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Meer ballen tonen 
De toekomst van het vak vraagt een meer proactieve houding. Dat 
zegt Renske Hoekstra, Senior Consumer Insights Manager Europe 
bij Liberty Global. ‘Je kunt niet in je eentje een heel bedrijf 
veranderen, maar je kunt wel meer ruimte pakken dan je krijgt.’   8

Er ligt zoveel kennis op straat
Robert Cialdini, befaamd hoogleraar psychologie en marketing 
bezoekt Nederland al jaren geregeld voor het geven van seminars. 
Zo ook dit jaar. Clou sprak met hem. ‘Ik ben streetwise aan mijn 
studie psychologie begonnen.’  12

Overzicht onderzoeksapps  
Marktonderzoek met behulp van mobiele apps neemt snel in 
populariteit toe. Clou geeft een overzicht van 19 apps. En in de 
inleiding beschrijven we de voor- en nadelen van deze surveyme-
thode. Liever swipen dan praten?   15
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Ze mocht op de cover, Renske Hoekstra-Dings, niet alleen 
omdat ze dit jaar een nominatie kreeg voor een MOAward 
voor Insights Professonial aan bedrijfszijde, maar vooral 
omdat ze de verpersoonlijking is van de nieuwe tijden in het 
vak. Ze doet er de bijbehorende uitspraken bij, zoals: ‘Je bent 
niet alleen maar onderzoeker. Uitgangspunt is niet onder-
zoek, maar het aan tafel brengen van de consument.  
Je bent veel meer bezig met het bij elkaar brengen van 
informatie en het begrijpen van consumenten.’ Het is exem-
plarisch voor hoe tegenwoordig - aan bedrijfszijde - tegen 
onderzoek wordt aangekeken. ‘We laveren steeds meer door 
de organisatie heen’, zegt ze. En: ‘Onderzoek is niet altijd 
meer de meest essentiële bron die je hanteert.’ Ze roept 
onderzoekers op meer ruimte te pakken, en inderdaad: 
ballen te tonen. 
Aan tafel brengen van de consument is iets wat psycholoog 
en marketeer Robert Cialdini aan het hart gaat. Hij zocht de 
verkooppraktijk op, en leerde dat kennis over de consument 

op straat ligt. Wie zijn boeken heeft gelezen kent 
zijn beïnvloedingsprincipes. In het interview op 
pag. 12  
laat hij zien dat het zelf net zo beïnvloedbaar is.    
Gedrag heerst nog op een ander terrein. Onlangs 
werd Richard Thaler (pag. 30), gedragseconoom 
een Nobelprijs toegekend. Net zoals mede-weten-
schapper Robert Cialdini is hij iemand die dicht  
op de praktijk zit. Hij staat bekend om zijn studies 
naar ’nudging’, alles met als doel mensen gezon-
der en gelukkiger te maken, zoals hij zegt. Dat 
kwam hem op een verwijt van paternalisme te 

staan, maar dat zou je dan iedereen die grip wil krijgen op 
beïnvloeding ook kunnen verwijten.  
Waar we mee begonnen komen we ook weer tegen aan het 
eind van dit nummer. Een mooi overzicht van Els Molenaar 
over de belangrijkste bijdragen aan het Esomar-congres van 
september (pag. 36), tegelijk een blik op de toekomst, en een 
artikel van Dirk Huisman (pag. 32, deel 1 uit een serie), waarin 
hij laat zien waar het vak staat over 10 jaar na nu. En dan 
noemen we nog het interview met Steven van Belleghem 
over zijn nieuwe boek en een overzicht van onderzoekapps. 
Toch ook een manier om de consument beter te volgen, 
zoals Renske Hoekstra graag wil. In haar woorden: ‘Het hart 
van onze discipline is de consument. Door ruimte te pakken 

Redactioneel

Het hart van onze  
discipline 

jan roekens - hoofdredacteur

Kennispartners

Word ook Kennispartner van  
Clou, kijk op www.moaweb.nl  
voor meer informatie.
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IS DE OUDSTE  
ÉCHT DE SLIMSTE?
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›

›

Bijna 60% van de werknemers in  
Nederland vindt dat er meer aandacht 

besteed moet worden aan het voorkomen 
van stressgerelateerde klachten op het  
werk, zo blijkt uit onderzoek van Manutan. 
Ruim 40% vindt zelfs dat wettelijk  
vastgelegd moet worden dat men buiten 
werktijd niet bereikbaar hoeft te zijn voor  
de werkgever.
Gevraagd naar duurzaamheid op het werk, 
denken werknemers in Nederland weliswaar 
allereerst aan het scheiden van afval en  

energiebesparing, maar direct daarna komt 
‘duurzame inzetbaarheid werknemers’. Werk 
dat voldoening geeft, waardering krijgen en 
op tijd afstand mogen nemen, spelen daarbij 
een belangrijke rol. Zo’n 40% van de onder-
vraagden wil thuis helemaal niets met het 
werk te maken hebben en ziet het liefst  
een wettelijk verbod op bereikbaarheid via 
e-mail of telefoon buiten werktijd.
Andere uitkomsten: 35% checkt thuis en in 
het weekend zijn zakelijke e-mail; 21% doet 
dat ook op vakantie. 

Nederlanders onderschatten internet- 
risico’s en overschatten hun eigen ca- 

paciteiten om zich daartegen te beschermen. 
Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction,  
in opdracht van de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid.
Bijna de helft (46%) van de respondenten 
maakt zich zorgen om internetrisico’s. Die 
gaan vooral over ‘klassieke’ gevaren als  
phishingmails. Gevaren van openbare wi-
fi-netwerken, USB-oplaadpunten en banners 
zijn minder bekend. Ook bereiden Nederlan-
ders zich amper voor op een cyberaanval. De 

kennis en de prioriteit daarvoor ontbreken 
simpelweg. De kans getroffen te worden 
door een cyberaanval wordt ingeschat op 
15%, terwijl 55% ooit een phishingmail heeft 
ontvangen. Slechts een op de vijf slachtoffers 
neemt maatregelen. 
Speciale aandacht hadden de onderzoekers 
dit jaar voor de ‘risicogroep’ kinderen uit 
groepen 7 en 8. Van hen heeft 90% een 
smartphone en 70% een profiel op Facebook, 
Instagram en/of Snapchat. Een op de drie 
vertoont weleens risicovol gedrag, en ouders 
kijken vaak niet mee, aldus de onderzoekers.

De discussie tussen broers en zussen over  
wie de slimste is, is voor velen herkenbaar. 
De afgelopen jaren zijn veel onderzoeken 
verschenen over de invloed die ‘birth order’ 
– de volgorde waarin kinderen geboren 
zijn – kan hebben. Uit een studie van de 
University of Edinburgh, de Analysis 
Group en de University of Sydney blijkt  
dat kinderen die als eerst geboren zijn, 
slimmer zijn dan hun jongere broer(s) 
en/of zus(sen). De onderzoeksgroep  
omvatte zo’n 5000 kinderen jonger dan  
14 jaar. Het oudste kind bleek zowel een  
beter denkvermogen als een hoger IQ te 
hebben. Daarbij werd rekening gehouden 
met factoren als de economische situatie 
van het gezin.
De oudste kinderen scoorden aanzienlijk  
hoger als het ging om het leesgedrag en  
de vocabulaire dan de jongste kinderen.  
Volgens het onderzoek is de oorzaak dat  
het oudste kind meer mentale stimulatie 
ontvangt van de ouders tijdens de eerste  
levensjaren. Het eerste kind heeft alle  
aandacht van de ouders, terwijl de aandacht 
wordt verdeeld als er meer kinderen komen. 
Hoe eerder geboren, hoe hoger je educatie-
niveau en hoe meer je later gaat verdienen. 
Maar dat zijn suggesties van de onder- 
zoekers op basis van deze studie. Andere  
onderzoekers zeggen dat factoren zoals  
welvaart het geslacht van de kinderen juist 
van cruciaal belang zijn.

MINDER BEREIKBAARHEID GRAAG ! ! !

INTERNETRISICO’S ONDERSCHAT 

›

b r o n :  t o t ta . n l

›



feiten en om
standigheden

›

UITBANNEN NIET- 
DUURZAME MELK 

›

Milieudefensie is een campagne gestart  
om supermarkten te bewegen voortaan  
alleen nog duurzaam geproduceerde melk 
en zuivelproducten in de schappen te  
zetten. Uit I&O-onderzoek blijkt dat bijna 
eenderde van de consumenten dit een  
goed plan vindt. Daar staat tegenover  
dat 15% het plan afwijst.

De grootste groep consumenten (44%)  
zit daar tussenin. Als voordeel noemt  
men dat je er als consument op kunt ver-
trouwen dat alle melk in de supermarkt  
beter is voor natuur en milieu. Een ander 
deel hecht aan de vrijheid om te kopen  
wat men wil. Dat hoeft de supermarkt  
niet voor hen te bepalen.

Slechts 12% van de consumenten zegt  
precies te weten welke producten duur-
zaam zijn geproduceerd en welke niet. 
Over de keurmerken die de consumenten 
moeten helpen, is veel onduidelijkheid. 
Minder dan 20% zegt te weten  
wat de betekenis van de keurmerken is. 
Ruim zes op de tien geven aan dat het 
prettig zou zijn als alle producten in de  
supermarkt duurzaam zijn.

6 clou 85 | december 2017

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.

MARKETEER BEGRIJPT NIEUWE  
CONSUMENT NIET MEER 

b r o n :  c u s t o m e r ta l k . n l

›
Maar liefst driekwart van de marketeers 

heeft moeite de snel veranderende 
consument bij te benen. Bedrijven die veran-
deren in ondernemingen die zich richten op 
klantbeleving, met als focus de behoeften van 
de nieuwe consument, presteren aantoonbaar 
beter dan bedrijven die alleen traditionele 
loyaliteitsmethoden gebruiken. Dat blijkt  
uit onderzoek van Adobe. 
Bijna tweederde van de consumenten zegt 
loyaal te zijn aan merken die de beleving 
aanpassen aan voorkeuren en behoeften van 

de consument. 40% van de marketingprofes-
sionals geeft aan kunstmatige intelligentie te 
gebruiken om de klantervaring te verbeteren.  
Verder blijkt er nodige winst te behalen  
bij het informeren van consumenten over  
de manier waarop hun gegevens worden 
gebruikt om ervaringen te creëren die zij 
verwachten. 60% van de marketingprofes- 
sionals zegt te weten hoe klanten zich voelen 
als het gaat om gegevensgebruik. 73% van  
de consumenten wil meer transparantie  
over dat gebruik. 
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›

›

Voor de tweede maal in de geschiedenis is de Nobelprijs voor de 
Economie toegekend aan een gedragswetenschapper. Professor 
Richard Thaler mag de 945.000 euro tellende prijs in ontvangst 
nemen voor zijn inzet om het niet-rationele handelen van 
consumenten te integreren in de analyses van economische 
beslissingen. De uitvinder van het woord ‘nudgen’ heeft met zijn 
gelijknamige boek Nudge niet alleen economen maar hele 
regeringen aan het nudgen gekregen.

Voor wie niet bekend is met het begrip; letterlijk betekent het  
'een duwtje in de goede richting' en in de betekenis van de 
economie gaat het vooral om het beïnvloeden van gedrag 
van consumenten op een impliciete, misschien zelfs 
onbewuste wijze. Een mooi voorbeeld is het in het 
porselein meegebakken vliegje in de urinoirs op het 
mannentoilet. Nooit meer naast de pot pissen. Of de 
provinciale wegen die van tweebaans naar één baan  
met twee fietspaden zijn getransformeerd: 30% minder 
ongelukken. 

Langzaam maar zeker gaat ook de marketeer om. Dankzij 
wetenschappers als Kahneman, Thaler, Plassman en Falk, maar 
ook dichter bij huis de professoren Swaab en Lamme, begrijpen  
we dat het onbewuste een veel belangrijker rol speelt dan ons 
bewustzijn. Emoties bepalen ons gedrag, niet de feiten. In 
campagnes zien we de aandacht voor onbewuste processen  
al opkomen; storytelling, eventing en engagement marketing.  
De verschuiving van lineaire reclame naar vooral social en  
met Cialdini-tjes gelardeerde e-campagnes. 

De meeste onderzoekbureaus erkennen het belang van neuromar-
ketingresearch en passen de insights toe in hun, nog steeds, 
traditionele technieken en rapportages. Maar als het gaat om het 
meten zelf, komt men niet veel verder dan early day tools als facial 
coding, eye tracking, of het krakkemikkig meten van impliciete 
associaties. 'Neuro' zit simpelweg niet in de genen van de meeste 
marktonderzoekbureaus. Men blijft vertrouwen op de 5% waarvan 
een consument zich bewust is en gebruikt de resterende 95% 
neuro als add on. Als opleukertje die de klant weinig toegevoegde 
waarde brengt. 

De tijd dat neuromarketing research als volwassen bestempeld  
kan worden, is aangebroken. Een Nobelprijs krijg je niet zomaar.  
Je moet een inzicht hebben geleverd dat de wereld verrijkt. 
Kahneman en Thaler hebben de wereld verrijkt. Tijd om hun 
inzichten toe te passen. Bedrijven die miljoenen aan marketing 
uitgeven, hebben het recht om dichter bij de waarheid te komen. «
martin de munnik is oprichter en partner van neurensics

Systeem-1-denken  
in marktonderzoek 
blijft achter 

Colum
n

m
artin de m

unnik

Nu er steeds meer hogeropgeleiden in Nederland zijn, 
groeit ook het percentage hogeropgeleide paren. Zo was 

30% van de 25-45-jarige samenwoners in 2016 een hoogopge-
leid stel. Tien jaar eerder was dat nog 19%. Hoewel het aandeel 
hoogopgeleide paren nog steeds hoger is in de steden, groeit 
het in de kleinere gemeenten sterker. Dat meldt het CBS. 
Het aandeel (al dan niet gehuwde) samenwonende paren  
van wie een van de partners ten minste een bachelordiploma 
heeft, is toegenomen. Tegelijk daalde het percentage paren 
met beiden een middelbare of lagere opleiding. Personen  
met een middelbare opleiding hebben havo, vwo of een 
mbo-opleiding van niveau 2 of hoger afgerond.
In de jongste leeftijdsgroepen zijn meer vrouwen dan mannen 
met een hogere opleiding. Zo had in 2016 ruim 45% van de 
25- tot 45-jarige vrouwen minimaal een bacheloropleiding 
afgerond, tegen 39% van de mannen in die leeftijd. Vergeleken 
met andere grote steden wonen in Utrecht de meeste hoog-
opgeleide paren. Bij 63% van de 25- tot 45-jarige paren daar 
zijn beide partners hooggeschoold. Daarna volgen Groningen 
en Amsterdam met 56 en 54%.

Maar liefst de helft van de huizenbezitters heeft ver-
bouwplannen. Dit blijkt uit het Grote Hornbach Kluson-
derzoek uitgevoerd door Direct Research. Het onderzoek, 
dat inging op klusbereidheid en -overlast, wees uit dat 
niet-klussers sneller bij hun buren gaan klagen dan 
klussers. Ruim de helft van de Nederlanders gaat nog  
dit jaar een kleine of grote verbouwing doen. 37% doet 
het helemaal zelf, 22% besteedt het uit en 36% doet  
het samen met een professional.
Vooral mannen hebben plezier in het klussen (42%), 
vrouwen zijn minder enthousiast (27%). 
Al dat geklus kan irritatie opleveren bij de buren. De 
meest voorkomende irritatie is geluidsoverlast. Ook 
niet-opgeruimde spullen en auto’s of busjes op de stoep 
zorgen voor klachten. Buren die niet zelf klussen, klagen 
veel sneller. Van de niet-klussers heeft 33% weleens bij  
de buren geklaagd, van de klussers is dat slechts 16%.
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RENSKE HOEKSTRA-DINGS, LIBERTY GLOBAL

‘  Het vak mag  
soms wel  
wat meer  
ballen tonen’

D 
e vraag hoe we de consument kunnen vatten, 
wordt steeds complexer. En dus steeds leuker, vindt 
Renske Hoekstra. ‘De vraag naar insights om die 

consument te kunnen begrijpen, is nog nooit zo groot geweest.’ 
Dat betekent overigens niet dat haar onderzoeksbudget de 
afgelopen jaren is verdubbeld, voegt de Senior Consumer Insights 
Manager Europe van Liberty Global eraan toe. ‘Integendeel,  
het budget is flink gekrompen.’ En nee, dat is niet leuk. Maar  

]het dwingt je ook als onderzoeker om na te denken over je rol. En  
dat is heel hard nodig, vindt Hoekstra. Want de functie van markt-
onderzoeker is volgens haar achterhaald. ‘Je bent geen onderzoe-
ker alleen. Uitgangspunt is niet onderzoek, maar het aan tafel 
brengen van de consument. Je bent veel meer bezig met het bij 
elkaar brengen van informatie en het begrijpen van consumenten.’ 
Ruim zes jaar is Hoekstra werkzaam bij telecombedrijf Liberty 
Global, in Nederland eigenaar van Ziggo. Als senior Consumer 

De toekomst van het vak vraagt een  
meer proactieve houding. Dat stelt  
Renske Hoekstra, Senior Consumer  
Insights Manager Europe bij Liberty  
Global. ‘Je kunt niet in je eentje een  
heel bedrijf veranderen, maar je kunt  
wel meer ruimte pakken dan je krijgt.’ 
tekst ellen nap

het vak
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De toekomst van het vak vraagt een  
meer proactieve houding. Dat stelt  
Renske Hoekstra, Senior Consumer  
Insights Manager Europe bij Liberty  
Global. ‘Je kunt niet in je eentje een  
heel bedrijf veranderen, maar je kunt  
wel meer ruimte pakken dan je krijgt.’ 
tekst ellen nap

Renske Hoekstra-Dings: ‘Onderzoek is een methode om customer intelligence op tafel te krijgen’
 



10 clou 85 | december 2017

Insights Manager op Europees niveau valt ze onder de business- 
to-consumer-tak, haar baas is de CMO. ‘Ik heb een tamelijk indi- 
viduele en zwevende rol in een continu veranderende organisatie. 
Wij hebben geen apart insights-team dat in de breedte aan het 
bedrijf levert. Als insights-professional zijn wij hier onderdeel van 
business-teams. Omdat de vragen die we krijgen steeds breder 
worden, laveren we steeds meer door de organisatie heen. De 
rapportagelijnen veranderen en de scope verschuift misschien 
iets, maar het gaat nog steeds om insights.’

