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‘Ik houd van échte data’ 
De YoungCapital-medewerker is gemiddeld 27 jaar. Er is 
veel energie en gedrevenheid om kansen te pakken. En dat 
moet vooral snel. Corporate trekjes zijn uit den boze. 
Vertrouwen op je gut feeling is belangrijk. Een interview 
met Margriet de Kroon, manager online marketing van 
YoungCapital en spreekster op het MIE.   8

‘Wij weten waar de jonge consument zit’
GoSpooky is een piepjong bureau dat grotemensenbedrij-
ven helpt met het invullen en optimaliseren van 
campagnes in hippe jongerenkanalen als Snapchat en 
Instagram. Medeoprichter Tim van der Wiel vertelt (ook op 
het MIE) hoe hij met slimme analytics en dashboards 
klanten door social platforms gidst.  12

Sprinten naar relevantie  
Thanassis Thomopoulos kijkt graag in de toekomst maar 
verliest nooit het heden uit het oog. Op het MIE drukt de 
data strategy-specialist van Google ondernemers op het 
hart om niet langer te aarzelen met slimme datatoepassin-
gen. ‘Je hebt echt geen leger datawetenschappers nodig om 
met data te werken.’   16

+ volledig programma van het MIE
                                 31 januari & 1 februari  
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Het MIE staat voor de deur. Het volledige programma 
vindt u middenin het blad, maar voor u daar bent  
hebben we drie sneak previews. Margriet de Kroon, van 
YoungCapital, vertelt over de enthousiaste, op gevoel  
én data gebaseerde manier om uitzendkrachten te 
vinden en aan het werk te helpen. Tim van der Wiel  
van GoSpooky is het boegbeeld van de tech-gedreven 
marketing op sociale media, en niet alleen die op  
Snapchat en Instagram waar hij voortdurend mee 
wordt geassocieerd. Hij is 21 en nu al toe aan uitbreiding 
van het bedrijf in Duitsland en Amerika. En tenslotte is 
er Thanassis Thomopoulos van Google, die – niet geheel 
onverwacht – constateert dat je geen leger aan data- 
wetenschappers nodig hebt om met data te werken. 
Nee, maar het is wel handig, vooral als je nog niet be-
dreven bent in het doorgronden van al die data. Wat je 
ook kunt aflezen aan de interviews en het programma  
is de snel veranderende rol van onderzoek in bedrijven. 
De nieuwe manier van werken verbreekt nou eenmaal 
de grens tussen disciplines, en onderzoek is op zoek 

naar een nieuw fundament om overeind  
te blijven in de turbulentie. De MOA werkt 
daarom aan een Expertise Center dat voor 
opdrachtgevers steun en toeverlaat wil zijn als 
het gaat om data en insights. Aan diezelfde 
opdrachtgevers wordt gevraagd om partner  
te worden in het Center en VodafoneZiggo is 
de eerste die de stap heeft gezet (zie pag. 31). 
Bij de bezegeling van de overeenkomst was ik 
in hun kantoor. Als je vaak over veranderende 
bedrijfsculturen hebt gehoord maar het nog 
niet zo vaak live hebt meegemaakt, is zo’n 

bezoek een eye-opener. Het nieuwe werken springt je 
tegemoet. Twintigers die agile bijelkaar zitten en met 
verhitte hoofden wanden volplakken met ideeën, over 
de gang snellende hipsters met laptop onder de arm, 
data-uitwisselende één-tweetjes op de trap. Ergens 
daartussen hangt de onderzoekfunctie. En die krijgt 
met het Expertise Center meer stevigheid en kleur.  
Zoals MOA-directeur Wim van Slooten zegt: ‘Ook de 
mensen die nu nog nauwelijks een band hebben met 
onderzoek geef je zo houvast, of het nou om beveiliging 
van data gaat, om wat je wel of niet met data kunt doen 
of hoe je omgaat met analytics.’ En om het organiseren 
van insights, voeg ik er maar aan toe.

Redactioneel

Expertise 

jan roekens - hoofdredacteur

Kennispartners

Word ook Kennispartner van  
Clou, kijk op www.moaweb.nl  
voor meer informatie.
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›

Poiesz is uitgeroepen tot ‘Beste  
supermarkt 2017’ en haalt op basis 
van klantwaardering de hoogste  

score met een 7,82. Dit blijkt uit het GfK  
Supermarkt Rapport 2017. Nettorama en 
Jan Linders behalen de 2de en 3de plaats.
In het GfK Supermarkt Rapport beoordeelt 
de klant de supermarkten op ‘lage prijzen’, 

‘aanbiedingen’, ‘versafdeling’, ‘kwaliteit’, 
‘voorraad’, ‘breedte assortiment’, ‘personeel’, 
‘winkelgemak’ en ‘winkeluitstraling’. Poiesz 
scoort het hoogste op winkelgemak en  
winkeluitstraling maar krijgt ook op de  
overige aspecten hoge waarderingen.  
Alleen op lage prijzen scoort de keten  
onder het gemiddelde. Het GfK Supermarkt 

Rapport verschijnt één keer per jaar, heeft 
een nieuwe opzet en vervangt het GfK 
Kerst/Zomer Rapport. In de nieuwe opzet 
wordt alleen naar waardering gekeken, 
waardoor er een verschuiving zichtbaar  
is. Waren het voorheen de landelijke  
supermarktketens, nu staan regionale  
supermarkten bovenaan in de ranking.

In de afgelopen jaren is het bereik van  
Instagram en Snapchat sterker gegroeid 
dan Facebook, dat nog altijd het hoogste 

bereik kent van de sociale mediaplatformen. 
In november 2017 hebben meer dan 12 mil-
joen personen in Nederland de website en/of 
app van Facebook bezocht (12,1 miljoen per-
sonen, 85%, 13 jaar en ouder). Voor Instagram 
ligt dat aantal op 5,4 miljoen personen (38%) 
en Snapchat op 2 miljoen personen (14%).
Facebook kent ook de hoogste bezoekfre-
quentie: meer dan de helft van alle bezoekers 
van Facebook was er afgelopen november  
op meer dan 20 dagen mee in contact  
(Instagram: 23% op meer dan 20 dagen). 
Snapchat bereikt van de drie platforms  
het minst aantal personen maar heeft een 
grotere groep hoogintensieve bezoekers  
dan Instagram. 

