat op deze vragen in en behan-
delt de do’s and don’ts.   

Meer informatie en aanmelden op www.moaweb.nl

Programma MOA juli – december 2016

15 september 2016

22 september 2016

13 oktober 2016

24 november 2016

MOA-NIMA Education Day

BkB After Summer Event

SMART Up!

MOA-NIMA Education Day – Customer Journey

MOActivities, overige activiteiten van de MOA
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Create short and engaging 
pieces of online market research

This advanced online survey design will teach you the art and
science of designing ‘Bonsai Surveys’, which are short, per-
fectly formed and engaging pieces of market research, de-
signed to work across PC’s and mobile devices. You will learn
how to effectively shorten surveys, and find ways to encou-
rage respondents with ever decreasing attention spans to
concentrate and complete your surveys. You will also learn
how to write bonsai survey questions that capture the imagi-
nation of respondents. We will show you how to apply tech-
niques from the world of behavioral economics, predictive
markets and gamification, to improve your surveys and make
them more engaging. 

24 november 2016
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Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Liselot Rooimans

Kwalitatief onderzoek online

8 november 2016

Met de hedendaagse technieken zijn er steeds meer mogelijk -
heden om kwalitatief onderzoek online te laten plaatsvinden.
Het is een onderzoeksgebied wat sterk in ontwikkeling is,
waar steeds meer ervaring in opgedaan wordt en waarbij
diverse technieken gecombineerd kunnen worden. Deel -
nemers aan deze workshop krijgen een overzicht van diverse
methodes en technieken welke er beschikbaar zijn.
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Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Robert van Ossenbruggen

SPSS: The basics

27 september 2016

Binnen het marktonderzoek is SPSS al lang de standaardtool
voor het prepareren en analyseren van data. Maar de beno-
digde vaardigheden voor marktonderzoek corresponderen
helaas niet met wat de meeste onderzoekers hebben geleerd
tijdens hun studie. In deze workshop stomen we je in één
dag klaar om de meest toegepaste functies in SPSS op een
efficiënte en effectieve manier te gebruiken.
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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, producten,
diensten of organisatie aanvullen? Samen onderzoeken we
de mogelijkheden.

Digital Analytics in de praktijk 

Tijd 10.00-16.30 uur

Workshopleider Egan van Doorn

1 december 2016
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Voor het uitvoeren van een goed kwalitatief onderzoek is
het beheersen van juiste interviewtechnieken van groot 
belang. Hoe zet je deze technieken optimaal in bij het voe-
ren van een diepte-interview en bij een groepsgesprek? De
deelnemer maakt kennis met de principes en belangrijkste
elementen van single-interviews en groepsdiscussies. 
Uiter aard is er vooral aandacht voor het oefenen van de
inter viewtechnieken! 

Haal het maximale uit 
kwalitatieve (groeps)interviews!

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Nieske Witlox

4 oktober 2016

Tijd 10.00-16.30 uur

Workshopleider Tom de Ruyck

Flow & Memefication van 
inzichten 

Impact hebben op de beslissingen binnen een organisatie
met de verzamelde inzichten is belangrijker dan ooit. In deze
workshop leer je hoe dat te doen in 3 stappen: 
- Wat zijn consumenteninzichten en waarom zijn ze zo

krachtig
- Hoe inzichten te communiceren naar & beschikbaar te

stellen richting de gehele organisatie
- Hoe maak je het gebruiken van consumenteninzichten bij

alle medewerkers een ‘habit’

Tijd vanaf 15.30 uur

Locatie Goyer Golf & Country Club, Eemnes

MOA Golftoernooi

4 juli 2016

Op 4 juli wordt er voor de zesde keer gestreden om de MOA
Golfbokaal. Je kan je eigen flight samenstellen door relaties
uit te nodigen of samen met collega’s te spelen. Een mooie
gelegenheid om eens in een heel andere context bij te praten
en tegelijk een sportieve prestatie te leveren. We spelen dit
jaar op de prachtige bosrijke baan gelegen in het midden
van het land: de Goyer Golf & Country Club, te Eemnes. We
beginnen om 15:30, spelen 9 holes en sluiten af met een
borrel en een BBQ. Het is ook mogelijk om individueel in te
schrijven. Sponsored by Scanmar: www.scanmar.nl