Breder perspectief
Als je de rol van insights-professional vanuit een breder perspec-
tief bekijkt, en dat doet Hoekstra graag, dan is het haar of zijn 
verantwoordelijkheid ‘het reilen en zeilen van de consument in 
het business-denken te brengen’. ‘Het klinkt misschien als een 
open deur, maar we moeten de consument aan tafel brengen. 
Dat gaat verder dan alleen onderzoek inzetten. Je hebt verschil-
lende vraagstukken en daarvoor hanteer je verschillende metho-
dieken.’ Het hebben van een team onderzoekers vindt Hoekstra 
dan ook achterhaald. ‘Onderzoek is een methode om customer 
intelligence op tafel te krijgen. Ik zie onderzoek als een bron  
van informatie. Maar omdat er zo veel andere bronnen zijn die 
allemaal toegankelijk zijn, denk aan digital analytics, is het  
niet altijd meer de meest essentiële bron die je hanteert.’
Hoekstra, bij de MOAwards afgelopen zomer genomineerd als 
Insights Professional van het jaar aan bedrijfszijde, wil het bijna 
van de daken schreeuwen: stop met onderzoek plannen en 
probeer aan te haken bij de business-vraag. ‘Mijn startpunt is  
niet per definitie onderzoek. ik blijf collega’s dan ook uitdagen als 
ze mij bijvoorbeeld vragen focusgroepen voor het een of ander op 
te zetten. Dan denk ik, nee, leg hier je business-vraagstuk neer en 
dan kijken we samen naar hoe je deze vraag gaat beantwoorden 
en wat voor soort data je hiervoor nodig hebt.’ Dat betekent soms 
ook afwegen waar je in gaat investeren. ‘Die krimpende budget-
ten zijn in die zin een uitdaging. Het dwingt je om na te denken 
waar de prioriteit en meerwaarde liggen en dus waar je je geld 
naar toe brengt.’ De reflex in de branche is om te klagen dat ‘het 
vak wordt uitgehold en dat budgetten worden gesloopt’. Maar 
aan de andere kant, zegt Hoekstra, ‘liggen er zo veel mogelijk- 
heden om het vak sterker te maken’.  

Kennis bijeenbrengen
De toekomst van het vak vraagt een andere, meer proactieve 
houding, zegt Hoekstra. ‘Onze business is een vrij reactieve 
business. Bescheiden en introvert. Dat is prima maar het vak  
mag soms wel wat meer ballen tonen. Natuurlijk kun je niet in  
je eentje een heel bedrijf veranderen, maar je kunt wel meer 

ruimte pakken dan je krijgt.’ Twee jaar geleden zat Hoekstra  
met alle insights-managers uit de verschillende landen bij elkaar. 
Om als discipline te kijken hoe ze een structureel onderdeel van 
de business kunnen worden. ‘Dat heeft heel erg te maken met 
het bij elkaar brengen en faciliteren van kennis. In grote organisa-
ties ligt overal wel een stukje. Als insight-professionals moeten 
we daar veel meer de lead in nemen om dat met elkaar te linken. 
Om boven alle bronnen te hangen – van analytics tot trackers, 
interne data en ad hoc onderzoek -, het aan elkaar te knopen en 
het als intelligence terug te geven aan de business.’
Het zijn volgens Hoekstra juist de insights-professionals die in de 
berg data verbindingen weten te leggen. ‘Datawetenschappers 
zijn vaak echte specialisten. Wat je doorgaans ziet, en dat is niet 
denigrerend bedoeld, is dat ze goed zijn in ‘data maken’, om die 
als datapunten in de organisatie te delen. Juist de verbinding 
tussen alle datastromen en de vertaling naar wat het betekent 
voor de business is belangrijk. En als insights-professionals 
kunnen wij die bij uitstek maken, omdat we vanuit het onder-
zoeksperspectief de skills hebben om analytisch te denken en als 
geen ander de consument kennen.’ Het pijnpunt zit hem volgens 
Hoekstra erin dat je jezelf neerzet als leverancier van markton-
derzoek op het moment dat je zegt dat je marktonderzoeker 
bent. ‘Terwijl die verbindende rol juist veel interessanter is en  
veel meer mogelijkheden biedt.’ 

Intelligence bouwen
In haar eigen organisatie probeert Hoekstra de verschillende 
figuren die eenzelfde rol als zij hebben, bij elkaar te brengen.  
‘In plaats van nieuwe dingen in isolatie op te zetten, kijk ik 
kritisch naar wat er al is en waar ik op kan aanhaken. Analytics 
bijvoorbeeld is een discipline die dicht tegen de mijne aanzit.  
Dan kun je doen alsof je andere rollen hebt, maar onze doelen 
zijn hetzelfde: intelligence bouwen.’ Officieel zijn ze dan geen 
team, maar het laatste half jaar probeert Hoekstra ‘dan maar 
inofficieel bij elkaar te gaan zitten om de gemene deler te 
zoeken’. ‘Als wij onze rollen groter willen maken, dan zullen we 
moeten samenwerken. Omdat anders iedereen vanuit zijn eigen 
heup informatie de organisatie inschiet. Op het moment dat je 
het niet met elkaar verbindt, spreekt het elkaar vaak tegen. En 
onderzoek is dan vaak ‘niet waar’. Want niks zo makkelijk om 
terug te gaan naar het onderzoeksbureau en het van tafel te 
vegen. En dan ben je nog verder je discipline aan het uithollen.’
Maar Hoekstra is optimistisch: ‘Ik denk dat er veel momentum 
ligt voor onze discipline. Wij zijn gewend te denken vanuit die 
consument die zo ongrijpbaar is. Het hart van onze discipline is 
die consument. Door ruimte te pakken en te verbinden, kunnen 
we onze discipline spannender en voortvarender maken.’ « 
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Daniel Gebler: ‘Iedereen is welkom maar je 
moet wel waarde toevoegen aan het bedrijf.’

-

Ooit was ik de zegeltjeskoning van Nederland. Het 
becommentariëren van de resultaten van de jaarlijkse 
multiclient ‘Loyalty Programs’ bracht me bij vele TV- en 
radiostudio’s. Discussiëren met opgewonden voor- en 
tegenstanders van spaarprogramma’s in de onvergete- 
lijke 5 uur show, de nieuwe prinses Maxima kennis laten  
maken met typisch Hollandse gebruiken, de viering  
van het 80-jarig bestaan van de Douwe Egberts spaarpunt; 
ik was erbij! Een uitzending van de TROS Nieuwsshow  
met toen nog Mieke van der Weij besloot ik met de wijze 
woorden: ‘Waarschijnlijk wordt het ooit weer vet cool om 
zegeltjes te sparen.’

Mijn moeder spaarde vroeger zegels van kruidenier 
Planthof, een grocery innovator, die al midden jaren  
zestig (van de vorige eeuw lezertjes, toen leefden er ook al 
mensen!) één keer per week de boodschappen bezorgde en 
een paar dagen later het boekje met de bestellingen voor de 
volgende keer op kwam halen. In het boekje noteerde hij af 
en toe wat tips. Als hij bij ons thuis kwam en zag dat mijn 
broertjes en ik (wegens het vele zegelplakken, maar dat kon 
hij weer niet weten) schrale mondhoeken hadden deed hij 
een pot vitamine C pillen in de aanbieding. Het vergt niet 
veel abstraherend vermogen om de analogie met de huidige 

digitale wereld te herkennen. Niets nieuws onder de zon,  
de actualiteit is toch vaak vooral het gerecyclede verleden.
In het huidige aanbod van spaarsystemen zien we veel 
elektronische programma’s die zoveel gemak bieden dat  
ze nauwelijks bijdragen aan de loyaliteit van klanten: je laat 
je spaarpunten niet liggen maar je rijdt er ook niet voor om. 
Korte termijn-spaarprogramma’s – waarmee in een periode 
van bijvoorbeeld tien weken glazen of pannensets bij elkaar 
gespaard kunnen worden – lijken het meest succesvol. Ze 
doen precies waar ze voor bedoeld zijn: meer kopen dan je 
anders zou hebben gedaan, omdat je voor de slottermijn 
nog een kaart vol wil hebben. Ik kwam er via mijn 
spaarzame echtgenote achter dat er ook aanvullende 
manieren zijn om je spaardoel te realiseren: op 
Marktplaats vindt in de laatste weken van een actie een 
levendige handel plaats in zegeltjes en spaarkaarten.  
Daar kun je pannenzegels kopen, of ruilen tegen  
glazen-zegels van een andere aanbieder. Mooi, een  
digitale virtuele markt die uiteindelijk gebouwd is op  
het fysieke likken en plakken.

Royal Delft (BK) rapporteerde een omzetafname van  
bijna 20% na een succesvolle AH pannenspaaractie.  
Een mooi bewijs lijkt me: zegels plakken is vet cool. «

Vet Cool! 
Colum

n
reinier heutink
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I 
n tegenstelling tot een gedrags- 
wetenschap als economie bestaat er 
voor psychologie – nog – geen Nobel-

prijs. Maar stel dat die er was, wie zou die 
moeten krijgen?
De voor een emeritus opvallend jong 
ogende Cialdini kan wel lachen om de 
vraag of hij een goede kandidaat zou zijn. 
‘Natuurlijk zou ik zo’n prijs appreciëren. 
Maar ik zou het geen vergissing vinden als 
men mij die prijs mij niet zou toebedelen. 
De psycholoog Daniel Kahneman kreeg 
een aantal jaar terug terecht de Nobelprijs 
voor Economie voor zijn werk over hoe  
irrationeel mensen vaak beslissen.’
Bescheidenheid siert de mens, toch is de 
vraag zo gek nog niet. Cialdini is een zeer 
veel geciteerd wetenschapper en verwierf 
wereldfaam met zijn bestseller Influence. 
The psychology of persuasion, waarvan er 
wereldwijd inmiddels meer dan drie mil-
joen zijn verkocht. Daarin beschrijft hij zes 
universele principes van beïnvloeding (zie 
pag. 14) – principes die hij zowel under- 
cover in de praktijk als in zijn wetenschap-
pelijke laboratorium op hun geldigheid 
heeft onderzocht. Cialdini heeft dus echt 
wel iets fundamenteels over menselijk ge-
drag ontdekt – kennis die in de marketing 

maar ook bijvoorbeeld door de CIA nog 
altijd grif wordt toegepast.

Wat triggerde uw allereerste interesse  
in de psychologie van beïnvloeding?
‘Ik ben opgegroeid in een Italiaanse familie 
in een voornamelijk Poolse buurt in Mil-
waukee, een historisch Duitse stad. In ver-
schillende buurten en bij diverse vriendjes 
thuis merkte ik dat gedrag, prioriteiten, 
voorkeuren en normen van mensen veran-
derden. Dat had ook effect op mijn eigen 
gedrag. In de ene buurt gedroeg ik me an-
ders dan in een andere buurt, interacteer-
de ik anders. Het aanpassen van je gedrag 
aan je omgeving intrigeerde me dus al op 
jonge leeftijd. Ik ben streetwise aan mijn 
studie psychologie begonnen.’

U deed veel onderzoek undercover.  
Ziet u zichzelf ook als een streetwise  
wetenschapper? 
‘Zeker. Mensen vragen me weleens wat 
mijn beste professionele beslissing is  
geweest. Dan antwoord ik dat ik van de 
academische ‘avenues’ naar de straat ben 
gegaan. Wetenschappelijk onderzoek in de 
(sociale) psychologie vindt voornamelijk 
plaats in laboratoria. Dat is niet de echte 
wereld. Er ligt zoveel kennis op straat!  
Ik wilde weten hoe verkopers op allerlei 
soorten terreinen te werk gingen. Daartoe 
volgde ik trainingen om auto’s te verko-
pen, verzekeringen, huizen, stofzuigers, 
portretten, noem maar op. Zo probeerde ik 
na te gaan wat die verkopers gemeen-
schappelijk hadden, wat volgens hen echt 
werkte aan verkooptechnieken. Die ‘straat-
kennis’ ben ik weer gaan testen in het  
laboratorium. Dat resulteerde uiteindelijk 
in zes universele beïnvloedingsprincipes.’ 

Wisten die verkopers dat u hen  
bestudeerde?
‘Aanvankelijk niet. Maar na elke verkoop-
training die ik volgde, maakte ik mijzelf 
bekend als universiteitsprofessor. Ik vroeg 
hen dan toestemming of ik mijn praktij-

DE UNDERCOVER 
WETENSCHAP  
VAN ROBERT CIALDINI 
Robert Cialdini, emeritus-hoogleraar psychologie en marketing 
aan de Arizona State University in de VS en CEO van adviesbureau 
Influence at Work, bezoekt Nederland al jaren geregeld voor het 
geven van seminars die Denkproducties en Focus Conferences  
organiseren. Zo ook dit jaar, in de eerste week van oktober, de 
week dat traditioneel de winnaars van de Nobelprijzen bekend 
worden gemaakt. Een interview over beïnvloeding. ‘Ik ben  
streetwise aan mijn studie psychologie begonnen.’
tekst vittorio busato

‘�Ik�volgde�trainingen�
om�auto’s�te�verko-
pen,�verzekeringen,�
huizen,�stofzuigers…’
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beïnvloeding

kobservaties mocht gebruiken voor mijn 
boek. In ruil daarvoor bood ik hen een nog 
ongepubliceerde versie aan zodat ook zij 
konden leren wat ongeacht bedrijfstak 
werkt om mensen te overtuigen. Hun in-
formatie voor mijn informatie, het principe 
van reciprocity. Tegen mijn verwachting 
voelden ze zich stuk voor stuk vereerd.  
Jij bent toch de professor en jij leert van 
ons? Wij zijn de leraar en jij de student?  
De verkopers voelden zich belangrijk en 
erkend, en terecht.’
 
Hoe vatbaar bent u zelf voor de beïn- 
vloedingsprincipes die u heeft ontdekt?
‘Pas heb ik een nieuwe televisie gekocht.  
Er was een speciaal model in de aanbie-
ding met uitstekende consumenten- 
reviews. De verkoper zag dat ik geïnteres-
seerd was en dat kon hij zich gezien de 
prijs zeer goed voorstellen. Hij zei dat dit 
laatste toestel was en dat er die ochtend 
een vrouw had gebeld met de mededeling 
dat ze geïnteresseerd was. Een kwartier 
later reed ik, de doctor of influence, met 
die televisie in mijn auto naar huis. De vol-
gende dag ben ik terug gegaan, want ik 
wilde weten of ik niet in een handige ver-
kooptruc was getrapt. Maar het bleek echt 

het laatste exemplaar te zijn. Online heb ik 
direct een zeer positieve review geschre-
ven van die winkel en van die verkoper die 
ik ook bij naam noemde. Niets zo overtui-
gend als een betrouwbare, geloofwaardige 
verkoper met kennis van zaken.’

Welk beïnvloedingsprincipe heeft Donald 
Trump volgens u het beste toegepast om 
de presidentsverkiezingen te winnen?
‘Dat van social proof. Als hij in de aanloop 
naar de verkiezingen ergens sprak, was er 
achter hem in plaats van vlaggen of gordij-
nen altijd een zee van gezichten te zien. 
Die mensen keken weliswaar naar zijn 
achterhoofd, maar zo gaf hij wel de bood-
schap mee dat hij de moeite waard was 

om naar te luisteren. Bovendien gingen de 
laatste verkiezingen over change. De laat-
ste honderd jaar wonnen in 80% van de 
gevallen de Democraten als de Republikei-
nen twee termijnen aan de macht waren 
geweest, en andersom. Net zoals Obama 
acht jaar geleden presenteerde Trump zich 
bij uitstek als kandidaat voor verandering. 
Dat heeft hem enorm voordeel gegeven 
ten opzichte van Hillary Clinton die meer 
de kandidaat van de continuïteit was. Door 
de vele media-aandacht die Trump boven-
dien met zijn statements en provocaties 
kreeg, zijn zeer velen hem ook gaan zien 
als iemand die verandering zou kunnen 
bewerkstelligen. Hij was zelf steeds 
nieuws. Wat je verder ook van hem vindt, 
zijn strategie was briljant.’