De frequentie van bezoeken van Instagram 
en Snapchat is ten opzichte van jaar geleden 
wel sterk gestegen en onder jongeren (13-34 
jaar) heeft Snapchat nagenoeg hetzelfde  
bezoekpatroon als Facebook. De trend bij  
Facebook is juist omgekeerd. 

 

POIESZ ‘BESTE SUPERMARKT 2017’

STIJGING SNAPCHAT EN INSTAGRAMMICROSOFT EN 
GOOGLE HALEN 
APPLE IN  

›

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

›

›

In 2017 heeft Microsoft het beste imago in de 
Nederlandse ICT-markt, op de voet gevolgd 
door Google. Apple is voorbijgestreefd, en  
meteen ook op imago-achterstand gezet. Een  
opvallende stijger in de lijst, van plek 10 naar  
5, is Amazon. Dit blijkt uit een onderzoek  
van onderzoeksbureau Enigma Research,  
in opdracht van Computable. 
ASML consolideert zijn vierde plek ten opzich-
te van vorig jaar, met een achterstand op de 
top 3 en een duidelijke voorsprong op Amazon. 
Het is wel datzelfde Amazon dat in het ima-
go-onderzoek een enorme sprong voorwaarts 
heeft gemaakt. Traditiegetrouw eindigt het 
bedrijf rond positie 9 of 10. Amazon dankt  
zijn vijfde positie aan goede beoordelingen  
op het gebied van innovatie en het imago  
dat het bedrijf als werkgever heeft. Als zaken-
partner moet het bedrijf genoegen nemen 
met plek 10. De top 10 wordt in 2017 aan- 
gevuld met IBM, Cisco, Accenture, Hewlett  
Packard Enterprise (HPE) en Capgemini.



feiten en om
standigheden

›

MEER OUDEREN  
OP SOCIALE MEDIA

›

Ouderen maken steeds vaker gebruik van 
sociale media. Vooral onder 65- tot 75-jarigen 
heeft het socialemediagebruik de laatste 
jaren een vlucht genomen. In 2017 zei 64%  
in deze leeftijdscategorie actief te zijn op 
sociale media. Vijf jaar eerder was dat nog 
24%. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. 
Ook het socialemediagebruik van 75-plussers 
is gegroeid, vooral in 2017. Toen gaf 35% aan 
sociale media te gebruiken. In 2016 was dat 
nog 22% en in 2012 5%. In de jongste leef-
tijdsgroepen maakt vrijwel iedereen gebruik 
van sociale media. Van alle Nederlanders van 
12 jaar of ouder samen is dat 85%.

Inmiddels gebruikt 34% van de 65- tot 
75-jarigen sociale netwerken, zoals Facebook. 
Dat was vijf jaar eerder nog 12%. Bij de 
oudste leeftijdsgroep (75+) nam het aandeel 
dat actief is op sociale netwerken toe van  
2% in 2012 tot 17,3% in 2017. Gemiddeld was 
63% van de Nederlanders van 12 jaar of 
ouder actief op sociale netwerken.
Van de 65- tot 75-jarigen zegt 75% internet  
te gebruiken voor het zoeken van informatie 
over goederen en diensten, gevolgd door  
het ‘zoeken naar informatie over gezond-
heid’(60%) en het lezen van de krant (58%).

6 clou 86 | februari 2018

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.

›
ONederlanders kijken bijna een  

half miljard minuten per dag  
naar Netflix. Dat is eenderde van  

de kijktijd bij video on demand. YouTube 
volgt op enige afstand met 18% van de 
kijktijd. Samen zijn ze goed voor de helft  
van de video on demand-kijktijd in Neder-
land. Inmiddels steekt video on demand, 
gemeten naar kijktijd, lineaire televisie  
naar de kroon. Dit blijkt uit de Smart  
Media Monitor van Multiscope.  

In Nederland betalen ongeveer 2,8 miljoen 
huishoudens voor Netflix. Het abonnement 

wordt niet alleen binnen het huishouden 
gedeeld, maar 40% deelt het ook buiten het 
huishouden. In totaal liften naar schatting 
1,12 miljoen huishoudens gratis mee. Vooral 
18-34-jarigen delen hun account buiten  
het huishouden. Gemiddeld heeft Netflix 
1,43 kijkers per huishouden. 

Het lijkt er wel op dat Netflix de sterkste 
groei achter de rug heeft. Van de niet-gebrui-
kers wil nog maar 8% in de toekomst een 
abonnement nemen. Jongeren (18-34 jaar) 
kijken 88 minuten, 35-50-jarigen 82 minuten 
en 50-plussers 78 minuten per dag. 

NETFLIX DOMINEERT VIDEO ON DEMAND
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›

›

Genderneutraal, de term om aan te duiden dat er geen 
verschil tussen de seksen wordt gemaakt, is verkozen 
tot het irritantste woord van 2017. In de jaarlijkse 
verkiezing van het Instituut voor de Nederlandse Taal 
kreeg het 43 procent van de stemmen. 

Irritant of niet, een woord komt niet zomaar in een  
top 10-lijst terecht. Dat gebeurt alleen als het een 
fenomeen omschrijft waarover veel wordt gesproken. 
En bij het fenomeen van geslachtneutraliteit, zoals het 
in het correct Nederlands zou heten, is dat immers het 
geval. Want naast de Nederlandse initiatieven van 
HEMA en NS zijn er internationaal nog veel meer 
voorbeelden van dit fenomeen te vinden: zo poseert 
het Zweedse fotomodel Erika Linder voor zowel 
dames- als herenmode en kun je in de 
toekomst in Duitsland op je paspoort een  
3de optie aankruisen bij geslacht. 

Stel dat we voor de marktonderzoekbranche 
ook een top 3 zouden maken van meest 
irritante woorden van 2017… welke woorden 
zouden daarin staan? Ik zou me zo voor 
kunnen stellen dat we op nummer 3 het woord 
impact tegen zouden komen. Iedere marktonder-
zoeker wil op zijn minst impact genereren en elk 
bureau biedt impact aan. Op 2 staat ongetwijfeld  
het aloude consumer insights. De Nederlandse  
versie klinkt een stuk minder sexy, maar de grootste 
frustratie zit hem in het misbruik van deze woord- 
combinatie. Datapunten, percentages, hypothesen… 
alles wordt gevaarlijk snel gebombardeerd tot een  
consumer insight. 
En tot slot en met stip op nummer 1: agile… 
nog nooit heb ik een woord zo’n snelle opmars zien 
maken. Iedereen wil agile werken, agile onderzoek 
doen en agile resultaat opleveren, maar pratend  
met klanten en vakgenoten merk ik dat iedereen  
iets anders bedoelt. 