17 november 2016

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Piet Hein van Dam 

Big data survival kit 

3 november 2016

Na de ‘piek van (overmatige) verwachtingen’ en het ‘dal van
de teleurstelling’ is het tijd om productief te worden. En wer-
kelijk met big data te gaan werken. Als onderzoekers heb-
ben we het hele internet als nieuwe databron. Behoorlijk
‘Big’ dus. En het zijn meestal behavioral data, in tegenstel-
ling tot de declarative data die uit surveys komen. In deze
workshop zullen we diep ingaan op de werkwijze, de tools
en de skills. Maar ook op de verwachtingen: wat kan je er
nu al mee, wat kan je er binnenkort mee? En waar gaat het
naar toe? Voor elke onderzoeker wat wils.

Tijd 10.00 – 16.30 uur

Workshopleider Peter Kanne

(Opinie)onderzoek en de media

13 september 2016

Het cliché luidt: als je publiciteit wilt, laat je een onderzoek
uitvoeren. Neem een beetje spannend onderwerp en je haalt
de pers. Werkt het echt zo? En als het zo is: voor wie is dit
goed? Voor het onderzoeksbureau? Voor de opdrachtgever?
Voor het maatschappelijk debat? Voor de onderzoeks-
branche? Deze workshop gaat op deze vragen in en behan-
delt de do’s and don’ts.   

Meer informatie en aanmelden op www.moaweb.nl
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22 september 2016

13 oktober 2016
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tekst wicher van vreden 

Media en communicatie zijn voortdurend in 
beweging en de vakliteratuur wordt daarom 
met de regelmaat van de klok herzien en aan-
gepast. Bij Adfo Groep verscheen een reeks 
updates. 
Informatief is de negende druk van boek Com-
municatiekaart van Nederland. Een beknopt 
maar toch volledig ogend overzicht – niet  
alleen van de stand van zaken in de wereld 
van de media, maar ook van de historie. Dat 
laatste is verhelderend en leuk om te lezen. 
Traditionele en nieuwe media komen langs: 
van krant, tijdschrift en boek tot radio, televi-
sie en internet. Verteld wordt hoe het medi-
um zich heeft ontwikkeld, hoe het aanbod er 
uit ziet, hoe het wordt gebruikt en wat de 
ontwikkelingen zijn. Met tot slot een kort 
overzicht van de werkvelden van reclame, 
voorlichting en journalistiek. 
Niet alleen de media passen zich aan:  
de werkvelden binnen de communicatie ver-
schuiven ook voortdurend. Betteke van Ruler 
presenteert in Communicatie is een vak 60 
specialismen die samen de diversiteit van het 
vakgebied communicatie laten zien. Dit  
gebeurt aan de hand van een korte zelfbe-
schrijving van verschillende experts, van  
de directeur corporate communicatie tot de 
customer insights manager.  
Het al 25 jaar dienstdoende Handboek PR gaat 
in zijn zesde editie verder onder de bredere 
titel Communicatie van organisaties. Dat is een 