Hebt u nog een advies voor Trump hoe hij 
Kim Jong-un het beste kan beïnvloeden?
‘Ik hoop dat hij het autoriteitsprincipe 
aanwendt en luistert naar de bekwame 
mensen om heen met heel veel kennis van 
diplomatie en internationale politiek. Hun 
advies zou hij zich zeer ter harte moeten 
nemen.’ «

De zes principes 
vanbeïnvloeding
RECIPROCITY  Als mensen iets van je krijgen, 

zullen ze je iets terug willen geven;
AUTHORITY  Mensen luisteren naar iemand 

met prestige, een diploma aan de muur 
werkt;

SCARCITY  Schaarste maakt hebberig. Wil je 
iets verkopen, prijs dat dan bijvoorbeeld 
aan met ‘maximaal drie per persoon’;

CONSISTENCY  Mensen zijn graag consistent. 
Wie A zegt, zegt makkelijker B;

LIKING  Wie aardig is, krijgt meer voor elkaar;
SOCIAL PROOF  Staan er bijvoorbeeld in een 

woonwijk veel auto’s van hetzelfde merk, 
dan schaffen buurtbewoners eerder een 
auto van datzelfde merk aan.

Robert Cialdini, emeritus-hoogleraar psychologie en marketing en auteur van Influence. The psychology of persuasion.

‘�Een�kwartier�later�
reed�ik,�de�doctor��
of�influence,�met��
die�televisie�in�mijn��
auto�naar�huis’



clou 85 | december 2017 15

Onderzoeksapps
Liever  
swipen  
dan  
praten

Marktonderzoek met behulp 
van mobiele apps neemt  
snel in populariteit toe. Wat 
zijn de voor- en nadelen van  
deze surveymethode? En zien  
respondenten en opdracht-
gevers de bomen nog wel 
door het bos? We vroegen  
het enkele hoofdrolspelers.
tekst robert heeg

D 
e smartphone is zowat een extra ledemaat geworden, 
zozeer zijn we met dit geliefkoosde technologische 
vernuft verbonden. Wie de respondent tot in de binnen-

zak of handtas wil bereiken, kan dan ook niet langer om apps heen. 
De Cambiar Capital Funding Index 2016 merkt mobiel onderzoek 
aan als een van de hardst groeiende analytics-deelgebieden. ‘Als  
je in contact wil zijn met consumenten is de smartphone dé plek 
om ze te vinden’, weet Jos Vink, algemeen directeur Blauw. ‘Logisch 
dus dat er allerlei apps op de markt zijn waarmee onderzoek gedaan 
wordt.’ Hij plaatst gelijk de kanttekening dat de groei vooral aan  
de aanbiederskant zit, en nog niet aan de respondentenkant. ‘Een 
technisch goede app is nog geen garantie voor een actieve groep 
deelnemende consumenten. Voor hen moet het leuk of interessant 
zijn om mee te doen.’

Als consumenten dat echter zo ervaren, dan kunnen apps voor 
onderzoeksbureaus een handige manier zijn om wederzijdse  
loyaliteit te creëren, gelooft Arend Hofsink, directeur van De Onder-
zoekfabriek. ‘De respondent downloadt de app en wordt beloond als 
hij/zij hem gebruikt. Een leuke manier van interactie. Ook het offline 
kunnen werken in vragenlijsten is een grote plus. Dit is via web-
browsers niet haalbaar.’ De onderzoeksbranche was overigens niet 
al te vlot met de app-adoptie, constateert Bart Roozen, commer- 
cieel manager bij Multiscope. ‘Meer dan de helft van de mediatijd 
van jongeren wordt besteed op mobiele apparaten. Onderzoeks- 
land blijft achter in deze ontwikkeling en is nog maar op kleine 

Overzicht alle apps op pagina 17 tot 21

Overzicht alle apps op pagina 17 tot 21

‘�Een�technisch�goede�app�is�nog�
geen�garantie�voor�een�actieve�
groep�deelnemende�consumenten’

›
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schaal mobiel bezig. Nu pas begint de sector deze handschoen  
op te pakken en de functionaliteiten van mobiel te gebruiken  
voor onderzoek.’

Millennials
Dat mobiele apparaten essentieel zijn om je doelgroep te bereiken, 
zal niemand nog verbazen. De customer journey verschuift van 
offline naar online, en dus concludeert Henk-Jan Jounée, oprichter  
van website-tester Fibeo: ‘Vroeger kwam de klant naar jou toe, nu 
moet je naar de klant toe. Waar vroeger respondenten nog makkelijk 
tijd vonden om naar een usabilitylab te gaan, verwachten ze nu vanaf 
huis of onderweg te kunnen deelnemen.’ Mobiel (en ook desktop-)
onderzoek levert volgens hem nog meer voordelen op ten opzichte 
van een usabilitylab, zoals natuurlijker gedrag en lagere kosten.
Ander voordelen van apps zijn: minder non-response én een manier 
om jongere doelgroepen te bereiken, zoals millennials en tieners.  
Niet alleen nu maar ook in de toekomst, voorspelt Roozen. ‘Deze 
generatie kon eerder swipen dan praten. Ze zijn opgegroeid met 
mobiele apparaten en het continu bereikbaar en online zijn. Via de 
smartphone is deze groep weer bereikbaar.’ Testen op mobiel werkt 
volgens Jounée drempelverlagend. Respondenten zijn niet meer 
tijd- of locatiegebonden, ze kunnen meedoen wanneer het hen 
uitkomt. ‘Daarnaast kunnen apps veel interactiever en leuker ge-
maakt worden. Door mee te doen aan marktonderzoek kunnen zij 
bovendien op een makkelijke manier geld verdienen.’ Bij De Onder-
zoekfabriek zetten ze de app vaak als extra onderdeel in bij onderzoe-
ken. ‘Met name als iets snel moet, is het een mooie manier om data te 
krijgen’, vindt Hofsink. Vink maakt wel een voorbehoud: ‘Je methoden 
moeten aansluiten op de plek waar je ze toepast: korte vragen, 
weinig vragen, leuke opdrachten, locatiegebonden, enzovoort. Een 
lange, saaie vragenlijst kan ook via een app rekenen op een lage 
respons.’

Winnaars
Het snel toenemende aantal onderzoeksapps brengt het gevaar mee 
dat er een ‘app-jungle’ ontstaat, waarin zowel respondenten als op-
drachtgevers straks moeilijk het kaf van het koren kunnen scheiden. 
Hofsink erkent dat het een risico kan zijn en zegt dat ze bij De Onder-
zoekfabriek voorstander zijn van werken naar één platform. ‘Maar je 
merkt in de realiteit dat je dan als bureau toch vaak voor jezelf kiest.’ Hij 
merkt op dat de apps gewaardeerd kunnen worden in Apple’s App Store 
en Google’s Play Store, maar gelooft niet dat dit mensen helpt om een 
goed onderscheid te maken. Vink vindt dat de groeiende app-berg het 
nog belangrijker maakt om relevant te zijn. ‘De aanbieders die dat goed 
voor elkaar krijgen, worden makkelijk gevonden en zijn de winnaars.’
Roozens hanteert het motto ‘groei, bloei, snoei’. Hij beaamt dat de 
sector zich in een groeifase bevindt, waarin veel nieuwe spelers op  
de markt komen en veel nieuwe mogelijkheden worden aangeboden. 
‘Het is nu nog onbekend wie de winnaar wordt. We moeten samen 
zorgen dat het een bloeiende industrie wordt en uiteindelijk zullen de 
grotere spelers die waarde toevoegen voor respondent en opdracht- 
gever overblijven.’ Jounée gelooft dat het onderscheid gemaakt wordt 
op drie punten:

1 Volume  ‘De respondent moet bezig gehouden worden en  
daardoor vaak mee kunnen doen.’ 

2 Actief informeren  ‘Hou respondenten op de hoogte van de 
voortgang van het onderzoek en betrek hen bij de effecten ervan.’ 

3 Verras/vernieuw  ‘Als app kun je je blijven onderscheiden door 
steeds nieuwe en verrassende elementen toe te voegen.’

Zolder
Talrijk zijn de verhalen over kleine appbouwers die ‘overnight’ miljo-
nair werden. Het is interessant om te zien of ook het mobiele onder-
zoeksegment vooral het terrein van kleine spelers en startups blijft,  
of toch meer van de grote onderzoeksbureaus. Beide maken volgens 
Vink een kans. ‘Natuurlijk zijn kleine spelers meer gefocust. Zij heb-
ben vaak een technische achtergrond en kunnen sneller schakelen. 
Bovendien zijn ze niet gehinderd door hun achtergrond in het vak.  
Bij de grote bureaus zit echter veel kennis en kapitaal. Met de juiste 
mindset zouden zij sneller kunnen zijn. Maar wellicht wordt mobiel 
onderzoek uiteindelijk wel het terrein van opdrachtgevers. Zij staan 
met hun eigen apps in contact met hun klanten.’ Zowel Hofsink als 
Jounée is ervan overtuigd dat de innovatie bij de kleine, flexibele 
bureaus en startups vandaan blijft komen, waarna zo’n app mogelijk 
gekocht en doorontwikkeld wordt door een grote speler. ‘Innovatie 

begint op zolder en in de garage’, verwijst Roozen naar het beschei-
den ontstaan van Google, Amazon en Facebook. ‘Disruptie komt 
zelden vanuit een groot concern. Of de kleine spelers worden groot  
óf ze worden overgenomen door de grotere spelers.’
Groot of klein, de innovatieve grenzen van mobiel onderzoek zijn in 
ieder geval nog lang niet bereikt. Bij De Onderzoekfabriek verwachten 
ze bijvoorbeeld veel van ‘facial coding’, waarbij je via het scherm 
emotie in een gezicht kunt zien, en van de data die voortvloeit uit 
fysieke beweging. Ook bij Multiscope werken ze met passieve data-
verzameling. De locatie en het web- en appgedrag van consumenten 
bieden immers veel waardevolle informatie voor opdrachtgevers.  
Het bedrijf monitort de panelleden en ontwikkelt dit najaar de 
rapportage van deze big data-stroom. Met de opkomst van het 
Internet of Things verwacht Roozen straks nog meer passieve data-
bronnen te koppelen aan de app om het gedrag van de respondent  
te gebruiken in onderzoek. Oftewel: ‘Niet vragen, maar volgen.’ » 

Mobiel voordeel
De voordelen van consumentenbereik via mobiele onderzoeksapps  
(volgens Henk-Jan Jounée, oprichter Fibeo.com):

• Verhoogt de betrokkenheid bij panels;

• Bereik van de hele markt (inclusief jongeren);

• Snelle respons (wordt meteen ingevuld);

• Vragen worden direct beantwoordt tijdens de ervaring.

‘�Een�lange,�saaie�vragenlijst��
kan�ook�via�een�app�rekenen��
op�een�lage�respons’

‘�Misschien�wordt�mobiel��
onderzoek�uiteindelijk�wel��
het�terrein�van�opdrachtgevers’�

                   Overzicht onderzoeksapps! 

                   Overzicht onderzoeksapps! 
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onderzoeksapps

app	 MWM2 Research App 
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

Ja 2015
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

De MWM2 Research App is volledig geïntegreerd met  
het Research Platform en wordt veelvuldig ingezet voor: 
• Geavanceerd kwantitatief onderzoek (incl. routing)
• Uitnodigen middels pushberichten
• Co-creatie
• Korte polls
• Online kwalitatief onderzoek
• Locatie-onderzoek (Beacon en GPS)
• Foto- en filmopdrachten
• Dagboekonderzoek
• Panelonderzoek
• Foto- en filmtesten
• CFM-trajecten

opdrachtgever(s)

HEMA, Persgroep en ABN AMRO
informatie

www.mwm2.nl/blog/534-de-mwm2-research-app

MWM2

app	 Whatsapp 
ontwikkeling	 in	gebruik	sinds

n.v.t. Eind 2016 gestart  
 met expirimenten

voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

Kort onderzoek. Een of twee vragen per dag. Kan  
bijvoorbeeld ook voor dagboekonderzoek. Of ter  
ondersteuning van evenementen.

opdrachtgever(s)

O.a. Eneco, Smallsteps, Ministerie Infrastructuur en  
Waterstaat, Aviko. Daarnaast een paar keer gebruikt bij 
bijeenkomsten van o.a. KNKN, PVKO en Latei.

informatie

www.samr.nl/hoe-zet-whatsapp-als-marktonderzoeker/

SAMR

app	 www.eigenaarschapscan.nl
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

Ja Half 2017
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

Geschikt voor zelfscans, teamscans en organisatiescans  
op het gebied van ‘eigenaarschap’. Organisaties hebben 
medewerkers nodig die zich met hoofd en hart verbonden 
voelen met de organisatie. Doel is de mate van engagement 
binnen organisaties te verhogen.

opdrachtgever(s)

Every Angle 
informatie

www.eigenaarschapscan.nl 

Motivaction International B.V.

app	 Onderzoekfabriek
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

Ja 2013
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

• Mystery shopping
• Location based
• Face to Face

opdrachtgever(s)

Op aanvraag
informatie

itunes.apple.com/nl/app/onderzoekfabriek/id1050138338?mt=8

De Onderzoekfabriek

                   Overzicht onderzoeksapps! 

                   Overzicht onderzoeksapps! 

›
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app	 Haystack
ontwikkeld	door	 	 in	gebruik	sinds

MobileMarketResearch.nl 2016
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

• Home Use Tests
• Shopper Research
• Usage & Attitude
• Product Test
• Concept Test
• Sensory Research

opdrachtgever(s)

Big FMCG / Fragrances Companies
informatie

play.google.com/store/apps/details?id=com.haystack.
international.panel

Haystack International

app	 Fibéo remote usertest app
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

Ja oktober 2017
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

• Remote user testing
• Onderzoeken naar websites

opdrachtgever(s)

ABN AMRO, VGZ, Heineken, TomTom
informatie

fibeo.com/nl/mobile/

Fibéo

app	 EyeQuestion Mobile 
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

Ja 2015
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

Geschikt voor consumentenonderzoek in het algemeen en 
sensorisch onderzoek in het bijzonder, waarbij meerdere 
producten in gecontroleerde volgordes worden aangeboden 
ter evaluatie van de sensorische eigenschappen zoals smaak 
of geur. De app is daar bijzonder geschikt voor. Daarnaast  
is het mogelijk gebruik te maken van de camera, GPS en 
alarmfunctie van de telefoon en is het mogelijk om de 
resultaten op veel manieren visueel weer te geven.

opdrachtgever(s)

StemPunt
informatie

nl.stempunt.nu/

EyeQuestion Software
app	 SPRINT
ontwikkeling	 in	gebruik	sinds

Makerstreet 2017
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

De app biedt de mogelijkheid om conceptonderzoek,  
campagneonderzoek en brieventesten uit te voeren onder 
eigen klanten of specifieke doelgroepen in meer dan 90 
landen. Vragenlijsten en rapportagetemplates staan al klaar 
met de optie om custom vragen toe te voegen. Resultaten 
zijn binnen 24 uur beschikbaar, inclusief de optie voor een 
management summary. Ideaal voor agile werkende teams 
die in snelle cycli werken. 

opdrachtgever(s)

25 klanten waaronder bedrijven als Heineken, Nuon, Philips, 
Triodos en Oxxio.

informatie

www.sprint-insights.com

Blauw Research
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onderzoeksapps

app One-2-ten   
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

Ja 2016
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

• Klantbeleving (kto)
• Employee engagement (MTO)
• Facility Management Real time
• On-Location
• On-line, Email
* QR code & Zapper

opdrachtgever(s)

INGg, Jumbo, Colliers Int., Rabo, Technische Unie, Profile  
Tyre Center, ABNAMRO, Universal Music, Evean, Opel,  
Nissan, NGS, Accor Hotel Group, Bank of Melbourne, etc

informatie

www.one-2-ten.com

One-2-ten
app	 SELF-i® 
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

Ja 2012
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

Met SELF-i® geven klanten, bezoekers of passanten zelf  
hun reactie. Bijvoorbeeld pal voor het schap, bij een  
adviesgesprek of in een wachtruimte. De reacties worden 
automatisch verzameld zonder interviewers of extra taken 
van medewerkers. De meting vindt plaats op het moment 
van beleving. Resultaten zijn direct inzichtelijk via online 
dashboards.

opdrachtgever(s)

Albert Heijn, Jumbo Supermarkten, ProBiblio, Praxis, Schiphol 
Group, verschillende partijen in het OV, etc..

informatie

www.mobielcentre.nl/nl/content/wat_denkt_uw_klant

Mobiel Centre Marktonderzoek

app	 My Dialogues
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

Ja november 2015
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

• Agile-onderzoek
• Klant-, markt- en medewerkers-tevredenheidsonderzoek

opdrachtgever(s)