En daar zit hem de crux van de irritatie. Woorden zijn 
immers onderdeel van onze taal en bedoeld om elkaar 
te begrijpen. Met de termen impact, consumer insights 
en agile bedoelen we bij navraag allemaal net iets 
anders. Maar feit blijft wel dat het fenomenen zijn 
waarover veel wordt gesproken en die belangrijk zijn 
in onze industrie. Misschien moeten we daarom als 
industrie een goed voornemen voor 2018 afspreken: 
dat we een common language creëren rond deze 
buzzwords…  😉     ?«
anita peerdeman is managing director insites consulting

Irritante woorden  
Colum

n
anita peerdem

an

Tussen 2006 en 2016 zijn Nederlanders hun tijd niet 
anders gaan besteden, blijkt uit SCP-onderzoek. De tijd 
die er aan betaald werk, het huishouden en zorgtaken 

en onderwijs wordt besteed is tussen 2006 en 2016 bijvoor-
beeld niet substantieel toegenomen. Ook hebben Nederlan-
ders evenveel vrije tijd als tien jaar geleden. Opvallend, want 
er zijn veel maatschappelijke zorgen over tijdsdruk. 
Uit het onderzoek blijkt dat 60% van de Nederlanders 
minimaal acht uur per dag in bed doorbrengt (niet veran-
derd sinds 2006). Mensen besteden bijna 80 uur per week 
(en meer dan 11 uur per dag) aan persoonlijke verzorging 
(inclusief douchen en eten). Deze tijd is het meest schaars bij 
hoger opgeleiden, alleenstaanden en mensen met kinderen.
Mannen en vrouwen besteden ongeveer een kwart van hun 
tijd aan betaald en onbetaald werk. Mannen werken meer  
en vrouwen besteden meer tijd aan het huishouden en 
zorgtaken. Het verschil is het grootst in gezinnen met 
kinderen. Op weekbasis werken vaders 18 uur meer en 
besteden ze 15 uur minder aan het huishouden en zorg- 
taken dan moeders. Op jonge leeftijd is er ook al een verschil 
zichtbaar. Bij de 12-19-jarigen besteden jongens vijf uur per 
week aan huishoudelijke taken, boodschappen en informele 
hulp, terwijl dit voor meisjes bijna het dubbele is.
Gemiddeld besteden mensen ongeveer 42,5 uur per week 
aan vrijetijdsactiviteiten. Binnen deze tijd wordt er bijvoor-
beeld uitgerust (twee uur per week), gesport (1 uur en  
45 minuten per week) en tijd aan sociale contacten besteed 
(acht uur per week). De populairste vorm van tijdsbesteding 
is media en ICT. Er wordt vooral veel televisie gekeken: 
gemiddeld twee uur per dag.

Van alle Nederlanders gelooft 41% in een vorm  
van buitenaards leven, blijkt uit onderzoek van  
Motivaction. 28% verwacht zelfs dat het buitenaards 

leven intelligent is. Toch zijn we vergeleken met de rest van 
de wereld vrij nuchter. Bij het geloof in intelligent buiten-
aards leven bungelen we met de 28% van de bevolking 
helemaal onderaan. In China gelooft 60% erin, in Mexico  
is dat 61% en Rusland spant de kroon: daar gelooft wel  
68% in het bestaan van intelligent buitenaards leven. 
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I 
k tref Margriet de Kroon op het 
hoofdkantoor in Hoofddorp waar 
ruim 400 medewerkers zitten. Zelf is 

ze niet gerecruit door YoungCapital maar 
door een bureau gespecialiseerd in online 
marketing. Waarom kreeg zij uiteindelijk 
de job? ‘Ik had geen CV met tien verschil-
lende werkgevers, ze zijn dus heel erg  
van mijn persoonlijkheid uitgegaan. Die 
moet passen bij het DNA van het bedrijf. 
Ze willen hier energieke, gedreven men-
sen die niet in gebaande paden denken. 
Ik vind het heel erg leuk dat ze je jonge 
mensen kansen geven.’ ‘Ga het maar 
doen!’, kreeg De Kroon twee jaar geleden 
te horen toen ze begon. ‘Er was al wel een 
online afdeling met zes man (nu 17, RvB), 
maar die waren vooral bezig met link- 
building, SEO. Als je onwijs wilt groeien  
in een krimpende markt red je het alleen 
niet meer daarmee.’  
De persoonlijkheid van De Kroon past  
bij die van YoungCapital, een bedrijf met 
‘corporate sucks’ als intern motto. ‘Het 
idee is dat je hier heel snel beslissingen 
erdoor kan krijgen. Think fast, learn fast. 
Wij durven gewoon. Bij grote bedrijven 

mag je niet zomaar een investering doen 
die niet direct profit oplevert.’ Maar is 
YoungCapital niet hard op weg om zelf 
zo’n corporate worden? De Kroon erkent 
dat daar intern veel aandacht voor is. 
Onder meer door alleen mensen met de 
juiste vibe aan te nemen. ‘Er werken heel 
veel mensen die van startups komen.  
HR doet veel aan coaching en begeleiding 
van medewerkers voor de juiste mindset. 
Maar het bedrijf wordt te groot om hier 
en daar niet wat kaders aan te brengen. 
Dan is wel de vraag, wat zetten we op 
papier en wat laten we lekker los?’