goede zet omdat PR niet meer los te zien is 
van andere vormen van corporate communi-
catie. Een dertigtal artikelen van verschillende 
experts die tezamen een interessant en wijds 
overzicht geven – van reputatie en positione-
ring tot onderzoek en infographics. De breedte 
van het werk brengt zich mee dat de diepgang 
noodgedwongen beperkt is. 
Alignment 2.0 ligt in de ogen van de auteur 
Bea Aarnoutse in het verlengde van wat eer-
der als internal branding en employer bran-
ding door het leven ging – en ook in het ver-
lengde van eerdere boeken die onder die bena-
mingen bij Adfo zijn verschenen. De term 
alignment is geïnspireerd op het denkwerk 
dat Van Riel een paar jaar geleden verrichtte in 
zijn boek De Alignment Factor. De auteur be-
ziet de rol van de medewerkers als eerste stap 
in het stakeholdermanagement. Een praktisch 
boek met stappenplan en case-beschrijvingen.  
Is Online Reputatiemanagement wat anders 
dan offline reputatiemanagement en is het 
nodig hieraan een handboek aan te wijden? 
Een vraag die auteur Alex van Leeuwen maar 
ook professor Van Riel op de cover bevesti-
gend beantwoordt. Online reputatiemanage-
ment, opgevat als een combinatie van social 
media monitoring, webcare en zoekmachine-
management, brengt ontegenzeggelijk  
zijn eigen technieken met zich mee en dat  
rechtvaardigt een eigen handboek. Dit boek  
heeft voornamelijk een praktische insteek in  
de vorm van de beschrijving van een aantal 
praktijkcases. ‹

Op een rijtje
Communicatiekaart van Nederland
Piet Bakker en Otto Scholten
Adfo Groep (2014)
ISBN 9789491560842 - 299 pag, - D 38,75

Communicatie is een vak
Betteke van Ruler 
Adfo Groep (2016)
ISBN 9789492196118 - 139 pag, - D 24,95

Communicatie van organisaties
Erik Blokland et al. (red.) 
Adfo Groep (2014)
ISBN 9789491560019 - 530 pag, - D 43,50

Alignment 2.0 
Bea Aarnoutse
Adfo Groep (2016)
ISBN 9789492196095 - 224 pag, - D 27,95

Online Reputatiemanagement 
Alex van Leeuwen
Adfo Groep (2016)
ISBN 9789492196019 - 189 pag, - D 24,95

Happiness by Design, Finding pleasure and 
purpose in everyday life
Paul Dolan
Penguin (2014)
ISBN 9780241003107 - 256 pag, - D 17,50

Hoe we leren
Benedict Carey
Meulenhoff (2014)
ISBN 9789029090308 - 278 pag, - D 19,99

Ontwikkel je talenten
Daniel Coyle
Maven Publishing (2016)
ISBN 9789491845819 - 159 pag, - D 15,00
 

Media en  
communicatie in 
stroomversnelling
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tekst jos westerink

Bij Maven Publishers verscheen recentelijk Ont-
wikkel je talenten. Eerder las ik al Hoe we leren, 
een uitgave van Meulenhoff uit 2014. Beide boe-
ken hebben precies hetzelfde doel: de lezer te 
informeren hoe je het beste kennis en vaardig-
heden kunt ontwikkelen. Centraal staan vragen 
zoals: hoe kun je het beste leren voor een exa-
men? Hoe train je effectief voor een sport?

De conclusies in beide boeken zijn: oefen kort 
en vaak, wissel af in vorm, tempo, moment op 
de dag en locatie, maak van leren een aantrek-
kelijk spel. Het is bovendien belangrijk jezelf 
regelmatig te toetsen – de nadruk bij studeren 
ligt te vaak op inprenten maar het terughalen 
is even belangrijk.

Hoe we leren is in alle opzichten een traditio-
neel populair wetenschappelijk boek. Over 
ieder nieuw inzicht wordt uitgebreid  
verhaald: eerst wordt een wetenschapper  
geïntroduceerd, vervolgens komt de onder-
zoeksopzet aan bod. Daarna worden het expe-
riment en de resultaten beschreven. Uiteinde-
lijk wordt ook duidelijk hoe deze specifieke 
studie generaliseert naar een aanbeveling 
voor een leer-strategie.

Ontwikkel je talenten heeft een modernere 
vorm. Hier is alleen de bottom-line opgeschre-
ven. Het aantal woorden in dit boek is dan ook 
vier keer minder! Er zijn 52 korte hoofdstukjes 
met in ieder hoofdstuk een tip om ‘het beste 
uit jezelf te halen’. In deze uitgave laat uit- 
geverij Maven zien dat zij begrijpt hoe ook  

het boek door de komst van het internet  
evolueert. Ontwikkel je talenten heeft een  
korte leestijd, de hoofdstukjes kunnen in een 
willekeurige volgorde worden gelezen en de 
informatie is actiegericht.