ABN AMRO, VGZ, Heineken, TomTom
informatie

www.mydialogues.com

My Dialogues
app Forum Feedback  
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

Ja 2015
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

• Customer feedback-metingen
• medewerker- en klanttevredenheidonderzoek

opdrachtgever(s)

Triodos bank en Obvion
informatie

https://www. forumresearch.nl

Forum Business Research

›
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app	 Twemo App 
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

ja 2017
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

De (evenementen)app bevat een tevredenheidsonderzoek 
met sterren, individuele trendanalyse per deelnemer en een 
voorspelmodel voor elke loper wanneer hij/zij bij de eind-
streep komt. Hierdoor kan de organisator van het event 
onderzoeken wat de trends zijn in snelheid en aankomst- 
tijden, kans op mogelijke ongevallen, rustplaatsen en  
optimaliseren voor aantal lopers, etc. 

opdrachtgever(s)

Run for KiKa, Giro de KiKa, Tour for Life, Duchenne Heroes,  
The Ride, Giro di KiKa Edizione Olandese

informatie

itunes.apple.com/nl/app/run-for-kika-estafette/
id1268545060?mt=8

2gather

app	 Motivaction e-Safari 
ontwikkeld	door	 in	gebruik	sinds

FocusVision/Revelation 2017
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

Kwalitatief online onderzoek e-Safari. Deelnemers  
aan e-Safari kunnen hun opdrachten nu ook via hun  
smartphone maken. Zeker voor opdrachten onderweg 
(bijvoorbeeld in de winkel) is het heel efficiënt. 

opdrachtgever(s)

De app nog niet, de webtool wel al 100 maal.
informatie

www.motivaction.nl/e-safari

Motivaction International B.V.
app	 Direct Feedback 
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

Ja 2017
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

Krachtig en direct inzicht van klantenfeedback gegeven  
via verschillende media. Het is een web-app die op alle 
devices draait (mob/tablet/pc).

opdrachtgever(s)

O.a. Achmea, maar nog veel meer.
informatie

www.samr.nl/cases/direct-feedback-achmea-honderddui-
zend-klantreacties-per-jaar/ 

SAMR Marktvinders

app	 Pulse-onderzoek  
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

Ja juni 2017
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

Met Pulse-onderzoek kunnen teams zelfstandig korte 
frequente medewerkersonderzoeken uitzetten. Teamleden 
van een organisatie bedenken zelf aan welke onderwerpen 
ze willen werken en welke vragen ze daarover willen stellen. 
De resultaten krijgt het team direct teruggekoppeld zodat  
ze ermee aan de slag kunnen. In de praktijk blijkt dat  
medewerkers zich op deze manier gehoord voelen en  
sterk betrokken raken.

opdrachtgever(s)

Elkerliek ziekenhuis 
informatie

www.skb.nl/nl/medewerkersonderzoek/pulse-onderzoek.html

SKB
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onderzoeksapps

app	 Upinion
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

Ja 2014
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

• Marktonderzoek
• Customer experience measurement
• Usage and attitude studies
• Customer & employee satisfaction
• Loyalty research
• Brand awareness and reach
• Pricing research
• PR research
• Market segmentation
• Positioning/branding research
• Industry and competitive analyses Polling
• Political & opinion polling
• Experience sampling
• Longitudinal, cohort & diary studies
• Concept & advertising testing
• Stakeholder proposals
• Conversational research
• HR research
• Virtual team effectiveness
• 360-degree feedback

opdrachtgever(s)

O.a. Discovery Networks, SNS Bank, Universiteit Leiden,  
VVD, Hearst Magazines, TBWA, Domino’s Pizza, MyOrder

informatie

www.upinion.com

Upinion Netherlands BV
app	 StemPunt enquêtes
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

Ja 2016
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

Enquêtes 
opdrachtgever(s)

StemPunt
informatie

nl.stempunt.nu/

Motivaction International B.V.

app	 Multiscope 
zelf	ontwikkeld?	 in	gebruik	sinds

Ja eind 2016
voor	welke	vorm	van	onderzoek	geschikt?

Het mobiele panel wordt met een push bericht  
uitgenodigd voor nieuwe onderzoeken. 
• Diverse soorten kwantitatief onderzoek: Het mobiele 

panel neemt deel aan diverse kwantitatieve onderzoeken 
zoals naamsbekendheid-, PR-, imago-, behoefte- en  
tevredenheidsonderzoek. 

• Locatie onderzoek: Vragenlijst over bezochte locaties. 
Bijvoorbeeld concurrentieonderzoek, mystery shopping, 
event evaluatie of reviews.

• In home user test: Consumenten maken foto’s van  
thuissituaties en lichten het verder toe met de  
bijbehorende vragenlijst.

• Big Data analyse: Analyse van locatiegeschiedenis  
respondenten.

opdrachtgever(s)

Op aanvraag
informatie

www.multiscope.nl/diensten/mobiel-marktonderzoek.html

Multiscope

Het overzicht is in oktober-november 2017 
samengesteld na een email-enquête onder 
(MOA)marktonderzoekbureaus.
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J 
arenlang heeft de marketingmana-
ger keurig zijn merk en producten 
opgefrist. Samen met de consument 

uiteraard. Hij beheerde het lievelingsmerk 
van de afzetkanalen, en telkenmale werd-
ie beloond met een toppositie in de schap-
pen. De markt gaf complimentjes in de 
vorm van stijgende omzet. Waardoor hij 
tijdens kerst met een mooie bonus kon 
thuiskomen: het was marketing in heaven!
Dan krijgt hij een telefoontje van trade. De 
markt zit vast, concurrenten dumpen hun 
A-merken. En dan is ook nog zijn grootste 
retailer met een premium huismerk geko-
men. Kronkel in de buik. Enkele dagen later 
bevestigen de marktcijfers zijn groeiende 
ongemak. Zijn eens zo trotse merk zit in 
zwaar weer en heeft dringend hulp nodig.
Iedereen in ons vak kent wel zo’n verhaal, of 
heeft het zelf een keer meegemaakt. Want 
het overkomt iedere markt op den duur. 
Markten die zich jarenlang voorspelbaar 
ontwikkelden, en waar met behulp van 
marktonderzoek valide voorspellingen  
konden worden gedaan, zakken opeens in. 
Groei slaat om in recessie. En veelal is de 
aanleiding niet eens de oorzaak. 

Tulp ter waarde van een huis
Een prachtige illustratie hiervan vinden we 
terug in onze geschiedenis. In 1593 bracht 

een Vlaming de tulpenbol naar West- 
Europa. Zeldzame exemplaren – met felle 
kleuren – werden begeerd en gekocht door 
de Franse adel die ermee pronkte op feesten 
en partijen. Tussen 1600 en 1634 steeg de 
tulpenbol gestaag in waarde. Er werd han-
del gedreven door kwekers en rijkelui. Maar 
de gestage waardeontwikkeling van de bol 
trok steeds meer gelukzoekers aan en  
tussen 1634 en 1637 verliep de waarde-ont-
wikkeling onstuimig. Het wordt een van de 
eerste speculatiegolven genoemd. Mensen 
boden tegen elkaar op, de prijzen bleven 
stijgen. De pest had ervoor gezorgd dat er 
veel geld was uit erfenissen. Een bolletje 
ging aan het einde van deze fase van  
de hand voor de waarde van een huis –  
dat vaak ook als onderpand gold voor de 
transactie.
Er is weinig documentatie beschikbaar  
over het interessante slot van de hausse, 
maar een van de mooiste verhalen is wel 
dat ziekte sommige kopers aan huis hield 
voor een bollenveiling in Haarlem op 3 fe-
bruari 1637. Die dag werd er voor het eerst 
niet meer overboden en bleef een hande-
laar zitten met een partij. Twee dagen erna 
werd nog 90.000 gulden opgehaald bij een 
veiling in Alkmaar, alsof er niks aan de hand 
was. Maar toen het nieuws uit Haarlem 
eenmaal ook daar doorsijpelde, zakte de vol-

ledige markt als een kaartenhuis in elkaar. 
De aanleiding voor de crash was uiteraard 
niet de ziekte van kopers in Haarlem. De 
werkelijke oorzaak was dat het systeem op 
het punt stond ineen te storten. De ver-
koopprijs van een tulpenbol stond niet 
meer in verhouding tot de intrinsieke waar-
de. De tikkende tijdbom wachtte alleen nog 
op de ontsteking. 

De crash zien aankomen
De parallellen met onze huidige wereld zijn 
groot. Sinds de tulpenmania hebben we veel 
sociaal-economische depressies gekend,  
politieke systeem-crashes en enkele beurs-
krach-en. Tijdens mijn eigen werkzame leven 
heb ik sterk geachte bedrijfstakken in luttele 
tijd zien decimeren. En iedere keer weer zie 
je dat heel veel slimme mensen, die experti-
se hebben opgebouwd, de crash niet zien 
aankomen. Hoe kan dat? Want we zien dat 
het fenomeen terugblikkend zeer eenvoudig 
is te beschrijven. Kijk maar eens naar de 
meest recente bankencrisis: je kunt een boe-
kenkast vullen met beschrijvingen en verkla-
ringen achteraf. Waarom zijn we dan niet 
vooraf in staat om het te beschrijven en ana-
lyseren, zodat we het kunnen voorkomen?
Het punt is dat we wel degelijk in staat zijn 
om crises te zien aankomen. Lees de krant 
maar eens over de ontwikkeling van de hui-

LEREN LEVEN MET DISRUPTIE

We kunnen goed onze wereld voorspellen zolang die zich 
gedraagt volgens onze modellen. Maar hoe gaan we om met 
disruptie en chaos? Hans Lingeman is niet bang voor verande-
ring. Door te letten op signalen van grote systeemwijzigingen 
zijn we beter voorbereid op de komende 20 tot 50 jaar.

tekst hans	lingeman

KUN JE CHAOS 
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LEREN LEVEN MET DISRUPTIE
het vak 

zenprijzen in Amsterdam. Toch blijven men-
sen huizen kopen. Alsof er niks aan de hand is. 
We zijn in staat om wereldwijd stijgende 
temperaturen te meten en dit om te zetten 
naar krachtige waarschuwingen. Toch zien 
we dat burgers in de VS hebben gekozen 
voor een president die weer wil investeren in 
kolencentrales. Alsof er niks aan de hand is.
Terug naar onze marketingmanager – die 
trouwens in shampoo werkzaam is; had ik 
dat al gezegd? Ook hij hoeft de kranten maar 
aan te klikken: wetenschappers publiceren al 
een aantal jaren over de (negatieve) gevol-

gen van een dagelijkse portie shampoo op de 
hoofdhuid. Hij kan zelfs zien dat er wereld-
wijd groepjes mensen ontstaan die alterna-
tieven bedenken. Toch draait zijn marketing-
machine gewoon op volle toeren door, net 
als die van zijn collega’s bij de P&G’s, Unile-
vers en Henkels van deze wereld. Er moeten 
nieuwe shampoo-varianten op de markt 
gebracht. Alsof er niks aan de hand is…

Inzakmoment
Waarom gedragen we ons zo? Ten eerste  
is het ontzettend moeilijk is om accuraat 

te voorspellen wanneer en hoe een cate-
gorie zal inzakken. Je kunt wel allerlei  
signalen gaan verzamelen dat het einde 
nabij is, maar het inzakmoment zélf kan 
worden geïnitieerd door een toevallige ge-
beurtenis – zoals griep van bollenkopers.  
Probeer dat maar eens te voorspellen.
Ten tweede: doordat je de naderende  
finish niet precies kunt voorspellen, heb je 
een ‘bewijs-achterstand’ met mensen die 
gewoon willen doorgaan. Deze tweede 
groep heeft belang bij het in stand houden 
van een systeem en kan uit het ‘stabiele 

verleden’ putten voor zijn of haar bewijs. 
De tweede groep is daarnaast ook in de 
meerderheid.
Ten derde: onze hersenen houden niet zo 
van verandering. Het is een overlevings- 
tactiek, onderdeel van onze evolutie. Want 
onze aversie tegen verandering heeft ons 
aangezet tot de ontwikkeling van syste-
men die de chaos om ons heen beteuge-
len: systemen waardoor we nu op grote 
schaal voedsel kunnen produceren, handel 
kunnen drijven en onze kinderen kunnen 
opvoeden en opleiden.

Angst overwinnen
Ik bepleit dat we meer aandacht geven aan 
disruptie – ook in ons eigen vakgebied. 
Marktonderzoek doet nog veel wat het al-
tijd deed: ‘valide modellen’ toepassen om de 
toekomst te voorspellen. Dat is logisch: hier 
is de meeste vraag naar. Maar we moeten 
ons ervan bewust zijn dat deze modellen 
zijn gevalideerd op bestaande data. Ze voor-
spellen de toekomst alleen als die niet  
wezenlijk anders is dan het verleden.
Onze generatiegenoten daarentegen, of in 
ieder geval onze kinderen, zullen disruptie 
waarschijnlijk van dichtbij leren kennen. Op 
grote schaal hebben wij als samenleving 
een aantal flinke uitdagingen aan te pak-
ken. Klimaatverandering, de groeiende we-
reldpopulatie, toenemende waterschaarste. 
Ook op kleinere schaal zullen ze verandering 
kennen. In hun werk, en daarbuiten. Als we 
onze kinderen nú leren om de signalen op te 
vangen die horen bij een aanstaande dis-
ruptieve gebeurtenis, als we ze nú leren de 
angst te overwinnen voor drastische veran-
deringen, dan leren we ze wellicht ook om 
tijdig bij te sturen. En dan neemt overigens 
ook de waarde van ons vak toe – voor ons-
zelf en voor onze afnemers. 
Rest de vraag hoe we van tevoren onze brei-
nen kunnen buigen over mogelijke oplos-
singen? Daarover volgende keer meer. «

Tulpenmanie in 1600, een van  
de eerste speculatiegolven

‘��Toch�blijven�mensen�huizen�kopen.��
Alsof�er�niks�aan�de�hand�is’

MODELLEREN?





Stel zelf je programma 
samen en kies uit meer dan 
100 lezingen, workshops en 
masterclasses.

Ontmoet 2500 marketeers, 
marketing insights 
professionals, digital & 
webanalisten en data-
management professionals.

Vergroot je kennis van 
o.a. Marketing, Insights, 
Research & Analytics.
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CUSTOMERS THE DAY AFTER TOMORROW

Denk aan de trailer van 
een Hollywood-actiefilm 
waarin een wat vet aange-
zette voice-over de wereld 
waarschuwt voor ‘iets’ wat 
komen gaat. Dat gevoel 
bekruipt je soms bij de 
trailer van Customers�the�
day�after�tomorrow. Dat  
is geen film maar het 
nieuwe boek van Steven 
van Belleghem. ‘Het is 
zeker geen doemscenario 
maar ik wil dat de bood-
schap duidelijk is dat we 
in een nieuwe fase zitten. 
Dat wat 2007 was voor 
mobiel, is 2017 voor arti- 
ficiële intelligentie. We 
zitten op een keerpunt 
waarbij het makkelijker 
wordt voor de klant, maar 
moeilijker voor bedrijven.’
tekst rob	van	bodegom 

Makkelijker voor de klant, 
         moeilijker voor bedrijven
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de klant

CUSTOMERS THE DAY AFTER TOMORROW

H 
et boek is een pleidooi om 
vanuit de klant te blijven 
denken en dus niet – heel 

verleidelijk – vanuit de technologie. 
Omdat niets zeker is behalve dat de 
nieuwe technologieën de verwachtingen 
van klanten volledig op de schop zullen 
nemen, verdienen die klantverwach- 
tingen al onze aandacht. 
De klant verwacht straks een snellere 
service dan real time. Hij wil hyper-per-
soonlijk benaderd worden, targeting  
op basis van klassieke segmentatie is 
kansloos. User interfaces moeten intuïtief 
zijn en het ultieme gemak bieden;  
convenience wordt namelijk de nieuwe 
loyalty. Customer journeys gaan sterk 
veranderen: van een soort tunnel (eerste 
digitale golf), naar digitale word-of-
mouth (tweede golf) tot de derde golf 
waarin word-of-mouth belangrijk blijft 
maar dan gecombineerd met een grote 
opkomst van algoritmes met persoonlijke 

aanbevelingen. Consumenten gaan in 
toenemende mate hun aankoopbeslis- 
singen rationeel nemen en de impact  
van branding (emotie) neemt af. Als de 
technologie goed is en de klant heeft  
er vertrouwen in, dan zal hij eerder de 
(aanbevelingen van een) computer 
vertrouwen dan die van een mens. 
Customers the day after tomorrow gaat 
over klantrelaties in een wereld die de 

�
‘�De�klant�vertrouwt��
eerder�de�aanbevelingen��
van�een�computer��
dan�die�van�een�mens’

Makkelijker voor de klant, 
         moeilijker voor bedrijven

Steven van Belleghem werkte van 2001 tot 
2012 als consultant en managing partner 
bij Insites Consulting. daarna startte hij 
zijn eigen bedrijf B-conversational, ook is 
hij co-founder van Nexxworks en Snack- 
bytes. hij schreef vier boeken waarvan zijn 
eerste (The Conversation Manager) in 2010 
werd uitgeroepen tot meest innovatieve 
marketingboek. Customers the day after 
tomorrow is zijn nieuwe boek. 
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derde digitale golf ingaat, die van AI 
(artificial intelligence). Waarin moeten 
bedrijven investeren om de klant van 
overmorgen – grofweg de komende vijf 
tot tien jaar – in een AI-first-wereld te 
winnen en te behouden? Het is ‘game 
over’ als niet vandaag al met investerin-
gen wordt begonnen. Van Belleghem: ‘Als 
je kijkt naar bedrijven die het nu moeilijk 
hebben, dan zijn dat degenen die hun 
klanten de laatste tien jaar niet gevolgd 
hebben, die ontkenden dat klanten 
veranderd zijn. Als je kijkt naar wat je nu 
hebt, dan is dat onvoldoende. Dus denk 
niet te veel na over de shit van yesterday, 
maar kijk vooruit, zie de mogelijkheden 
en durf te dromen. En werk dan terug.’ 