‘�De�vraag�is:�wat�zetten�
we�op�papier�en�wat�
laten�we�lekker�los?’�

Welkom in de wereld van de millennial. De YoungCapital 
medewerker is gemiddeld 27 jaar, alleen in stafafdelingen 
zitten wat meer ‘senioren’. Er is veel energie en gedreven-
heid om kansen te pakken. En dat moet vooral snel.  
Het gaat om actie en buiten de gebaande paden durven 
denken. Corporate trekjes zijn uit den boze. Vertrouwen  
op je gut feeling is belangrijk. En dat blijkt soms lastig te 
combineren met een tech bedrijf als YoungCapital waar 
data en een performance based-operatie mogelijk nog 
belangrijker zijn. Clou sprak met Margriet de Kroon (29), 
manager online marketing. 
tekst rob van bodegom

YoungCapital
In 2000 richtten drie studenten uitzendbureau 
StudentenWerk op dat in 2015 wordt omgedoopt 
tot YoungCapital. In 2017 komt het bedrijf als 
nieuwkomer binnen op plaats 32 in de lijst van 
500 beste bedrijven van Nederland. Ook in dat 
jaar werd het uitgeroepen tot snelst groeiende 
uitzender van ons land. De omzet was in 2016 
203 miljoen, een stijging van 59% t.o.v. 2015.  
Het bedrijf is vooral een online recruiter –  
alles in de candidate journey gebeurt zoveel 
mogelijk digitaal – maar heeft ook een 
uitgebreid landelijk netwerk van fysieke 
uitzendvestigingen. Inmiddels werken circa 
25.000 uitzendkrachten via YoungCapital en 
staan er vijf miljoen kandidaten ingeschreven.  

MARGRIET DE KROON, YOUNG CAPITAL 

‘Ik houd van échte data’
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m
ie

Margriet de Kroon: ‘Ga het maar doen, zeiden ze.’

 
Margriet de Kroon 
spreekt op 1 februari  
om 12.00 uur op het MIE. 

MARGRIET DE KROON, YOUNG CAPITAL 

‘Ik houd van échte data’
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Impact
Hugo de Koning (een van de oprichters) 
zei eerder dit jaar (op 7ditchestv) dat 
binnen YoungCapital niks op gut feeling 
gebeurt maar dat alles wordt gemeten.  
Er vindt zelfs matchmaking plaats op 
basis van big data. Hoe verhoudt dat zich 
tot de ‘just do it’-mentaliteit? De Kroon: 
‘We zijn heel erg bezig met data-gedre-
ven en performance based werken. Maar 
met alleen dát kom je er niet. Sommige 
bedrijven schieten heel erg door richting 
performance, daar is iedere marketeer 
een performance marketeer. Die gaat 
continu doorrekenen: wat heb ik erin 
gestopt en wat komt eruit? Dat is ook  
een groot deel van wat wij doen en nog 
meer willen doen, maar daarnaast vinden 
we het belangrijk dat wij met ons merk 
impact hebben op de doelgroep. We doen 
ook heel veel op gevoel. Dit is zo vet, dit 
moeten we gewoon doen. Dat doen we 
ook met een beslissing over in welk land 
we willen starten, of met welk nieuw idee 
we willen komen. Onlangs begonnen we 
een HBO-opleiding en die komt heel erg 
vanuit de gut feeling van onze oprichters. 
Maar online gaat alles op cijfers, daar 
meten we alles door.’ 

Proberen
Hoe kan het dat grote, strategische 
beslissingen in feite op buikgevoel 
genomen worden, terwijl relatief onbe-
langrijke zaken (zoals de herkomst van  
de websitebezoeker) nauwkeurig worden 
onderzocht. ‘Omdat eerst data verzame-
len vaak meer tijd kost. Iets nieuws moet 
je gewoon eerst proberen. En dan ga je 
doormeten of het werkt.’ Ze zegt eigenlijk 
alleen te houden van ‘echte data’. ‘Ik heb 
een universitaire achtergrond en was 
altijd erg sceptisch over onderzoek. In de 
wetenschappelijke wereld doet iemand 
onderzoek om een hypothese te bewijzen 
en dan komt er weer een ander onder-
zoek om die hypothese te weerleggen.  

Ik wil in werkelijkheid zien wat het is en 
daarom vind ik het erg zinvol om in onze 
analytics te duiken. Ik ben meer geneigd 
om te kijken naar de data die we hebben. 
Waar komt mijn websitebezoeker van-
daan, wat is de interactie, wat is daarvan 
het effect?’ 

Allemaal zelf 
De Kroon zegt dat er veel meer onder-
zocht wordt dan een deep dive in de 
analytics. YoungCapital onderzoekt zelf 
de emoties die de campagne oproept, 
organiseert op kantoor kandidatenpanels. 
Dergelijk onderzoek doet de afdeling 
Marketing & Communicatie (waar De 
Kroons afdeling onder valt). ‘We gaan  
niet naar een onderzoeksbureau om voor 
duizenden euro’s eens te kijken hoe de 
markt in elkaar zit. Dan zetten we eerder 
zelf een onderzoekje op. Heel soms 
schakelen we een extern onderzoeks- 
bureau in, zoals voor een effectmeting van 
de tv-commercial. Maar voor de rest doen 
we het allemaal zelf. Hoewel ze niet veel 
ervaring heeft met onderzoeksbureaus, 
heeft ze wel het idee dat ze daarmee 
nooit de diepgang kan bereiken zoals  
met eigen medewerkers. ‘Medewerkers 
kennen het bedrijf heel goed, dat is 
onmogelijk voor een bureau. Daarom 
kiezen we ervoor om goede mensen 
binnen te halen of op te leiden.’ ‘Echte’ 
marktonderzoekers werken er bij  
YoungCapital overigens niet. Wel is er  
een afdeling Business Intelligence, maar 
die is hoofdzakelijk gefocust op financiële 
data-analyses voor de afzonderlijke 

vestigingen. Ook is er een neuroweten-
schapper die zich bezighoudt met  
machine learning, met algoritmes om  
de match tussen de kandidaat en de 
vacature zo feilloos mogelijk te maken. 
Idealiter krijgt een kandidaat straks 
alleen maar díe vacature voorgeschoteld 
die 100% matcht. Ruim een jaar geleden 
is dit idee door een interne data science-
specialist in de avonduren opgestart, 
puur om te kijken wat er mogelijk was. 
Inmiddels heeft dit project de veel- 
zeggende naam de ‘YoungCapital Brain’. 