Beide boeken kan ik van harte aanbevelen. Zelf 
was ik helemaal geïnspireerd geraakt. Ik vond 
het altijd al storend dat ik de Franse regio’s en 
departementen niet kende. Het blijkt dat er op 
internet allerlei interactieve kaarten zijn om 
topografie te leren. Binnen no-time had ik 
Frankrijk onder de knie.  ‹ 

Recensies

tekst constant berkhout, zelfstandig consultant 

retail marketing en shopper insights

Paul Dolan benut in Happiness by Design alle 
recente inzichten uit de gedragswetenschap-
pen om te verklaren wanneer mensen gelukkig 
zijn. Met zijn verwijzingen naar het denken vol-
gens systemen 1 en 2, is zijn nauwe samenwer-
king met Kahneman goed merkbaar, maar toch 
biedt het boek veel meer. Belangrijk is zijn les 
dat gelukkige mensen zowel plezier als zin- 
geving ervaren. Cruciaal woord is ‘ervaren’: je 
kunt momenten uit je werk en privéleven als 
ellendig ervaren maar ze tegelijkertijd op een 
bepaald moment als prima evalueren. Dolan 

geeft sterke argumenten waarom vragenlijsten 
met vragen als ‘hoe gelukkig bent u in het alge-
meen genomen?’ niet geluk meten. Zo’n vraag 
komt in ons dagelijks leven zelden op, en het 
begrip geluk is onderhevig aan veel interpreta-
ties. Dolan brengt overtuigend naar voren dat 
we onszelf of anderen gelukkiger kunnen  
maken door onze aandacht te verleggen van 
dagelijkse activiteiten die ons niet gelukkig 
maken naar andere activiteiten die dat wel 
doen. Geluk voelen als mens is een kwestie van 
aandacht besteden. Dolans boek helpt met  
inzichten om shoppers gelukkiger te maken  
en dient tegelijkertijd als praktische gids voor 
persoonlijk geluk. ‹

Geluk

Leren leren
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SMART-BESTUUR REVISITED

www.werkenvoornederland.nl

Je ouders schreven je de wet voor.
Je leraren schreven je de wet voor.
Je huisbaas schreef je de wet voor.

Tijd om wat terug te doen.

Senior communicatieadviseur  
omgevingskennis m/v
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Communicatie, Den Haag

Opleiding en salarisindicatie

Je hebt een universitaire opleiding, bij voorkeur in een communicatierichting.  

Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in onderzoeksadvisering.  

Je maximale salaris is € 5.219,- bij 36 uur per week.

De juiste omgevingskennis is cruciaal voor gedegen communicatie  

vanuit het ministerie. Jij ontwikkelt en verzamelt relevante 

omgevings kennis en zorgt voor de doorvertaling daarvan naar 

concreet en toepasbaar (communicatie)advies. Je begeleidt  

onderzoeksbureaus, vertaalt communicatie- naar onderzoeks-

vraagstukken en adviseert over onderzoeksmethodes. Geïnte-

greerde inzichten uit verschillende bronnen analyseer en duid je.

Info www.werkenvoornederland.nl/IM160060

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Je werkt mee aan 
krachtige verbindingen en de bevordering van lucht- en waterkwaliteit. Thema’s die zorgen voor een  
leefbaar en bereikbaar Nederland.

Leg jij de basis voor  
adequate communicatie?

92964_PA011_IM160060_CLO_210x148_C.indd   1 02-06-16   08:15

Elk jaar treedt de helft van het SMART-bestuur af  
en komt er nieuwe aanwas. Maar hoe vergaat  
het eigenlijk de oud-bestuursleden van SMART?  
Een gesprek met Joost Verhagen, Marieke Koningen 
en Marjolein van Niekerk. 