Circle of life 
Om in een AI-first-wereld te overleven,  
is het belangrijk dat elk bedrijf data gaat 
verzamelen, veel data. Dat begint bij het 
op de markt brengen van een fantastisch 
product dat veel gebruikers aantrekt en 
dat door zijn productgebruik data gene-
reert. Deze data zullen het product  
verder verbeteren en de klantbenadering 
verder personaliseren. Beide leiden tot 
meer klanten en dus tot nog meer data. 
Dit is de circle of life voor AI. Data – en 
dan vooral het hefboomeffect ervan –  
is onmisbaar voor AI. Als alle bedrijven 
‘data companies’ worden, roept dat de 
vraag op of dat wel in het belang van de 
klant is. Het lijkt meer om het genereren 
van data te gaan dan om het leveren  
van producten en diensten waar de  
klant behoefte aan heeft. Van Belleghem: 
‘Als de data centraal staan, dan zijn we 
verkeerd bezig. Er mag geen directe lijn 
zitten tussen data en geld verdienen. In 
het verleden hebben we dat vaak gezien 

en dat eindigde altijd in een crash, 
consumenten vinden dat vreselijk. De  
lijn moet indirect zijn. Je moet starten  
bij de meest gedroomde customer 
experience, hoe zou een bezoek of een 
aankoop bij ons kunnen gebeuren in  
de toekomst, hoe halen we alle fricties 
eruit? De techniek is het middel, het  
doel is een betere relatie met de klant.’

Netflix
Wat betekent het voor de onderzoeks-
branche als bedrijven straks in toene-
mende mate hun eigen data genereren? 
Van Belleghem: ‘Voor de klassieke onder-
zoekswereld wordt het een uitdaging, 
zeker bij de grotere spelers. Die zullen 
steeds meer kijken naar hun eigen data 
over klantgedrag in plaats van een 
klassieke onderzoeksmethode inzetten. 
Zo komt het voor dat Netflix een acteur 
voor een serie selecteert op basis van  
het streaminggedrag: naar welke acteurs 
wordt veel gekeken? Wat je ook gaat  
zien is dat men in realtime over bepaalde 
zaken wil beschikken. Wachten op resul-
taten is niet meer van deze tijd. Het  
gaat om realtime dingen testen.’ Als 
derde mogelijkheid voor de onderzoek-
sector ziet Van Belleghem het beter 
verspreiden van kennis, bijvoorbeeld over 
de context van de consument, ‘om hem 
echt te kunnen begrijpen’. ‘Dat betekent 
dat je meer data nodig hebt en dat die 
beter toegankelijk moeten zijn.’

Vechten of samenwerken
‘De grote internationale technologieplat-
forms hebben een voorsprong van twee 
jaar op de rest van de wereld’, aldus  
Van Belleghem. De wereld wordt steeds 
meer gedomineerd door de Facebooks  
en Alphabets van deze wereld; de auteur 
noemt ze ‘digital commodity magnets’. 
Bedrijven moeten zich bewust worden 
van hun achterstand en de urgentie gaan 
voelen om nu in actie te komen. Enerzijds 
raadt hij aan om te vechten tegen deze 
dominante tech-giganten, wat lijkt op  
de beschuldigende vinger die steeds 
vaker wordt uitgestoken naar technolo-
giebedrijven. MIT-hoogleraar Andrew 
McAfee hekelt in NRC van 21 oktober jl.  
de dreigende maatschappelijke woede 
over technologie. Sillicon Valley komt 
volgens hem steeds vaker negatief in  
het nieuws. Hij noemt dat gevaarlijk. Van 
Belleghem zegt de kritiek op technologie 
te begrijpen, maar zit toch eerder in het 
McAfee-kamp. Daarom raadt hij bedrijven 
aan om vooral ook mee te surfen op  
het succes van de grote digitale spelers. 
Zonder hun data-leverage is het ‘game 
over’. Maar samenwerken en er tegelijker-
tijd tegen vechten, is toch onverenigbaar? 
Van Belleghem: ‘Het is een duivels dilem-
ma. Maar ik denk toch dat het geen of-of 
meer is, maar en-en. Je kunt als bedrijf 
niet anders dan samenwerken, je moet 
scoren via deze jongens. Anderzijds ben je 
het ook aan jezelf verplicht om een eigen 

‘�Bedrijven�die�het�nu�moeilijk�hebben,�hebben��
hun�klanten�de�laatste�tien�jaar�niet�gevolgd’

‘�Er�mag�geen�directe�lijn�zitten��
tussen�data�en�geld�verdienen’
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identiteit op te bouwen. De platforms 
positioneren zich namelijk tussen de 
bedrijven en de klanten in waardoor 
differentiatie en het maken van impact 
steeds moeilijker wordt.’ Dat samen- 
werken de tech-reuzen alleen maar  
nog dominanter maakt, noemt van 
Belleghem het klassieke excuus van 
bedrijven die niet samenwerken. Als je 
niet meedoet met de grote spelers, mis  
je onwaarschijnlijk veel kansen. Het 
dilemma wordt overigens al minder 
moeilijk als je de mening van de klant  

als uitgangspunt hanteert. ‘De enige  
die gelijk heeft, is namelijk de klant. Als  
je kijkt naar recente onderzoeken, vooral 
over de Amerikaanse markt, dan zegt  
36% van de Amerikanen Amazon niet 
meer te willen missen. Politici mogen  
er over klagen, journalisten mogen er 
opiniestukken over schrijven, maar de 
gemiddelde consument vindt dat ze  
een ongelofelijke service leveren.’ 

Chinese toestanden
Van Belleghem voorziet dat klantrelaties 
steeds meer als een wetenschap zullen 
worden beschouwd, dat ratio, analytics 
en algortimes de boventoon gaan voeren. 
Professor Dirk Helbing waarschuwde (o.a. 
in Clou 81 en NRC augustus 2016) voor 
een datadictatuur en zelfs het ontstaan 
van oorlogen als we ons te veel laten 

leiden (ge‘nudged’ worden) door data. 
Van Belleghem herkent dit en ziet ook 
(maatschappelijke) gevaren: ‘In het  
begin (de eerste twee digitale golven, 
RvB) waren de veranderingen goed 
zichtbaar, we werkten er mee (apps) en 
we hadden het zelf in de hand (smart-
phone). Nu zitten we in een fase dat  
het heel ongrijpbaar wordt, een groot 
deel van de AI-technologieën is voor de 
klant onzichtbaar. En de ontwikkelingen 
gaan in een rotvaart.’ Van Belleghem 
noemt de eind oktober gelanceerde 
nieuwe AlphaGo Zero, de supercomputer 
van Google DeepMind. In 40 dagen  
heeft deze computer zich 3000 jaar aan 
opgebouwde menselijke kennis eigen 
gemaakt. De computer deed het hele-
maal zelf. ‘Iedereen had voorspeld dat  
dit tussen 2025 en 2030 zou gebeuren.  
En kijk naar de plannen van China die ze 
net hebben uitgerold: in 2020 willen ze  
in alle steden 170 miljoen camera’s 
ophangen. Dat wordt gelinkt aan online 
gegevens van de inwoners die scores 
gaan krijgen voor hun gedrag op basis 
waarvan ze naar een bepaalde school 
mogen. Heel eng en ook heel realistisch 
als ze zeggen dat ze dat gaan doen.  
Het is een ongrijpbare lading die boven 
de wereld hangt.’ Van Belleghem pleit 
voor de samenstelling van een ‘ethische 
groep’ die afspraken maakt over wat 
we wel en niet gaan doen. ‘Daarvoor is 
aan het hoofd een hotshot als Obama 
nodig, anders wordt het een ramp.  
En als we het los doen van Amerika  
en China, wordt het ook een ramp.  
Het moet globaal.’ Zo zijn we toch  
nog, ook al bedoelt Van Belleghem  
het niet zo, bij een Hollywood-scenario 
beland. « 

‘�Klantrelaties�zullen�steeds�meer�als�weten-
schap�worden�beschouwd;�ratio,�analytics��
en�algortimes�gaan�de�boventoon�voeren’

Planet Labs & Fusion
Van Belleghem bezocht voor zijn boek wereldwijd 300 bedrijven en sprak met diverse 
experts. Hij maakte zijn selectie op verschillende criteria, zoals geografische spreiding, 
de omvang en volwassenheid van de bedrijven, dus van gevestigde cyberreuzen tot 
embryonale bedrijven. Ook bezocht hij wetenschappelijke instituten. Er zijn twee 
bedrijven die op Van Belleghem persoonlijk een heel grote indruk maakten. Planet 
Labs bouwt satellieten waarvan er inmiddels ruim 100 rond de aarde zweven. Ze 
maken iedere dag foto’s van elke vierkante meter aardoppervlak. ‘Zij bouwen de 
grootste database van de wereld waarmee bijvoorbeeld objectief stormschade in kaart 
kan worden gebracht, zonder enige tussenkomst van een verzekeringsexpert. Google 
kocht het bedrijf voor 70% op.’ Tweede voorbeeld is Fusion: ‘Een klein bedrijf van een 
aantal topwetenschappers dat aan visuele search doet. Het is een sociaal netwerk dat 
kan zien waarnaar je kijkt op een foto. Het zou me niet verwonderen als dat over 
enkele jaren voor een paar miljard verkocht wordt aan Google.’
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RICHARD THALER 

Van rebel naar  
Nobelprijswinnaar

W 
aar psycholoog Kahneman zo’n beetje de 
eerste was die psychologie bracht naar  
de economie, was econoom Thaler een  

van de eersten die psychologie haalde naar de economie. 
Kahneman en Thaler behoren beiden tot een club wetenschap-
pers die in de jaren 70 en 80 schopten tegen het mensbeeld 
van de rationele homo economicus. Zo publiceerde Thaler 
onder de noemer Anomalies (abnormaliteit of afwijking) een 
hele reeks artikelen in het Journal of Economic Perspectives.  
In deze, haast poëtische, proteststukken uitte hij stevige kritiek 
op de standaard aannames in de economie. Een prachtig 
voorbeeld daarvan is The Winner’s Curse (1988), waarin hij 
beschrijft hoe een winnaar van een veiling eigenlijk altijd een 
verliezer is omdat hij steevast teveel betaalt. Het willen winnen 
van een object drijft immers de prijs omhoog. Mensen die de 
transferbedragen van voetballers in de gaten houden, moeten 
deze ‘winner’s curse’ wel herkennen.  

Het irrationele van bezit
Thaler wilde laten zien dat de economische wetenschap de 
economische waarde van iets, oftewel de prijs, niet een absoluut 
gegeven is. Eerder iets relatiefs, en dus afhankelijk van de con-
text. Een mooi voorbeeld daarvan is het ‘endowment-effect’.  
Dit houdt in dat mensen een grotere waarde toekennen aan iets 
wat ze bezitten dan wanneer ze hetzelfde product niet zouden 
bezitten. Een inmiddels klassiek voorbeeld vormt het experiment 
van Kahneman, Knetsch en Thaler waarin zij de ene helft studen-
ten in een collegezaal een gratis koffiemok gaven, en de andere 
helft lieten bieden op diezelfde koffiemokken. De studenten die 
een koffiemok hadden gekregen wilden hier een veel hogere 
prijs voor krijgen dan de andere helft voor de koffiemok wilde 
betalen. Dit experiment is intussen vaak herhaald met steeds 
dezelfde asymmetrie tussen vraagprijs en biedprijs als uitkomst. 
Dit endowment-effect kan verklaard worden door het fenomeen 
‘loss aversion’, een typische term van Kahneman, de andere 
Nobelprijswinnaar. ‘Loss aversion’ houdt in dat we er meer van 
balen wanneer we iets verliezen dan dat we blij worden wan-
neer we iets winnen. Oftewel, we hebben er zo’n ontzettende 
hekel aan om iets te verliezen dat we er alles aan doen om dat  
te voorkomen. Marketeers proberen, bewust dan wel onbewust, 
gebruik te maken van het endowment-effect door bijvoorbeeld 
proefabonnementen aan te bieden of mensen gratis producten 
te laten proberen. De crux zit hierbij in de rol van emotie: wan-
neer we een product hebben en kunnen ervaren, dan voelen  
we een emotionele binding met dat product, waardoor het een 
andere waarde voor ons krijgt. Dit zijn allemaal processen die  
we vanuit de ‘traditionele’ economie niet kunnen verklaren.

Sparen en rood staan
De rijzende ster Thaler maakte wetenschappelijk vooral furore 
met zijn werk rondom het concept ‘mental accounting’: de 

Richard Thaler, godfather of nudging

Begin oktober werd bekend dat de Nobelprijs voor de Economie dit jaar naar  
gedragseconoom Richard Thaler gaat, vanwege zijn pionierswerk in het bouwen 
van bruggen tussen de economische en de psychologische wetenschap. Na  
Kahneman (2002) en Shiller (2013), is het de derde keer dat de prijs van bijna  
een miljoen euro in handen valt van een Amerikaanse wetenschapper die de 
irrationaliteit van de mens beklemtoont. Thaler grapte als reactie op zijn prijs  
dan ook: ‘I will try to spend it as irrationally as possible!’
tekst eveline	van	zeeland
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gewoonte van mensen om mentaal verschillende potjes geld  
te reserveren voor verschillende doeleinden, zelfs wanneer dit 
geen efficiënte invulling is. En jawel, ook de mental accoun-
ting-theorie is stevig gefundeerd in het werk van Kahneman. 
Het feit dat we denkbeeldige potjes geld in ons hoofd hante-
ren, ook al komt het geld uiteindelijk allemaal uit dezelfde 
portemonnee, heeft een enorme impact op ons consumenten-
gedrag. De potjes zijn namelijk gebaseerd op wat we denken 
voor een bepaald product te moeten betalen. Is de werkelijke 
prijs hoger, dan hebben we een mentaal probleem en zullen  
we het product minder snel kopen omdat we dan moeten 
‘bezuinigen’ op een ander potje. De mental accounting-theorie 
van Thaler verklaart ook waarom mensen tegelijkertijd geld 
kunnen hebben op hun spaarrekening en rood kunnen staan 
op hun betaalrekening. Men ziet de twee rekeningen als twee 
verschillende potjes. Aangezien je op je spaarrekening meestal 
minder rente krijgt dan wat je aan rente betaalt op rood staan 
op je betaalrekening, kan dit dus uitmonden in een duur en 
vooral irrationeel grapje. 

Menselijk gezicht 
Thaler is vooral geroemd om de praktische toepasbaarheid  
van zijn werk. Hij behandelde bijvoorbeeld maatschappelijke 
relevante vraagstukken als ‘hoe kun je mensen meer laten 

sparen?’, maar onderzocht bijvoorbeeld ook het gedrag in 
televisieshows als ‘Deal or no deal’. Die praktische toepasbaar-
heid kreeg vooral vorm onder de noemer ‘nudging’, ofwel het 
de burger geven van een vriendelijk duwtje in de rug naar een 
gewenste richting. Een ‘nudge’, letterlijk vertaald ‘een duwtje’, is 
een prikkel waardoor een burger meer gaat sporten, gezonder 
gaat eten, stopt met roken of meer gaat sparen voor de toe-
komst. Het thema nudging stuitte op veel kritiek, voornamelijk 
uit de ethisch-filosofische hoek. Maar ook economen vonden 
het werk van Thaler te paternalistisch. Thaler verzette zich, 
samen met zijn nudging-partner Cass Sunstein, hevig tegen 
deze kritiek. In het prachtige Libertarian paternalism (2003)  
dat zij in The American Economic Review publiceerden, riepen 
zij economen op hun kritiek over paternalisme aan te passen. 
Zij stelden dat mensen simpelweg niet goed zijn in het maken 
van weloverwogen keuzes en dat er niets mis mee is om hen 
hierbij, onder strikte voorwaarden, wat te helpen, als dat hun 
eigen welzijn bevordert. Hoge bomen vangen veel wind, zo ook 
Thaler. Maar uiteindelijk heeft de rebellerende econoom Thaler 
de economie haar menselijke gezicht teruggegeven en heeft  
hij zich vooral bezig gehouden met de vraag hoe je mensen 
gezonder en gelukkiger kun maken. Het heeft hem welverdiend 
de Nobelprijs opgeleverd. 