Binding
De Kroon wil uiteindelijk toe naar een 
volledig dynamisch platform voor de 
gebruikers. ‘Een volledige gepersonali-
seerde site, alleen vacatures die matchen 
met je CV. Maar ook met nieuwe moge-
lijkheden voor jou: misschien zit je in  
een bepaalde fase en kunnen wij je een 
opleiding aanbieden om je door te 
ontwikkelen.’ Ook wil ze kandidaten zo 
lang mogelijk binden aan het bedrijf.  
Ook nadat ze klaar zijn met hun studie. 
Dat kan door ze bijvoorbeeld te helpen 
met hun eerste baan of traineeship. Een 
langere binding is een van de redenen  
dat De Kroon de candidate happiness 
meetbaar wil maken, op individueel 
(kandidaat)niveau. ‘We werken met 
verschillende tools die ons feedback 
verschaffen maar die moeten we allemaal 
aan elkaar koppelen voor een volledig 
beeld.’ Andere uitdaging is dat veel van de 
feedback anoniem is. Overigens weet De 
Kroon dat privacy voor de jonge generatie 
niet zo’n heel spannend onderwerp is. 
Daarom is ze bezorgd over de steeds 
strenger wordende privacywetgeving.  
‘Wij hebben een heel mooie visie over 
waar we naar toe willen, maar als we 
beperkt worden door de wetgeving, dan  
is dat zorgelijk. Dat vind ik ook wel frus-
trerend, want onze doelgroep geeft aan  
er geen problemen mee te hebben.’ «

m
ie

‘��We�doen�heel�veel�op�gevoel,��
maar�online�gaat�alles�op�cijfers’

‘�Onze�doelgroep��
heeft�geen�problemen�
met�privacy’�



DVJ Insights presenteert:

Dé ingrediënten voor 
merkgroei!

Vorig jaar organiseerde DVJ Insights het 
succesvolle Brand Growth Event voor en door 
marketeers. Tijdens het MIE geven we in 
samenwerking met Nestlé twee unieke workshops 
met alle hoogtepunten van dat event en het 
Brand Growth onderzoek. 

Leer hoe DVJ Insights in staat is merken te laten 
groeien. Zorg dat je er bij bent!

Bezoek de workshops op beide beursdagen 
om 13:45 of kom naar onze stands (7, 8 en 9). 

Lucas Hulsebos - DVJ Insights

Marloes Flink-
Vlaardingerbroek - Nestlé

www.dvjinsights.nl/mie2018



12 clou 86 | februari 2018

GOSPOOKY, GIDS VOOR SOCIALE PLATFORMS 

‘Wij weten waar de j  onge consument zit’

GoSpooky
Opgericht » 2015  
Wat » socialmediamarketingbureau 
Wie » Tim van der Wiel (creatief, 
concept, acquisitie) en Liam Tjoa 
(strategie).  
Waar » Amsterdam 
Aantal medewerkers » 8 + enkele 
freelancers 
Klanten » hoofdzakelijk Nederlandse 
organisaties als HEMA, Albert Heijn en 
Lowlands, maar het bureau richt het 
vizier nu ook op het buitenland.

 
Tim van der Wiel 
spreekt op 1 februari  
om 10.45 uur op het MIE. 
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GoSpooky is een piepjong bureau dat  
grotemensenbedrijven helpt met het  
invullen en optimaliseren van campagnes 
in hippe jongerenkanalen als Snapchat en 
Instagram. Op het MIE komt medeoprich 
ter Tim van der Wiel (21) vertellen hoe  
GoSpooky met behulp van slimme analytics 
en dashboards klanten door die wirwar  
van social platforms gidst.

tekst robert heeg

S 
ocialmediamarketingbureau GoSpooky is in twee jaar tijd 
uitgegroeid van brutale startup tot een bedrijf met een 
miljoenenomzet, al zegt medeoprichter Tim van der Wiel  

over dat laatste: ‘Daar doe ik geen uitspraken over.’ Gesproken als een 
gelouterde CEO, en dat terwijl hij nog maar net de schoolbanken heeft 
verlaten. ‘In het begin was het lastig, want we hadden geen ervaring 
met het runnen van een bureau of het samenstellen van een directie. 
Maar het is een enorm voordeel dat we jong zijn, dat we de social 
media zelf consumeren, dat we het om ons heen zien gebeuren.  
En onze jonge leeftijd is een mooi verhaal voor de media.’ Ook al 
vormen de mensen van GoSpooky hun eigen doelgroep, toch geeft  

Van der Wiel toe: ‘Ook wij kunnen niet de hele markt overzien.’
Over doelgroep en doelstelling belooft GoSpooky op de eigen 

site: We zorgen ervoor dat je merkstrategie de Gen-Z-, 
millennial- en mobile-first-consumenten begrijpt. Onze 
contentstrategieën focussen op het optimaliseren van 
distributie naar alle relevante platforms. Organisaties 
weten hoe moeilijk dat is, met name omdat de sociale 
hangplekken voortdurend wisselen. Van der Wiel mag 
jong zijn maar op de vraag hoe hij zelf al die veran- 

deringen bijhoudt, antwoordt hij: ‘Niet! Zelfs ik voel  
me soms oud als ik zie hoe mijn neefje van 10 com- 

municeert en met social media omgaat. Die gebruikt 

GOSPOOKY, GIDS VOOR SOCIALE PLATFORMS 

‘Wij weten waar de j  onge consument zit’

Tim van der Wiel (links) van GoSpooky, hier samen  
op de foto met medeoprichter Liam Tjoa. 

�
‘�Ik�voel�me�soms�oud�als��
ik�zie�hoe�mijn�neefje�van��
10�communiceert�en�met��
social�media�omgaat’�
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bijvoorbeeld weer heel andere diensten, zoals musical.ly, live.ly en 
andere apps die mijn vrienden niet gebruiken. Je moet daarom constant 
met doelgroepen in gesprek blijven. Door dat te doen, zien we als eerste 
de verschuivingen en nieuwe platforms. Ik zou bedrijven die geen jonge 
doelgroep hebben, aanraden om toch te kijken naar hoe jongeren 
media gebruiken. Want het is vaak een voorbode van wat andere 
groepen gaan doen. Ze lopen gewoon één, twee jaar voor.’