JOOST VERHAGEN
GLOBAL CMI MANAGER BIJ UNILEVER

Bestuursjaren: 2009-2011. Functie in het bestuur: bestuurslid 
en voorzitter Werkte toen bij: Research International / TNS

Wat doe jij nu? ‘Ik ben begonnen bij Research International 
als Junior Research Executive in 2008. Na een fusie met TNS 
in 2009 stapte in na twee jaar over naar Unilever als CMI 
Manager. Nu werk ik er als Global CMI Manager voor de Foods 
categorie.’

‘Waarom koos destijds voor het SMART-bestuur? ‘Je hoort en 
ziet het marktonderzoek – zeker als je net begint aan je carrière 
– vaak vanuit één perspectief: dat van het bedrijf waar je werkt. 
Belangrijkste reden om in het bestuur te gaan was dan ook om 
buiten het bedrijf waar ik werkte andere marktonderzoekers 
te ontmoeten. Ik wilde horen en begrijpen wat hen dagelijks 
bezighoudt en of het gras groener is aan de andere kant.‘

Welke tips heb je voor young professionals? ‘Blijf op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen buiten je eigen bedrijf.  
Probeer nieuwe technieken/methodologieën uit en accepteer 
een bepaald risico: no risk – no gain. Ook al ben je kwalitatief  
of kwantitatief onderzoeker pur sang, zorg dat je ook kennis 
hebt van ander onderzoek zoals ad-hoc- en continu-onderzoek.’

MARIEKE KONINGEN
GLOBAL CMI MANAGER DOREL JUVENILE

Bestuursjaar: 2005. Werkte toen bij: Research International

Wat doe jij nu? ‘Ik begon bij Research International als  
Research Executive & Research Manager in de FMCG-tak. 
Daarna maakte ik de stap naar Publistat waar ik als hoofd 
Media-onderzoek werkte. Tot 2011 heb ik bij TNS gewerkt als 
Business Unit Manager en nu ben ik CMI Manager Europe  

bij Dorel Juvenile (fabrikant van o.a. Quinny en Maxi-Cosi). Eerst 
verantwoordelijk voor Europa en inmiddels verantwoordelijk 
voor al het consumentenonderzoek voor onze global brands.’

Waarom koos je in 2005 voor het SMART-bestuur (toen nog 
MOJ-bestuur)? ‘Marktonderzoek is een kleine wereld. Zeker als 
je net begint is het best lastig om aansluiting te vinden. Vanuit 
SMART kun je dat gemakkelijker doen. Daarnaast is het super 
interessant om te zien waar andere bureaus en klanten mee 
bezig zijn, daar leer je zelf ook weer van.’

Tips? ‘Blijf dicht bij de consument. Probeer (aan de klantzijde) 
de consument aan tafel te krijgen. Maak je collega’s duidelijk 
dat hoe beter je in staat bent om met een product, dienst of 
communicatie een probleem van de consument op te lossen, 
de kans op succes ook vele malen groter is. De rol van onderzoe-
ker in een organisatie krijgt daardoor veel meer toegevoegde 
waarde, en dat is een mooie rol.’

MARJOLEIN VAN NIEKERK
RESEARCH CONSULTANT BRAINJUICER UK

Bestuursjaar: 2014-2015. Functie in het bestuur: eerste jaar 
verantwoordelijk voor Sponsoring/ Acquisitie, daarna tijdelijk 
voorzitter.

Wat doe jij nu? ‘Na mijn studie Economic & Consumer  
Psychology ben ik bij BrainJuicer aan de slag gegaan als  
Research Associate. Ik werk er nog steeds maar ik woon nu  
in Londen en werk ik voor BrainJuicer UK.’ 

Waarom wilde je in het SMART-bestuur? ‘Het is goed om  
je horizon te verbreden en ook buiten je bedrijf te kijken wat  
er speelt in de marktonderzoekswereld, te weten wat er gaan-
de, hoe de branche verandert of juist hetzelfde blijft. Zowel 
voor je professionele als je persoonlijke ontwikkeling is het van 
toegevoegde waarde om op een heel andere manier binnen  
het vak bezig te zijn.’