�‘�Dat�we�denkbeeldige�potjes��
geld�in�ons�hoofd�hanteren,�
heeft�een�enorme�impact�op��
ons�consumentengedrag’

‘�Er�is�niets�mis�mee�om��
mensen�wat�te�helpen��
als�dat�hun�eigen�welzijn��
bevordert’
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WAAR STAAT MARKTONDERZOEK OVER TIEN JAAR? 

DE WERKELIJKHEID VO RMGEVEN

het vak

Over tien jaar is de markt voor 
marktonderzoek wereldwijd 
twee keer zo groot als nu. Een 
positieve voorspelling die onder 
ander is gebaseerd op het feit 
dat de fundamentele behoefte 
aan vertrouwen en zekerheid  
bij leidinggevende personen in 
bedrijven het komende decen-
nium zal groeien. Die behoefte  
is sinds het ontstaan van het  
vak marktonderzoek, een eeuw 
geleden, bepalend voor de vraag, 
en er zijn geen aanwijzingen  
dat die zal veranderen. 

tekst dirk huisman, skim

D 
e kansen en de mogelijkheden voor marktonder-
zoek liggen op het scheidsvlak van de keuzes die 
bedrijven maken en het keuze- en beslisgedrag  

van consumenten. Om de dynamiek, de kansen en de mogelijk-
heden die constant opdoemen in kaart te brengen maken we 
gebruik van het BIC Framework: Business decisions Interacting 
with Consumer decision behavior (zie figuur). Het BIC frame-
work wordt gebruikt bij het nemen van bedrijfsbeslissingen, 
anticiperend op keuzegedrag van consumenten. De bedrijfs- 
beslissingen staan op een as die loopt van tactisch tot strate-
gisch. Het consumenten-keuzegedrag, variërend van beperkt 
keuzegedrag tot uitgebreid keuzegedrag, is essentieel, omdat 
de consument in iedere bedrijfsbeslissing op korte en lange 
termijn centraal staat. In het framework worden vier kwadran-
ten onderscheiden. De kansen, mogelijkheden, bedreigingen  
en de realiteit in 2027 verschillen sterk per kwadrant.

 

1 
CALL TO ACTION
Kwadrant 1, Tactische bedrijfsbeslissingen  
en beperkt consumenten-keuzegedrag

Over tien jaar zal zowel het percentage als het aantal aankopen 
dat consumenten uit automatisme of uit gewoonte en met 
minimale inspanning doen meer dan verdubbelen. Consumen-
ten proberen bewust en onbewust de complexiteit van het 
kopen van producten en diensten tot een minimum te beper-
ken. Voorbeelden te over: automatisch pakken we producten 
van het schap, automatisch bestellen we online en laten iets 
thuis bezorgen, uit gewoonte vink je producten aan en vergelijk 
je die online. Dat is niet nieuw en ook merkentrouw speelt hier 
een rol. Hoewel consumenten hun inspanningen willen beper-
ken, zullen merken en bedrijven consumenten steeds willen 
bereiken en de interactie met hen proberen te intensiveren.
Als gevolg daarvan zal het aantal tactische korte termijn-be-
drijfsbeslissingen in 2027 een veelvoud zijn van het aantal 
beslissingen van tegenwoordig. Maar per beslissing zal het 
budget beperkt zijn. Om beslissingen voor te bereiden en te 
nemen zijn stroomlijning van bedrijfsprocessen, automatise-
ring en voorgeprogrammeerde beslisregels noodzakelijk. 
Voorbeelden van beslissingen zijn het kiezen van de claim of de 
‘call to action’ voor verschillende doelgroepen, besluiten welke 
promoties in welke kanalen worden aangeboden, keuzes over 
tekst of uitvoering van de verpakking, prijsaanpassingen, etc.
Voor marktonderzoek betekent dit dat processen volledig of in 
hoge mate geautomatiseerd moeten zijn met standaardrap-
portages en het automatisch voeden of aanpassen van het 
marketing-dashboard. Studies zullen zich baseren op vooraf 
bepaalde doelstellingen en pre-defined deliverables. Aanvragen 
en bestellen van dit soort studies verloopt online via menu 
based ordering systems waarin de details gespecificeerd 
worden. De studies zijn gebaseerd op korte interviews, korte 
observaties of andere korte interacties met consumenten. Om 
de resultaten te kalibreren of te benchmarken zullen de resul-
taten gecombineerd worden met een database van soortgelijke 
studies of met andere historische of recente marktdata, of data 
uit een master study. Uiteraard zullen de data op een of andere 
wijze theoretisch verankerd moeten zijn, maar belangrijker is 
dat ze gevalideerd zijn om bepaalde bedrijfsbeslissingen te 
kunnen nemen. In essentie zijn het heel specifieke of gerichte 
onderzoeken om een bepaalde keuze te onderbouwen. Bredere 
of diepere inzichten zullen verkregen worden via meta-analy-
ses. In essentie zijn de uitkomsten van de studies naast een 
simpel antwoord vooral basismateriaal voor diepgaandere 
analyses. De meerderheid van deze kleine onderzoeken is als 
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onderdeel van een master-agreement online te bestellen.
Hoewel de beslissingen in dit kwadrant een beperkt budget 
kennen, zal er toch sprake zijn van innovatie. Die zullen per  
euro meer toegevoegde waarde bieden, ze zullen worden 
getest en verder ontwikkeld en uiteindelijk zal dat de  
standaard zijn in 2027. 
De meerderheid van de studies die markonderzoekbureaus  
nu uitvoeren zullen in 2027 behoren tot dit kwadrant, ook een 
deel van de studies die nu nog vallen in de andere kwadranten. 
Het gaat dan om onderzoeken die modulair zijn opgebouwd  
en waarin iedere module een vooraf gedefinieerde doelstelling 
heeft, en studies die nu al in hoge mate geautomatiseerd zijn. 
Technologie is bepalend in dit kwadrant en nu al zie je grote 
stromen venture capital in dit kwadrant geïnvesteerd worden. 
Toch hoop ik dat marktonderzoek leidend zal zijn in het ont-

werp van de studies en de antwoorden. De kernvraag is dan:  
als technologie bepalend is, maar marktonderzoek leidend is in 
het design van de oplossingen, welke professie zal dit kwadrant 
dan beheren? 
 

2 
INZICHTEN EN DATA COMBINEREN
Kwadrant 2, Tactische bedrijfsbeslissingen  
en uitgebreid consumenten-keuzegedrag

Als gevolg van de toenemende variëteit en diversiteit in het  
consumenten-keuzegedrag en het toenemend switchen tussen 
beperkt en uitgebreid keuzegedrag, neemt de vraag naar studies 
op het gebied van uitgebreid keuzegedrag toe. Daarbij kun je 
denken aan decision journey mapping: het vaststellen wat het 
belang en de rol is van de verschillende contactpunten en con-
tactmomenten voor een switchende consument, of aan studies 
om omni-channel decisions te onderbouwen. Daarnaast is 
uitgebreid keuzegedrag kenmerkend voor de keuze van bepaalde 
producten of diensten en kenmerkend in bepaalde industrieën. 
Voor marktonderzoek ligt de uitdaging in het creëren van 
oplossingen die passen binnen de complexe werkelijkheid en 
die toch betaalbaar zijn. Dat laatste is een vereiste, want we 
hebben het hier over tactische of korte termijnbeslissingen, 
waar per definitie de middelen beperkt voor zijn. De werkelijk- ›
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Business Decisions

BIC Framework – Business decisions Interacting with Consumer decision behavior – bepalend  
voor de kansen, de uitdagingen, de mogelijkheden en de bedreigingen voor marktonderzoek.

‘�De�uitdaging�ligt�in�het��
creëren�van�oplossingen��
die�passen�binnen�de��
complexe�werkelijkheid�en��
die�toch�betaalbaar�zijn’
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het vak

heid is complex, omdat dit soort keuzegedrag voor een bepaald 
product of dienst niet frequent wordt uitgevoerd, maar wel 
plaatsvindt in een digitale en een analoge omgeving. De 
producten op zich kunnen voor de consument ook complex zijn. 
Gezien de complexiteit, de frequentie en het relatief beperkte 
budget is het in dit kwadrant essentieel om gedurende een 
langere periode inzichten en data uit verschillende bronnen  
te combineren en om de werkelijkheid te modelleren en het 
model telkens te actualiseren. Als er een model is dan kun  
je bepaalde initiatieven of stimuli testen in korte interviews, 
observaties of interacties met de consument. 
Om als onderzoeker in dit kwadrant te excelleren moet je met 
heel veel methoden, technieken en oplossingen bekend zijn.  
Je moet zeer systematisch werken en data en inzichten uit 
verschillende bronnen kunnen combineren. Vanuit een bedrijfs-
economisch perspectief is dit een uitdagend kwadrant want  
de inhoudelijke uitdagingen zijn groot en lonend, maar omdat 
het om tactische beslissingen gaat, zijn de budgetten door-
gaans beperkt. 
 

3 
STRATEGIE IJKEN
Kwadrant 3, Strategische, complexe bedrijfsbeslis-
singen en beperkt consumenten-keuzegedrag

Op het eerste gezicht lijkt het beperkte keuzegedrag niet 
overeen te komen met de strategische lange termijn-bedrijfs-
beslissingen. Maar het tegenovergestelde is waar, omdat het 
vaak gaat om miljoenen min of meer automatische keuzes van 
consumenten waarop de inkomsten van het bedrijf gebaseerd 
zijn. Het gaat dan vooral om de inkomsten op de lange termijn, 
dus strategische keuzes zijn essentieel. Een goed voorbeeld is 
prijspromotie. Op korte termijn zal onderzoek uitwijzen dat  
je het beste promotie A of B kunt doorvoeren. Maar als je de 
invloed van een reeks korte termijnbeslissingen analyseert is 
de conclusie waarschijnlijk heel anders. Op de lange termijn 
zou het negatieve effect van een opeenvolgend aantal beslis-
singen A of B negatiever zijn dan het korte termijnvoordeel.
Omdat in 2027 het aantal tactische beslissingen op korte 
termijn een veelvoud zal zijn van het aantal beslissingen van 
nu, neemt de behoefte om die reeks beslissingen te analyseren 
vanuit een strategisch perspectief op lange termijn proportio-
neel toe. Nieuwe technieken, methodologie en gegevensbron-
nen zullen het ook mogelijk maken om een groeiend aantal 
studies uit te voeren. Een ander voorbeeld van het enorme 
potentieel in dit kwadrant is de opkomst en de marktverstoren-
de invloed van digitalisering en e-commerce. Om met deze 

verstorende vernieuwingen rekening te houden moeten veel 
bedrijven hun strategie opnieuw ijken en eventueel herformu-
leren. Dit soort lange termijn strategische beslissingen gaat 
een scala aan stakeholders in de top van de organisatie aan.  
Dit is het kwadrant waar marktonderzoek de potentie heeft om 
haar verloren positie, als adviseur die vertrouwen en zekerheid 
geeft aan de leiders hoog in de organisatie, te heroveren.   

4 
OVERWINNEN
Kwadrant 4, Strategische, complexe bedrijfsbeslis-
singen en uitgebreid consumenten-keuzegedrag

Voor marktonderzoek is dit het meest uitdagende en potenti-
eel ook meest belonende kwadrant. Om hierin te excelleren 
moeten de beste experts in menselijk of consumenten-keuze-
gedrag samenwerken met de beste methodologen, bedrijfs- 
wetenschappers en consultants. Binnen het marktonderzoek 
zijn de beste experts in consumenten-keuzegedrag en metho-
dologie ruim vertegenwoordigd. Zij geven ons het recht ons  
dit kwadrant toe te eigenen.
Er ontstaat wel een steeds grotere kloof tussen marktonder-
zoek en het begrijpen en doorgronden van de strategische 
lange termijn-bedrijfsbeslissingen. Als professionals moeten 
wij ons afvragen: hoe goed begrijpen wij de bedrijfsstrategie 
van onze klanten en de daaraan gerelateerde bedrijfsbeslissin-
gen? Hoe goed begrijpen wij de industrie van onze klanten en 
hun uitdagingen? Hoe goed begrijpen wij de uitdagingen en  
de bedreigingen van digitalisering voor onze klanten? Hoe goed 
begrijpen wij de invloed van strategische voordelen en nadelen 
als door de digitale economie industrieën gaan overlappen?
Het begrijpen van strategische, complexe lange termijnbeslis-
singen is een relatieve zwakte van de marktonderzoekers, 
vooral als deze beslissingen beïnvloed worden door krachten  
en functies die niet gerelateerd zijn aan marketing. Het over-
winnen van deze barrières is noodzakelijk, maar eist tijd. In  
de tussentijd moet deze expertise ingehuurd worden of moe-
ten we samenwerken met business consultants, zodat we  
onze positie in dit kwadrant kunnen opbouwen. Op dit  
moment wordt dit kwadrant gedomineerd door management 
consultants, maar marktonderzoek als industrie en als profes-
sie omvat zoals gezegd twee van de drie kernexpertises die 
vereist zijn om te excelleren in dit kwadrant: consumenten- 
keuzegedrag en methodologie. Waarom zouden we niet 
investeren in het beter doorgronden en oplossen van strate- 
gische complexe lange termijn-bedrijfsbeslissingen? Om 
relevant te blijven is die investering toch al nodig. «  

‘�Begrijpen�van�strategische,��
complexe�lange�termijnbeslissingen��
is�een�relatieve�zwakte�van�de��
marktonderzoekers’
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Beeldend communiceren is eigenlijk al ontzettend oud: de 
Egyptenaren deden het ook. Door social media zijn beelden 
teruggekeerd in onze communicatie (zoals emoji’s). De  
geavanceerde camera’s op smartphones, waarmee we bijna 
overal ter wereld toegang hebben tot het internet, zorgen 
ervoor dat we niet langer foto’s maken om herinneringen te 
koesteren, maar om ze instant te delen, om te vertellen wat  
we doen en wie we zijn. Het zijn dan ook de visueel georiën-
teerde social media-platformen, zoals Instagram en Snapchat, 
die aan populariteit winnen. 

A little girl
Met Machine Vision-technolo-
gie kan beeld automatisch 
worden geanalyseerd. De 
technologie ontwikkelt zich 
snel en grote commerciële 
spelers – zoals Google en 
Microsoft – maken het voor 
iedereen beschikbaar. Algorit-
mes herkennen met een zekere 
precisie logo’s, gezichten, 
objecten, omgeving en sfeer. 
Dat gaat nog niet altijd fout-
loos. In foto 1 worden bijvoor-
beeld correct de kleuren, 
schoenen, tas, het Airforce 1 
logo van Nike en zelfs de 
handtas herkend. Ook wordt een meisje herkend, waarschijnlijk 
door de kleding, maar een inspectie van het been laat zien dat 
het om een man met beenhaar gaat. Er zijn zelfs algoritmes die 
het beeld in z’n geheel beschrijven. Microsoft beschrijft deze 
afbeelding als ‘a little girl standing next to a suitcase’. Niet 

geheel foutloos, maar dit gaat wel verder dan het herkennen 
van de afzonderlijke concepten meisje en tas. Machine Vision 
opent deuren voor merken om grootschalige analyses te doen 
van consumer-generated beelden. 

Bier en bitterballen
Machine Vision kan op talloze manieren waardevol worden 
ingezet voor het merk, zoals voor innovatie, performance  
en customer experience management. Het analyseren van 
beelden op social media geeft bijvoorbeeld zicht op:

• share of eye: door middel van logo tracking, zelfs zonder be- 
noeming van het merk in de tekst, kan geanalyseerd worden 
hoe vaak een merk van een sportsponsor in beeld komt.

• cross platform effecten: door het detecteren van promoted 
filters van bijvoorbeeld Snapchat kan worden geanalyseerd 
wat het effect is op andere platformen.

• nieuwe doelgroepen: door het detecteren van producten 
kunnen nieuwe gebruikersgroepen worden geïdentificeerd 
(zoals bijvoorbeeld via Instagram posts). 

• nieuwe consumptiemomenten: door de herkenning van 
product en omgevingen 
kunnen inzichten worden 
verkregen over wanneer en 
waar producten worden 
gebruikt. Foto 2, waarin het 
logo van Heineken wordt 
herkend, laat bijvoorbeeld 
zien dat ‘bier en bitterballen’ 
niet het standaardrecept is. 

• defecten van het product: 
defecten aan een product, 
een deuk in een auto of een 
ontplofte telefoon, worden 
vaak met een foto geplaatst. 
Beeldherkenning biedt dus 
ook kansen voor webcare.