Baas over de business 
Op het MIE gaat Van der Wiel het hebben over nieuwe platforms en 
technologieën. De meeste bedrijven – van groot tot klein – zijn volgens 
hem nog bezig de afgelopen 12 jaar in te halen. ‘De platforms die er 
toen nog niet waren zijn nu de baas over de hele business en krijgen 
meer macht. Bedrijven zijn nog bezig met hoe ze hun Facebook-adver-
tentie moeten inplannen en optimaliseren, terwijl zeker de jongere 
doelgroepen alweer op andere platforms zitten.’ 
Niet alleen het inzetten van de juiste platforms voor specifieke doel-
groepen is cruciaal, aldus Van der Wiel, maar zeker ook de nieuwe 
manier van content maken. Hij geeft een voorbeeld: ‘Er zijn steeds  
meer mobiele toepassingen; als mensen video kijken dan is dat tegen-
woordig grotendeels verticaal. Daar moet je dan rekening mee houden 
in je productieproces. En je moet andere maatstaven hanteren voor je 
succes. Dat hoeft niet altijd bereik te zijn, het verschilt per platform.’ 
Daarnaast weet hij dat organisaties nog niet eens hebben nagedacht 
over technologieën als virtual en augmented reality, voice-marketing  
en chatbots.

Fragmentatie
Meten, statistieken, terugrapportages en de learnings die je eruit halen, 
dat is waarmee GoSpooky zijn klanten wegwijs maakt in het voortdu-
rend veranderende speelveld van sociale platforms. Vooral voor grote, 
wat logge organisaties is het moeilijk om al die ontwikkelingen bij  
te benen. Nog lastiger is het om die nieuwe platforms succesvol in  
te bedden in de bedrijfsprocessen. ‘Vroeger had je televisie. Dat was 
simpel: je maakte als marketeer een campagne en als die live ging dan 
was het even rust. Maar nu begint het werk pas als je campagne online 
gaat.’ 
One-size-fits-all- en massamediastrategieën bestaan volgens Van  
der Wiel niet meer. ‘Er is niet één platform of medium waarmee je alle 
doelgroepen bereikt, de fragmentatie is enorm.’ Hij weet dat jongeren 

vaak Snapchat gebruiken, terwijl de iets oudere groep meer op  
Instagram zit. GoSpooky richt zich voornamelijk op campagnes in de 
doelgroep 13-30. Hardnekkig misverstand is dat het bureau puur op 
Snapchat focust. ‘Zo zijn we ooit begonnen maar we profileren ons al 
een tijd als bedrijf dat weet waar nieuwe, jonge consumenten zich 
bewegen. De helft van onze campagnes draait op Instagram en ook met 
Facebook Live doen we veel. Morgen kan het weer een ander platform 
zijn. We kijken puur waar de aandacht van de consument zit en hoe we 
daar het beste op kunnen inspelen.’ Dat veel merken en bedrijven dat 
nog niet begrijpen vindt hij raar. ‘Het is tenslotte niet anders dan 100 
jaar terug: gewoon je ogen en oren openhouden en weten waar de 
consument zit. Of dat nou op een billboard is of op een online platform.’   
  
Zelf bouwen
Om inzicht te bieden in de vele platforms en de manier waarop cam-
pagnes daarop draaien, hanteert GoSpooky een uniek eigen analytics-
systeem. Geboren uit nood, vertel Van der Wiel. ‘Toen we begonnen, 
draaiden we vijf, zes campagnes naast elkaar. Die liepen allemaal op  
de mobiele telefoon, waarop je statistieken niet goed kon bijhouden, 
geen content kon inplannen, enzovoort. Toen zijn we vanuit onze eigen 
ergernis een dashboard gaan bouwen waarmee dat wel allemaal kan, 
en waarmee je ook content kunt uploaden en user-generated content 
van derden kunt verzamelen.’ De dashboards voor onder meer Snapchat 
en Instagram zijn inmiddels zeer verfijnd, legt hij uit. ‘Instagram ge-
bruikt algoritmes voor het sorteren en serveren van de Stories (een 
manier voor gebruikers om foto’s en video’s te delen, red.). Met het 
dashboard kunnen we dat algoritme analyseren, zodat we na verloop 
van tijd tegen een klant kunnen zeggen: ‘Deze story kunnen we het 
beste op zondagavond tussen 5 en 7 plaatsen met een interval van  
3 minuten.’ Zo kun je campagnes optimaliseren en het geeft ons veel 
meer vrijheid om content te uploaden en te produceren.’ Hij weet dat 
Snapchat in navolging van Instagram nu ook een algoritme uitrolt om 
de app aantrekkelijker te maken en mensen er nog meer tijd te laten 
doorbrengen. ‘Daarin wordt het ook weer interessant om alle statistie-
ken te vergelijken.’ 
Niet alleen de platforms zelf sleutelen voortdurend aan de techno- 
logie, er kunnen uiteraard concurrenten opstaan die GoSpooky 
kopiëren of zelfs verbeteren. ‘Ja, anderen zouden het ook kunnen 
doen. Maar wat ons uniek maakt is dat we als enige een creatief 
bureau combineren met een software-afdeling. Dat wij die statistie-
ken gelijk kunnen doorschakelen naar de klant en ook doorvoeren in 
de content, maakt ons succesvol. Er bestaan wel andere analyticstools 
maar die doen geen vergelijkingen en geven geen advies. En uiteinde-
lijk heb je daar toch een menselijke inbreng voor nodig.’ Met een- 
zelfde bravoure kijkt GoSpooky inmiddels over de grenzen. Het jonge 
bureau is in Duitsland in gesprek met Zalando en Bayern München, 
en wil ook naar Amerika. «

‘�Vroeger�maakte�je�als�marketeer��
een�campagne�en�als�die�live��
ging�dan�was�het�even�rust’�
�
‘�Deze�story�kunnen�we�het�beste�op�
zondagavond�tussen�5�en�7�plaatsen�
met�een�interval�van�3�minuten’



Meer informatie en aanmelden 
op www.moaweb.nl 

Cursus Sensorisch 
onderzoek-B

7, 14, 21, 28 maart en 11, 18 april 2018
Cursusplaats: Ede

Een 6-daagse Nederlandstalige
cursus Sensorisch onderzoek-B 

Je kunt je vanaf nu inschrijven!

Duik samen met Wim Vaessen en Joep Brinkman in de wereld van sensorisch 
onderzoek. De cursus bestaat uit theorie en praktijk over het opzetten 
en uitvoeren van sensorisch onderzoek. Laat je zintuigen prikkelen door 
inspirerende gastsprekers en verschillende excursies. Kortom, wil jij je 
ontwikkelen tot een sensorisch onderzoek professional? 