Tips?  ‘Kijk om je heen en probeer verder te kijken dan wat er 
lijkt te zijn. De kern van het naar je zin hebben in dit vak is dat 
je oprecht nieuwsgierig bent en open staat voor andere ideeën. 
En je kunt in ieder vak alleen succesvol worden als je je werk 
echt leuk en interessant vindt.’ «
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Doordat wij al heel wat jaren in de grafi sche industrie actief zijn, hebben wij een groot aantal duurzame relaties met buitenlandse partijen opgebouwd.

Wij werken met professionele partijen in België, Duitsland en Polen die bekend zijn met de Nederlandse markt, gewend zijn aan onze deadlines en weten 

welke kwaliteit wij in Nederland verlangen van ons drukwerk.

Heeft u een folder, brochure, (luxe) boek of magazine die u in een hoge oplage wilt laten vervaardigen, vraag dan eens vrijblijvend naar de mogelijkheden. 

En wilt u voorbeelden zien van voorgaande, vergelijkbare producties? Dan komen we graag bij u langs om deze te laten zien.
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Privacywetgeving ten spijt, ze weten meer van je dan je denkt. 
Toen ik werkzaam was als adviseur bij een financiële instelling, 
vroeg ik klanten wel eens waar ze boodschappen deden of waar 
hun internetabonnement liep. De bij- en afschrijvingen zeggen 
veel over een klant. 

Neem Wunderlist. Ja, die app waar je je wekelijkse boodschappen 
mee registreert. Handig om op al je apparaten te hebben. Je voert 
het in op je laptop en gebruikt ‘m als je in de supermarkt staat. 
Werken in de cloud een kwestie van keuze? Nee, van realiteit. 

Intussen kijkt Wunderlist met je mee.

Google Maps. Zeer geliefd, handig en gebruiksvrien-
delijk. Snel je locatie doorgeven aan degene met wie  
je hebt afgesproken, maar die verdwaald is. Gratis big 
data-voer voor de firma Google. Dat heeft intussen 
door dat je wel veel routes naar restaurants opvraagt. 
Als ik aan het hoofd zou staan van een foodketen, zou 
ik die informatie graag willen hebben.

E-maildiensten zijn vrijwel altijd gratis. Een account is zo 
aangemaakt. Hoe ze precies gegevens bewaren en verwerken, 
brengen ze maar gedeeltelijk naar buiten. Zorgelijk. Terwijl er 
zware en dure servers nodig zijn om de e-maildiensten draaiende 
te houden. Gratis? Hmmm... Positieve uitzondering is ProtonMail, 
gesponsord door crowdfunding. Bijzonder is ook de inlogproce-
dure. Verificatie gaat in twee stappen: een hoofdwachtwoord  
en een wachtwoord op encryptiebasis. Hier ruik ik bescherming 
van privacy.

Vergeet ook de loyalty-clubs niet. Voor een redelijk fatsoenlijke 
verrassing moet je meerdere jaren veelvuldig boodschappen 
hebben gedaan én getankt hebben. Intussen hebben ze wel  
je aankoopgedrag in kaart gebracht, met als gevolg dat je 
persoonlijke aanbiedingen krijgt. Zou dit het enige zijn waar ze 
het voor doen? Ook je tanklocaties zijn bekend. Menig bedrijf  
dat baat heeft aan informatie over veelrijders. 

Privacywetgeving, ik ben blij dat het bestaat. Of het inhoudelijk 
veel moet voorstellen? Ik heb er een hard hoofd in. Zolang we  
met één druk op de knop de voorwaarden accepteren tijdens het 
installeren van een app, zijn we er als consument zelf debet aan 
dat ze veel meer van je weten dan je denkt. «
ahmed bulut is marktonderzoeker met een brede en kritische blik op het 
meten van klantbeleving.

Te koop gevraagd: 
consumentengedrag  
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