Merkimago
Wetenschappelijk onderzoek naar Machine Vision en merk- 
communicatie is er nog nauwelijks. Een voorbeeld is een 
recente studie van Liu, Dzyabura & Mizik (2017) waarin een 
methode wordt beschreven hoe je met beelden kan onder- 
zoeken of het merkimago in afbeeldingen van consumenten 
overeenkomt met het merkimago in beelden die door het 
merk zelf worden gedeeld. Met Flickr werd een dataset  
gecreëerd van foto’s die worden gekenmerkt door percepties 
als stoer, glamour, cool en ongezond. Door de foto’s van 
consumenten te vergelijken met zo’n dataset werd achter-
haald welke merkpercepties er kleven aan het merk en of dit 
matcht met de eigen merkcommunicatie. In Amsterdam en 
Tilburg wordt in de aankomende jaren getracht dit onderzoek 
verder uit te breiden door Machine Vision-methoden toe te 
passen op grootschalige datasets van consument- en 
merk-gerelateerde beeldposts. «
onderzoekers guda van noort en theo araujo (beide uva) begeleiden 
promotie-onderzoek naar machine vision en merkcommunicatie.  
info: www.swocc.nl

Machine Vision-technologie maakt 
het mogelijk om objecten, logo’s, 
gezichten en omgevingen te  
herkennen in beelden die worden 
gedeeld via social media. Wat zijn 
de ontwikkelingen in Machine 
Vision? En wat zijn de kansen  
voor het merk?  
 

MERK & 
MACHINE             
VISION

Foto 1: A little girl standing  
next to a suitcase

Foto 2: Bier en bitterballen



DE NIEUWE WERKELIJKHEID VAN DE MARKETING INSIGHTS   INDUSTRY

 #proudtobeamark etresearcher

Z 
oals Jan Rotmans het zo mooi 
zegt: ‘We leven niet in een tijd 
van verandering maar in een 

verandering van tijd’. De afgelopen jaren 
heb ik diverse Esomar-congressen bijge-
woond. Er werd vooral gesproken over 
verandering, met weinig concreet resul-
taat. Ook was er sprake van verwarring 
over de wenselijke veranderingen. Hoe 
moest de nieuwe onderzoeker er uit zien 
(change agent, action hero, consultant, 
data expert?) en wat zou de beste manier 
van onderzoek worden (communities, 
mobile, big data?). Er heerste twijfel en 
boosheid over een wereld die ons vak  
niet op waarde schatte. Maar niet dit 
jaar! Mooi om in de inzendingen te  
zien dat de veranderingen tastbaar zijn 
geworden. Het besef groeit dat het niet 
uitmaakt welke weg je inslaat, als je maar 
een weg inslaat. Dat maakt ons vak 

veelzijdig en toekomstgericht. Er klinkt 
een herdefiniëring van het vak door. En 
niemand weet (nog) het juiste antwoord. 
En dat boeit ook eigenlijk niet. We heb-
ben namelijk geen tijd te verliezen. 

Eindeloze mogelijkheden
Organisaties, zoals Philips en Pepsi 
investeren steeds meer in data die over 
hun gebruikers, en zo zijn ze in staat de 
gebruiker steeds meer centraal te zetten 
bij productontwikkeling. Ook andere 
partijen laten zien hoe interne en externe 
data aan elkaar gekoppeld worden. 
Dataverrijking maakt het mogelijk om 
moeilijk vindbare doelgroepen (zoals 
programmeurs voor Microsoft) in het 

vizier te krijgen, profielen te maken en 
hen beter te leren kennen. Dit beperkt het 
aantal vragen dat via traditionele onder-
zoeksmethoden wordt gesteld enorm.  
En dat komt goed uit, want de respondent 
is de lange vragenlijst zat en de klant 
heeft er de tijd niet meer voor, noch het 
geld er voor over. Big data en data science 
zijn niet meer weg te denken uit onze 
industrie. Track & trace van doelgroepen, 
het gebruik van virtual reality om te 
testen…. de mogelijkheden om data te 
verzamelen lijken voorlopig eindeloos. 
We hebben tijdens dit congres het topje 
van de ijsberg van artificial intelligence 
(AI) en Machine Learning (ML) gezien.  
Het is overduidelijk dat met de groeiende 
hoeveelheid beschikbare data AI en ML 
belangrijke drivers zijn om klantgedrag  
in kaart te brengen. Niet alleen om 

bijvoorbeeld voorspellingen te doen over  
consumentenvoorkeuren maar ook om 
vast te stellen of respondenten betrokken 
genoeg zijn om deel te nemen aan 
onderzoek. 

Aanstekelijke speelsheid
We weten allang dat er leukere manieren 
zijn om data te verzamelen en dat de 
lange (online) vragenlijst uitsterft. Maar 
voor het eerst waren er presentaties die 
lieten zien hoe het anders kan. Zoals HBO, 
dat een social media-platform heeft 
gecreëerd waar gebruikers met elkaar 
kunnen chatten over hun favoriete 
programma’s en persoonlijke video’s 
worden gedeeld. Daarachter zit een heel 

‘�Opdrachtgevers�ontginnen�hun�big��
data�met�hulp�van�nieuwe�leveranciers’

Met een groot internationaal congres, met als thema 
‘Visionary’, vierde Esomar dit jaar haar 70-jarig bestaan. 
De ambitie: een drijvende kracht zijn achter verandering, 
en uitdagen van de status quo. Els Molenaar was lid van 
de programmacommissie. Die selecteert presentaties  
die passen in het thema, een goed overzicht geven wat er 
in het vakgebied speelt en recht doen aan de diversiteit 
van de marktonderzoekwereld. Het werk begon met het 
selecteren van de ruim 200 inzendingen, ingediend  
door vakgenoten die over de hele wereld bezig zijn de 
toekomst vorm te geven. Alle inzendingen bij elkaar 
geven een uitstekend beeld van alles wat er momenteel 
in het vak speelt.  
 
tekst els molenaar
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DE NIEUWE WERKELIJKHEID VAN DE MARKETING INSIGHTS   INDUSTRY

 #proudtobeamark etresearcher
esom

ar congres

slim dataverwerkingssysteem dat alle  
op deze manier verzamelde data in een 
dashboard weergeeft. Ook Landrover liet 
zien dat ze met een onderzoeksvariant 
van de ‘Apprentice’, gebruikers intensief 
wisten te betrekken bij hun onderzoek, 
waardoor marketeers meer dan ooit  
hun klanten beter leren kennen. Mooie 
voorbeelden van samenwerking tussen 
bedrijf, bureau en consument in optima 
forma, ruimte voor experimenten en een 
aanstekelijke speelsheid in onderzoek.
 
Bureau als sparringpartner
De grootste verandering heeft plaatsge-
vonden aan klantzijde. Onderzoekers van 
diverse organisaties (o.a. Philips, KLMAir-
France, Nike, Booking.com, EasyJet ) gaven 
inzicht in hun nieuwe werkelijkheid. 
Naast het intensiever ontginnen van de 

intern beschikbare data, wordt met 
slimme, goedkope oplossingen consu-
mentenfeedback verzameld. Anderen 
hebben de wijze waarop ze onderzoek 
doen veel beter in lijn gebracht met de 
cultuur van het bedrijf (Lean bij EasyJet, 
Fun bij HBO) om zo intern meer impact te 
genereren en effectiever te zijn. Bureaus 
zijn bij deze opdrachtgevers als dataleve-
rancier steeds minder relevant maar des 
te meer als sparringpartner, creatieve 
probleemoplosser en innovator van 
nieuwe, specialistische methoden en 
technieken. Duidelijk is dat het hoge 
tempo waarin innovaties in de markt 
worden gezet, organisaties en bureaus 
uitdaagt om zo agile mogelijk insights te 

verzamelen. Snel, kostenefficiënt en met 
behoud van zoveel mogelijk kwaliteit.

Groter dan onszelf
Traditioneel gaan de inzendingen over- 
wegend over de toegevoegde waarde aan 
de commerciële wereld: betere producten, 
slimme oplossingen, meer opzet, meer 
groei. Dit jaar waren er ook mooie cases 
met inzichten uit marktonderzoek die 
bijdragen aan een betere wereld: meer 
begrip voor de positie van minderheden, 
effectievere besteding van liefdadigheids-
fondsen, etc. Als de kennis en ervaring van 
onderzoekers wordt ingezet voor doelen 
groter dan onszelf, groter dan het bureau 
of de opdrachtgever, dan komt de impact 
die insights hebben nog meer tot zijn 
recht. En dat maakt #proudtobeamarket-
researcher een terechte slogan.

Technologie wordt slimmer en slimmer, 
opdrachtgevers ontginnen hun big data 
met hulp van nieuwe leveranciers. Tijd  
en geld zijn kritische indicatoren om 
relevant te blijven als bureau. Snelheid  
en technologie is een deel van het ver-
haal. De andere, net zo relevante, kant  
is openheid, samenwerking, experimen-
teren, falen, creëren en kennis en kunde 
daar brengen waar het nodig is. Van  
een industrie die bedreigingen in kaart 
brengt, worden we een speler bij het 
creëren van kansen. En dat is een nieuwe 
werkelijkheid, om te omhelzen. «
els molenaar is eigenaar van blooming-org en 
voormalig ceo van blauw research

‘�Bureaus�zijn�sparringpartner,�creatieve��
probleemoplosser�en�innovator’
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27 november 2017 

Maak een beeldend 
verhaal 
Datavisualisatie & storytelling 
De klant verwacht tegenwoordig meer dan een simpele beschrijving 
van onderzoeksresultaten. Voeg een visuele laag toe aan je rapport, 
maak de structuur helder en bouw je verhaal goed op. In deze 
workshop leer je hoe je dat aanpakt. Ook hoe je besluitvorming kunt 
vergemakkelijken met je rapport. In een echte doe-workshop ga je 
aan de slag met piramidaal rapporteren, visueel design en leer je 
betere grafieken en tabellen maken. Beslissers zullen blij zijn met 
jouw werk, want je levert niet alleen een aantrekkelijk rapport maar 
ook een effectief verhaal waarmee ze verder kunnen.

10.00 - 16.30 uur
O.l.v. Robert van Ossenbruggen

6 februari 2018 
Inzicht in het brein
Neuromarketing als wetenschap en als 
onderzoeksdiscipline
Neuromarketing heeft een plaats veroverd in de onderzoeksmetho-
diek. Maar hoe zit het met de wetenschappelijke waarde en wat  
kun je er nou precies mee? In deze workshop leer je alles over de 
wetenschappelijke beginselen en het voorspellend vermogen van 
neuromarketing. En over inzicht met behulp van face reading, eye 
tracking, biometrics, EEG en MRI. Je komt alles te weten over hersen-
data, en hoe je die moet interpreteren en om kunt zetten in advies. 
 En tot slot gunnen we je ook een blik in de volgende stap van neuro-
marketing: het detecteren van niet-lineaire neurale netwerken. 

10.00 - 16.30 uur
O.l.v. Martin de Munnik en Andries van der Leij	

4 december 2017
Beter interpreteren 
is beter adviseren
Marktonderzoek & consumentengedrag
Een workshop die Byron Sharp en consumentengedrag combineert. 
Bestaat die? Zeker. Ken je de terugkerende patronen in consumenten-
gedrag? Dan kunt je de resultaten van onderzoek beter interpreteren 
én… je klanten beter adviseren. 
In de workshop leer je de patronen kennen en wat die patronen 
betekenen voor marktonderzoek. Het wetenschappelijk werk van 
Byron Sharp, bekend van ‘How brands grow’ is de basis. 

10.00 - 16.30 uur
O.l.v. Robert van Ossenbruggen

13 februari 2018
Integer omgaan met 
persoonsgegevens
De juridische aspecten van privacy en onderzoek 
Ben je al voorbereid? In mei 2018 gaat het echt gebeuren: de Algeme-
ne Verordering Gegevensbescherming treedt in werking. Er komen 
meer en specifiekere eisen aan de omgang met persoonsgegevens. 
Op deze cursusdag ga je in op juridische aspecten die steeds meer 
onderdeel gaan uitmaken van een integere omgang met data uit 
eigen panels en via opdrachtgevers. Ook komen de Telecommuni- 
catiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens aan bod en kijk 
je naar de impact van de regelgeving op onderzoek. En je leert hoe  
je in je eigen organisatie omgaat met nieuwe eisen, beveiliging en 
datalekken.	

10.00-16.30 uur
O.l.v. Alexander Singewald

 
leergang 

marktonderzoek
 

leergang 

marktonderzoek
 

leergang 

marktonderzoek
 

leergang 

marktonderzoek

Aanmelden en 
informatie op 
www.moaweb.nl
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7 december 2017
Het nieuwe goud
Digital analytics in de praktijk
Je hebt data en je hebt digital analytics. We delen met z’n allen  
online ontzettend veel informatie. Data geldt als het nieuwe goud, 
maar je hebt er pas iets aan als je de juiste bronnen kent en weet  
hoe je data kunt interpreteren en gebruiken. 
In deze workshop verken je de mogelijkheden van de nieuwe  
databronnen die vallen onder de noemer digital analytics (vooral 
webanalytics). Welke informatie kunnen we verzamelen via web- 
sites, social media, mobiele apps? Op welke manier vullen die data  
de bestaande kennis over onze klanten, producten, diensten en 
organisatie aan? Naast webanalytics is er aandacht voor campagne-
data en social data, voice of the customer en online survey.

10.00 - 16.30 uur
O.l.v. Egan van Doorn

14 februari 2018
Wendbaar meegaan 
met de klant 
Agile, Scrum, Lean
Agile, Scrum, Lean. De termen zijn al een tijdje bekend, maar wat 
zeggen ze nou eigenlijk? En wat zijn de verschillen? Wil je je organi-
satie wendbaarder maken om op gelijke voet te staan met de klant 
en zijn steeds veranderende wensen, dan is het goed om er meer over  
te weten en ermee te kunnen werken. Leer over de herkomst van de 
begrippen en hoe je ze toepast. Heb je ze onder de knie dan kun je 
sneller de nieuwe inzichten over je klant signaleren en verwerken. Zo 
ontstaat er op efficiënte wijze een product of proces dat volledig aan 
de wensen van de klant voldoet. In de workshop leer je de finesses 
van flexibel werken, en ook hoe je je organisatie meekrijgt.  

10.00 - 16.30 uur
O.l.v. Arne Bax

10 januari 2018
Ken je respondent
Haal het maximale uit kwalitatieve 
(groeps)interviews
Als je goed kwalitatief onderzoek wilt uitvoeren, moet je de inter-
viewtechnieken wel uitstekend beheersen. Benieuwd hoe je deze 
technieken zo goed mogelijk gebruikt bij het voeren van een diep-
te-interview en een groepsgesprek? Kom dan naar deze workshop.  
Je maakt kennis met principes en belangrijkste elementen van 
single-interviews en groepsdiscussies. Hoe ga je om met lastige 
respondenten? Welke technieken kun je inzetten om de respondent 
uit zijn rationele denkwereld te halen? Maak kennis met de opzet 
van kwalitatief onderzoek, de rol van de interviewer, interviewtech-
nieken, verschillende typen respondenten en je oefent single-inter-
views en groepsdiscussies.

10.00 - 16.30 uur
O.l.v. Nieske Witlox

19 februari 2018
Trek aandacht van 
de klant
Datavisualisatie, van inzicht naar impact
Wil je de aandacht trekken van de lezer van je onderzoek? En wil  
je dat er ook echt iets gebeurt met jouw inzichten? Dan is deze 
workshop iets voor jou. Hij draait om datavisualisatie en hij leert  
je welke grafiek te kiezen en hoe die vorm te geven zodat je de 
gewenste reactie bij de lezer krijgt. Je leert als het ware een magneet 
in de data te verstoppen die de lezer naar het inzicht toetrekt. 
De workshop zit op het snijvlak van data-analyse, communicatie  
en user experience, met elementen van psychologie, design en 
storytelling. Gericht op grafieken en tabellen, voor rapportages, 
presentaties en infographics. 

10.00 - 16.30 uur
O.l.v. Michiel Dullaert

Leergang

deel 4

 

 

21
september 

23
oktober  

26
oktober  

Advanced datamanagement in SPSS

Design thinking, agile & customer 
insights 

Tijd 10.00-16.30 uur
Workshopleiders Richard Alker en 
Markus Leineweber

4
oktober  

(Opinie)onderzoek en de media

MOAcademy, 
1-daagse workshop

Tijd 10.00-16.30 uur
Workshopleider Peter Kanne 

Het cliché luidt: als je publiciteit wilt, laat je een onderzoek uit-
voeren. 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 maatschap-
pelijk debat? Voor de onderzoeksbranche? Deze workshop gaat op 
deze vragen in en behandelt de do’s and don’ts.   

Wie de juiste trucs kent, kan in SPSS heel snel data prepareren. 
Deze workshop helpt je daarbij. We trekken een flink arsenaal tips 
& tricks uit de kast om data effectiever, flexibeler en efficiënter te 
managen in SPSS. We gaan aan de slag met tekstmanipulaties, 
loopconstructies, OMS (Output Management System) en SPSS 
macro’s. Weinig theorie, vooral heel veel doen!

In deze training leren we je principes uit design thinking toe te pas-
sen in de onderzoeksaanpak. En samen brainstormen we over de 
nieuwe coachende rol van de onderzoeksspecialist. Je leert aan de 
hand van praktijkoefeningen een groot aantal canvassen te gebrui-
ken. Je gaat weg met een schat aan informatie en een handzame 
toolkit die je de volgende dag direct kan gebruiken binnen je or-
ganisatie.