Schrijf je dan vóór 14 februari in. 
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THANASSIS THOMOPOULOS, GOOGLE

Sprinten naar releva ntie

O 
p de vraag wat Thanassis 
Thomopoulos zegt tegen 
mensen die data ‘saai’ vinden, 

antwoordt hij: ‘Ze hebben gelijk!’ Om 
eraan toe te voegen: ‘Als ze tenminste 
vinden dat data slechts uit bits en cijfers 
bestaat. Wanneer mensen mij vragen wat 
data is, dan antwoord ik: wat is data niet?’ 
Hij legt uit dat het in het Latijn niet alleen 
het meervoud van datum is, maar ook 
‘feiten’ betekent. ‘Het is de beschrijving 
van de wereld om ons heen. En omdat  
die wereld zo complex is, laat-ie zich niet 
makkelijk vangen. Probeer je favoriete 
maaltijd bijvoorbeeld eens te beschrijven 
in acht woorden. Best moeilijk, toch? Je  
zal waarschijnlijk een hele lijst van zelf-
standige en bijvoeglijke naamwoorden 
gebruiken, geen subtiele zinnen. Maar  
wat als je het nu eens in 1024 woorden 
mag doen? Dat is waarom data, big data, 
en hoe je daar wijzer van wordt, mij  
altijd heeft gefascineerd.’ 

Magie 
In de loop der jaren heeft hij de datavraag-
stukken snel zien veranderen. Draaide  
het jaren geleden nog om het vergaren 

van betrouwbare cijfers, daar gaat het  
nu meer om het vormen van relevante 
inzichten en betrouwbare voorspellingen 
uit de ongelofelijke hoeveelheid beschik-
bare data. ‘Dichter bij magie komen we 
niet’, roept hij enthousiast. En in de nabije 
digitale toekomst gaat die hoeveelheid 
beschikbare, meetbare en bruikbare data 
alleen maar tot nog betere resultaten 
leiden, voorspelt hij. ‘We gaan een con-
stante versnelling richting personalisatie 
zien. Volgens mij is dat goed en gaat het 
voor gigantische doorbraken zorgen.  
Het feit dat het aantal gegevenspunten 
explodeert, dat mathematische modellen 
verbeteren, en dat de technologie die dat 
allemaal kan verwerken nu voorhanden  
is, zegt mij dat 2018 een kantelpunt  
wordt voor het gebruik van data.’
Dat zal mede worden versneld door de 
evolutie in Internet of Things-toepassin-
gen. Een ontwikkeling waarvan we het 
belang volgens Thomopoulos niet mogen 
onderschatten. ‘De miljarden verbonden 
apparaten die in de zeer nabije toekomst 
worden toegevoegd gaan helpen om 
unieke klantervaringen te creëren.  
Tegelijkertijd gaat er een wereld van 
geassisteerde interactie open, niet alleen 
via apparaten in de woonruimte maar  
ook op smartphones, in auto’s en meer.  
De technologie past zich eindelijk aan 
mensen aan in plaats van omgekeerd. 
Kinderen die nu geboren worden zullen 
onze huidige computer-interactie hilarisch 
vinden.’

‘�Je�hebt�echt�geen��
leger�dataweten-
schappers�nodig��
om�met�data��
te�werken’

De missie van 
Thanassis Thomopoulos
Voordat hij in februari vorig jaar bij Google  
in dienst trad als data strategy-specialist,  
werkte Thomopoulos in Parijs en Amsterdam  
bij Neopost, specialist in documentbeheer  
en klantcommunicatie. Hij is sinds december  
lid van de Customer Data & Dialogue Council 
van de Data-Driven Marketing Association 
(DDMA). Bij Google is het zijn missie om goed 
datagebruik in de bedrijfsvoering te bevorderen, 
meer specifiek in online marketing. Hij schuift 
vaak aan bij grote ondernemingen om ze te 
helpen hun organisatie en processen aan te 
passen en zo de verstandigste technologische 
keuzes te maken – dit om zo relevant mogelijk  
te zijn voor hun klanten. Hij neemt regelmatig 
deel aan evenementen. Zo sprak hij vorig jaar  
op het Digital Analytics Congres en doet hij  
dat nu weer op het MIE. 

Thanassis Thomopoulos kijkt 
graag in de toekomst maar  
verliest nooit het heden uit het  
oog. Op het MIE drukt de data 
strategy-specialist van Google 
ondernemers op het hart om  
niet langer te aarzelen met  
slimme datatoepassingen. 
tekst robert heeg
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THANASSIS THOMOPOULOS, GOOGLE

Sprinten naar releva ntie
Databergen
Thomopoulos zal in Utrecht een overzicht 
geven van wat volgens hem de (nabije) 
toekomst van marketing is, wat consu-
menten verwachten, en hoe ondernemin-
gen zich daaraan moeten aanpassen. 
‘Ook ga ik wat hints geven om het  
meeste uit je data halen in je dagelijkse 
marketing. Je hebt echt geen leger 
datawetenschappers nodig om met data 
te werken. Belangrijk om in gedachten te 
houden is dat niets jouw 
klanten ergens van weerhoudt. 
Ze gaan veranderen, nieuwe 
tech adopteren, nieuw gedrag 
vertonen – en dat doen ze 
waarschijnlijk allemaal sneller 
dan jij. Relevant blijven  
is net zozeer een sprint als een 
uithoudingsrace.’ Met zijn boodschap 
hoopt hij zijn MIE-toehoorders te helpen 
hun visie op morgen te vormen, maar ze 
ook  
alvast een paar dingen mee te geven  
die ze vandaag nog kunnen uitproberen. 
‘Voor data geldt dat de volgende stap 
voor iedereen beschikbaar is.’
Zijn aanmoedigingen op het MIE zijn  
niet overbodig. Ondanks de groeiende 
publiciteit rond met name big data, vindt 
Thomopoulos dat organisaties nog te 
weinig beseffen dat slim datagebruik voor 
een betere klantkennis zorgt. ‘Aan de ene 
kant heb je de grote organisaties die ware 
databergen hebben verzameld. Zij hebben 
enorm veel medewerkers maar torsen 
tegelijkertijd een te zware bedrijfserfenis 
mee. Ze hebben meerdere databronnen 
en hun teams werken in silo’s. Zij hebben 
moeite om hun datasets te combineren 
en die in meerdere kanalen te gebruiken 
zodat ze een naadloze klantervaring 
kunnen leveren. Aan de andere kant heb 
je miljoenen kleinere ondernemingen die 
zich niet bewust zijn van de eenvoudige 
eerste stappen die ze kunnen zetten, noch 
van de impact die deze kunnen hebben.  