21

5

11

16 &18 

september  

oktober  

oktober  

oktober  

NIMA/MOA EducAtION dAy: dE ABc’s vAN 
BusINEss MArkEtINg

MOA MAstErclAss OvEr ArtIfIcIAl INtEllIgENcE

dIgItAl ANAlytIcs cONgrEs 

MOA ExpErtIsE cENtErs 

Meer informatie en aanmelden op 
www.moaweb.nl

Tijd 10.00-16.30 uur
Workshopleider Menno Urbanus  

De online reputatie van bedrijven en merken is cruciaal. Hoe wordt 
er online over je gesproken? Wie praat er online over je? Waar wordt 
er over je gesproken? Door hier goed zicht op te hebben kun je in-
vloed op je online reputatie uitoefenen. Daarbij is het kennen van 
de impact van online kanalen ook van groot belang. Door goed zicht 
te hebben op je online reputatie en online impact kun je gericht aan 
de slag om deze te verbeteren.

12
oktober

Online reputatie en impact meten 

Tijd 10.00-16.30 uur
Workshopleider Robert van Ossenbruggen 

MOAcademy, 
1-daagse workshop

Agile, Scrum, Lean

Leergang

deel 3

Agile, Scrum, Lean; wat is het eigenlijk? Is het allemaal hetzelfde of 
zijn er verschillen? Met Agile kun je je organisatie wendbaarder ma-
ken om beter op de steeds veranderende klantwensen in te spelen. 
Maar hoé doe je dat? En waar komen deze ideeën vandaan? Krijg 
inzicht in deze nieuwe methoden en de filosofie erachter.

MOAcademy, 
1-daagse workshop

Tijd 10.00-16.30 uur
Workshopleider Robert van Ossenbruggen 

Binnen het marktonderzoek is SPSS al lang de standaardtool voor 
het prepareren en analyseren van data. Maar de benodigde vaar-
digheden 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 toe-
gepaste functies in SPSS op een efficiënte en effectieve manier te 
gebruiken.

9
oktober  

SPSS basics

Voor het uitvoeren van een goed kwalitatief onderzoek is het beheer-
sen van juiste interviewtechnieken van groot belang. Hoe zet je deze 
technieken optimaal in bij het voeren van een diepte-interview en bij 
een groepsgesprek? De deelnemer maakt kennis met de principes en 
belangrijkste elementen van single-interviews en groepsdiscussies. 
Uiteraard is er vooral aandacht voor het oefenen van de interview-
technieken. De workshop is bestemd voor professionals met belang-
stelling voor kwalitatieve interviews. Beheersing van de interview-
basistechnieken is voor deelname gewenst, maar niet noodzakelijk. 

2
oktober

Tijd 10.00-16.30 uur
Workshopleider Robert van Ossenbruggen

Het lijkt zo eenvoudig: een vragenlijst maken. Maar vragenlijsten 
maken is een vak. Zelfs ogenschijnlijk kleine verschillen kunnen een 
grote invloed hebben op de resultaten. In deze workshop kijken we 
naar alle do’s & don’ts van vragenlijstconstructie.

25
september

Vragenlijst maken

Haal het maximale uit kwalitatieve 
(groeps)interviews!

Leergang

deel 2

MOAcademy, 
1-daagse workshop

Tijd 10.00-16.30 uur
Workshopleider Arne Bax  

Tijd 10.00-16.30 uur
Workshopleider Nieske Witlox

MOAcademy, 
1-daagse workshop

MOAcademy, 
1-daagse workshop

september – oktober 2017Programma MOA

MOAcademy, 
1-daagse workshop

MOAcademy, 
1-daagse workshop

 
10 januari
MOA Nieuwjaarsborrel

10 januari
Smart up!

31 januari & 1 februari
Nederlands grootste Marketing Insights Event (MIE) 2018

1 maart
MOA Masterclass artificial intelligence
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Marc Scholten was gastspreker bij de SMART-up! 
van 26 oktober jl. Hij is medeoprichter van online 
craft- en speciaalbier-platform Beerwulf.com.  
Een gesprek over onderzoek en marketing – en bier. 

Hoe ben je vanuit onderzoek naar een marketingfunctie gegaan 
en uiteindelijk medeoprichter van Beerwulf geworden?
Marc Scholten: ‘Tijdens mijn studie ben ik bij marktonderzoek-
bureau Blauw Research begonnen. Ik heb daar onder andere 
aan projecten voor Heineken gewerkt. Toen er op de Consumer 
& Market Insight afdeling van Heineken een plek vrijkwam,  
heb ik daar gesolliciteerd.
Als bedrijfsonderzoeker vertel je vaak aan je marketingcollega’s 
wat ze moeten doen aan de hand van onderzoeksresultaten. 
Maar na drie jaar als bedrijfsonderzoeker wilde ik graag zelf 
aan de slag met het omzetten van de onderzoeksresultaten 
naar daadwerkelijke actie. Na verschillende marketingfuncties 
te hebben vervuld voor Brand Bier en Amstel, was er de moge-
lijkheid om eindverantwoordelijk te worden als Marketing 
Manager Brand Bier & Specialties. 
Ruim een jaar geleden kreeg ik de kans om medeoprichter  
te worden van een speciaalbier- en e-commerceplatform.  
Met Heineken als investeerder, maar wel met alle vrijheid  
als het ging om bijvoorbeeld de naam en het assortiment.  
De combinatie van speciaalbier, marketing en e-commerce 
maakten dit echt een heel gave kans. 
We zijn gestart met niets, maar met vallen en opstaan zijn  
we stappen aan het maken. Dat is ook nieuw voor mij en qua 
focus is het nu ook anders: waar ik jaren verantwoordelijk  
was voor een merk, ben ik dat nu voor een online winkel.  
Daar komen hele andere uitdagingen bij kijken.’

Wat is het verhaal achter Beerwulf en wat zijn jullie  
uitdagingen?
‘Beerwulf speelt eigenlijk in op twee grote trends: online 
winkelen en craft- en speciaalbier. Ons doel is om de grootste 
van Europa te worden. In Nederland hebben we inmiddels 
redelijk voet aan de grond, nu willen we succesvol uitbreiden 
naar de rest van Europa.
Onze grootste uitdaging is om een gedragsverandering teweeg 
te brengen bij de (Nederlandse) consument. De online bier-
markt is nu nog klein en het is onze taak bij Beerwulf om die 
uit te breiden. De consument is op dit moment nog gewend 
om naar de normale supermarkt te gaan en daar (speciaal)bier 
te kopen. En gewoonten zijn niet zomaar aan te passen; daar 
zijn nieuwe, betere ervaringen voor nodig. Om de gewoonten 
te doorbreken moeten we de consument laten ervaren hoe 
gemakkelijk het is om online bier te bestellen. Bij een goede 
ervaring hopen we natuurlijk op herhaalbestellingen en loyale 
klanten. 

Om mensen een eerste stap te laten zetten is naamsbekend-
heid heel erg belangrijk. Online media blijken daarin nog 
onvoldoende te kunnen betekenen, ondanks dat Beerwulf  
zelf wel volledig online is. TV blijft toch een erg belangrijk 
medium om bekendheid te genereren. Daarom zie je nu ook 
commercials op televisie.’

Waar komt jouw passie voor bier vandaan?
‘De passie komt deels doordat het erg lekker is, maar ook  
de verscheidenheid aan smaken vind ik zeer bijzonder. Er  
zijn zoveel biersmaken en -soorten waar ik het bestaan niet  
van wist. Dan zou het zonde zijn om enkel pils te drinken. 
Daarnaast heb ik tijdens mijn carrière bij Heineken ook veel 
geleerd over het ambachtelijke brouwproces. Ik ben in die  
tijd veel uitgenodigd bij brouwerijen en thuisbrouwers. Als  
je een bierbrouwer met veel passie over zijn product hoort 
praten, dan werkt dat erg aanstekelijk.’ «

sm
@

rt

 SMART
SMART biedt een platform voor getalenteerde young  
professionals waar zij elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen 
ontwikkelen en laten inspireren door vakgenoten buiten hun  
eigen organisatie. SMART organiseert verschillende activiteiten 
waaronder de SMART-ups! Kijk voor de actuele kalender op  
www.smartonderzoek.com.

Marc Scholten, medeoprichter van Beerwulf

‘IK WILDE VAN 
 ONDERZOEK NAAR ACTIE’
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tekst jos westerink

 

Conversational interfaces zijn in. Amazon’s 
Alexa is daarvan een aansprekend voor-

beeld. Alexa is een draadloze bluetooth 
speaker. Zet Alexa op de keukentafel en geef 
haar opdrachten zoals: ‘Alexa, set a timer for  
15 minutes’. Jammer genoeg moet dat nog in 
het Engels want Nederlands begrijpt Alexa 
niet. Je kunt ook online bestellingen doen, al is 
dat ‘toevallig’ wel alleen bij Amazon. Amazon 
zou in 2017 al meer dan 10 miljoen exemplaren 
hebben verkocht. De acceptatie van dit soort 
conversational interfaces is groter geworden 
door de indrukwekkende voortuitgang in 
machine learning. Ook helpt het dat we, onder 
meer door Whatsapp, gewend zijn geraakt  
aan deze interactiestijl. De ontwikkelingen  
op dit gebied gaan snel. Recentelijk las ik  
de voorspelling dat bepaalde beroepen –  
belastingadviseur, makelaar, accountant – in 
de aankomende 10 à 20 jaar zullen verdwijnen: 
een robot kan dit werk binnenkort beter.
The most human human – al verschenen in 
2011 – geeft materiaal om deze voorspellingen 
op waarde te schatten. Auteur Brian Christian 
doet verslag van zijn voorbereidingen voor de 
Loebner prize. Deze jaarlijkse wedstrijd is een 
variant van de bekende Turing test. Juryleden 

chatten met een computer en met een mens 
(een ‘medeplichtige’). De chatbot die zich het 
best voordoet als mens wint. Brian Christian 
doet mee als medeplichtige en pakt zijn 
voorbereidingen uiterst grondig aan. Hij 
analyseert menselijke conversaties en  
bestudeert de zwaktes van chatbots. 

Interessant vond ik zijn vergelijking van een 
conversatie met een schaakpartij. Bij een 
schaakwedstrijd op niveau bestaat het begin-
spel uit ‘herhalingen van zetten’. Een groot 
deel van het werk van grootmeesters is het 
bestuderen en memoriseren van die bekende 
openingen. Eigenlijk begint het spel pas bij de 
eerste ‘nieuwe’ zet. Ook conversaties verlopen 
vaak op de automatische piloot en ook dan 
wordt het pas interessant als je het protocol 
achter je hebt gelaten. Door het hele boek 
blijft dit een belangrijk thema: blijf buiten  
het script. En dus hekelt Brian Christian de 
simpele interacties met chatbots op bijvoor-
beeld online klantenservicepagina’s en met 
call center-medewerkers die in hun gesprek 
een ‘efficiënt’ script volgen om jou iets te 
verkopen. Ook als jurylid in de Loebner prize  
is ‘buiten het script’ blijven dé manier om de 
chatbot te ontmaskeren. 
In de loop van het boek wordt duidelijk hoe 

enorm complex een vrije conversatie is. Ik was 
benieuwd naar het niveau van de winnaar 
anno 2017. Het blijkt dat de Loebner prijs de 
afgelopen twee jaar is gewonnen door de 
chatbot Mitsuku. Nu is Mitsuku gewoon  
online en ik heb dan ook een kwartiertje met 
haar gechat. Dat kwartiertje was ruim vol-
doende om te ervaren hoe beperkt deze 
technologie nog is. Ik had bijvoorbeeld niet  
het idee dat de andere kant ook nog maar iets 
begreep van waar ik in het gesprek naar toe 
wilde. Mogelijk kan de chatbot behulpzaam 
zijn in een steeds groter aantal afgebakende 
domeinen. Maar de chatbot als gesprekspart-
ner in een aangenaam alledaags gesprek?  
Dat zie ik niet op korte termijn gebeuren.‹  

The most human human
Brian Christian
Penguin Books Ltd (2011)
ISBN 9780241956052 - 320 p. - D 10,99
 

tekst wicher van vreden

Expert-kennis staat in een kwaad daglicht. 
Dat is het uitgangspunt van de politico-

loog Tom Nichols, die een onderhoudend boek 
schreef over de teloorgang van het respect 
voor kennis en expertise. We hadden het 
vermoeden al een beetje: serieuze journalistiek 
heeft het moeilijk, politici weten te scoren op 
basis van onjuiste informatie en nep-nieuws, 
het imago van de wetenschap heeft deuken 
opgelopen en het respect voor onderzoekers is 
ook niet meer wat het geweest is. 

Tom Nichols buigt zich over de vraag waarom 
expert opinions tegenwoordig minder zwaar 
lijken te wegen dan in het verleden, terwijl 
tegelijkertijd onze samenleving in toenemen-
de mate afhankelijk is van expert knowledge. 

Waarom laten mensen zich over vaccinatie 
liever informeren door de buurvrouw dan door 
het RIVM? Waarom speelt expert knowledge 
een marginale rol bij gewichtige zaken als de 
Brexit? Nichols probeert op een rijtje te zetten 
welke oorzaken zijn aan te wijzen voor het 
fenomeen. Hij gaat daarbij onder meer in op 
de rol van de politiek, het onderwijs, de media 
en internet en komt tot tal van interessante 
observaties. 

Omdat alle informatie tegenwoordig voor 
iedereen binnen handbereik lijkt te zijn, wanen 
mensen zich snel gesprekspartner voor de 
deskundige. Schoolsystemen waarin (tegen-
woordig) de klant koning is, hollen het gezag 
van de docent uit en sterken de onderwijscon-
sument in het geloof dat alle opinies evenveel 
waard zijn. Experts worden verdacht gemaakt 

door politici die de feiten verdraaien in de 
hoop op electorale winst. Fouten van experts 
krijgen veel aandacht omdat juist experts zich 
vaak doelbewust blootstellen aan kritiek. 
Gaandeweg verliest aldus de opinie van de 
expert zijn glans. 

Het verhaal is duidelijk en wordt goed, zij het 
voornamelijk aan de hand van anekdotes, 
verteld. Oplossingen liggen helaas minder 
voor de hand. Nichols pleit voor meer rationali-
teit in het openbaar discours maar in de 
post-fact-age waarin we leven blijft dat een 
beetje wishful thinking. ‹
The death of expertise 
Tom Nichols 
Oxford University Press (2017)
ISBN 978019 046941 2 - 251 p. - D 20,-

In gesprek met de computer 

Expertise telt niet

Recensies
‘IK WILDE VAN 
 ONDERZOEK NAAR ACTIE’
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Het aantal apparaten in een huishouden dat verbonden  
is met Wifi, zoals smartphone, slimme thermostaat of 
smart speaker, stijgt niet langer. In het najaar van 2017  
had 59% van de Nederlanders tussen de vier en tien 
apparaten in huis. Dat is net zoveel als in de zomer van 
2016, aldus onderzoek van Telecompaper. 
Reden voor stabilisering: steeds meer apparaten worden 
‘connected’, zoals tv's, 'smart' huishoudelijke apparaten, 
thermostaten en verlichting. De groei in het bezit van 
apparaten als tablets en smartphones is de afgelopen 
jaren door verzadiging vertraagd.
Het gemiddeld aantal Wifi-apparaten per huishouden 
bedraagt vijf. 6% van de Nederlandse bevolking heeft  
meer dan 10 Wifi-apparaten in het huishouden. Een huis-
houden zonder kinderen bezit gemiddeld vier apparaten 
met Wifi. Gezinnen met kinderen hebben een gemiddelde 
van 6,4 Wifi-apparaten.

Steeds meer Nederlandse kinderen krijgen op steeds 
jongere leeftijd hun eerste mobiele telefoon. Inmiddels 
heeft 5% van de kinderen van vier jaar oud een mobieltje, 
zo blijkt uit onderzoek van KPN. Ouders vinden het  
belangrijk om hun kinderen te kunnen bereiken, maar 
maken zich ook zorgen over de steeds grotere invloed  
die de telefoon op het leven van hun kinderen krijgt. 
De leeftijd waarop kinderen hun eerste mobiele telefoon 
krijgen daalt ieder jaar. Kinderen die nu 17 en 18 jaar  
zijn, kregen ‘m toen ze gemiddeld 13,2 jaar oud waren. 
Kinderen die nu 13 en 14 zijn kregen hun eerste mobiel 
toen ze 11,7 jaar oud waren. Vorig jaar kregen bijna 71.000 
kinderen van 12 jaar hun eerste mobiel (35% van het 
totaal van die leeftijd). In totaal kregen vorig jaar bijna 
200.000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar hun eerste 
mobiele telefoon.
Tweederde van de ouders vindt het prettig om zijn kind 
altijd te kunnen bereiken, zo blijkt uit het onderzoek.  
40% van de ondervraagde ouders zegt behoefte te  
hebben aan hulp bij de zogenoemde ‘mediaopvoeding’ 
van hun kinderen.

feiten en om
standigheden

GROEI WIFI-APPARATEN 
GESTOPT  

STEEDS EERDER MOBIEL 

›

›
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+31 30 254 78 90
 

www.2gather.nl
 

Dit jaar ondersteunen wij het MIE congres weer met onze Event App!   
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