Ze lopen daardoor handelingssnelheid  
en groei mis.’

Go
De IoT-evolutie gaat hand in hand met 
machine learning en artificial intelligence; 
ontwikkelingen die Thomopoulos terecht 
‘hot’ noemt. De versmelting van data, 
technieken en technologie zorgt voor 
enorme gedragsveranderingen in ons 
dagelijks leven, van beeld- en spraakher-
kenning, zelfrijdende auto’s, fraudedetec-
tie en automatische vertalingen tot de 
beheersing van ingewikkelde spellen. ‘Ik 

vind het fascinerend dat de vooruitgang 
maar blijft versnellen. Kijk hoe AlphaGo 
(een computerprogramma, red.) de 
wereldkampioen Go tien jaar eerder 
versloeg dan verwacht, om vervolgens  
zelf drie maanden later met 100 – 0 te 
worden verslagen door zijn opvolger, 
AlphaGo Zero! Ironisch genoeg is een  
van de grootste obstakels om aan deze 
onderwerpen te werken het tekort aan 
menselijke talenten. Daarom ben ik heel 
benieuwd naar wat AutoML (zelflerende 
software die zelflerende software schrijft, 
red.) allemaal gaat opleveren.’ Begin over 
technologische vooruitgang en Thom-
opoulos is niet te stuiten. Toch conclu-
deert hij heel pragmatisch: ‘Belangrijker 
voor ondernemingen en hun personeel  
is om nooit te vergeten wat het  
spannendste van alles is: hun klanten,  
de diensten die ze hun gaan bieden, en  
de trouw van de klant die je altijd eerst 
moet verdienen.’ «

 
Thanassis Thomopoulos 
spreekt op 1 februari  
om 10.45 uur op het MIE. 
 

‘�Klanten�vertonen�
nieuw�gedrag�–��
en�dat�doen�ze��
waarschijnlijk��
sneller�dan�jij’
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DE HOLY GRAIL VAN DIGITALE MARKETING

BESMET 
MET HET 
LIKE-VIRUS
Wat hebben Lubachs’ The Netherlands Second  
en de nagellakactie van Tijn met elkaar gemeen? 
Juist, beide gingen viraal. Viraliteit is wel de  
‘holy grail’ van de digitale marketing. Maar wat 
zorgt er eigenlijk voor dat iets viraal gaat? En is 
viraliteit wel echt de holy grail? Dat zijn vragen 
waar wetenschappers zich op het moment over 
buigen. Tijd dus om een rondje wetenschap te 
doen, met als doel te achterhalen wanneer  
mensen besmet raken met het like-virus.

tekst eveline van zeeland

V 
iraliteit is een fenomeen 
waarbij bepaalde items in 
staat zijn om zichzelf te verme-

nigvuldigen op het moment dat mensen 
blootgesteld worden aan dat specifieke 
item. Viraliteit is daarmee in essentie  
een biologisch fenomeen. Maar met de 
opkomst van nieuwe sociale ecosystemen 
als Facebook, YouTube en LinkedIn is 
viraliteit vooral uitgegroeid tot een 
cultureel fenomeen. Dat culturele karak-
ter wordt bevestigd door filmpjes als die 
van Lubach en acties als die van de jonge 
Tijn. Dergelijke acties zijn niet ‘gewoon’ 
populair, ze zorgen voor een onderlinge 
verbinding. Het geeft ons het gevoel dat 
we iets met elkaar gemeen hebben en  
dat we iets met elkaar kunnen bereiken. 
Een item dat de virale status krijgt  
voldoet aan vier eigenschappen: 1) het  
is vaak gezien, 2) het wordt veel geliked  
en gedeeld, 3) het wordt veel gekopieerd 
(eventueel als parodie) en 4) het heeft een 
duurzaam karakter. Viraliteit is dus meer 
dan populariteit. Lubach’s ‘America first, 
the Netherlands second’ voldoet perfect 
aan deze vier eigenschappen: met 10,7 
miljoen views was dit het meest bekeken 
YouTube-filmpje van 2017, het was in 
februari hét gesprek bij het koffieappa-
raat, er werden door verschillende landen 
parodieën op gemaakt en tot op de dag 
van vandaag weet iedereen waar je het 
over hebt als je zegt ‘dat filmpje van 
Lubach’. 
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viraliteit

Met�elke�miljoen�views�
van�een�commerciële�
boodschap,�neemt�de�
overtuigingskracht�
met�10%�af

Verslaafde e-mavens 
Van de vier genoemde eigenschappen  
zijn de eerste twee, aantal views en aantal 
shares, het meest onderzocht. Die onder-
zoeken zijn onder te verdelen in twee 
stromingen. Allereerst is er een stroming 
die zich vooral bezighoudt met de vraag 
waarom mensen bepaalde content willen 
delen. Deze onderzoekers focussen  
zich op het gedrag en de motivatie van  
zogenaamde ‘e-mavens’, mensen die de 
neiging hebben online veel te delen. De 
FIRO-theorie (Fundamental Interpersonal 
Relations Orientation) van Schutz is een 
manier om de motieven van deze e-ma-
vens te doorgronden. De FIRO-theorie gaat 
ervan uit dat mensen in groepsverband 
drie behoeften proberen te vervullen: 
inclusie, affectie en controle. Uit onder-
zoek blijkt inderdaad dat mensen content 
delen vanuit de motivatie om aan anderen 
iets van zichzelf te laten zien (inclusie) of 
iets liken om op die wijze uiting te geven 
aan de vriendschap of liefde die ze voelen 
(affectie). De beslissing om iets online  
te delen speelt zich overigens vooral on- 
bewust af. Daarbij ontstaan onbewuste 
patronen, zoals de confirmation bias:  
we delen vooral items die in ons straatje 
passen en negeren items die dat niet 
doen. Het communicatiegedrag van 
e-mavens kan ook geduid worden vanuit 
de Emotional Broadcaster Theory (EBT) 
van psychologen Harber en Cohen. EBT 
stelt dat individuen een diepere noodzaak 
voelen om ervaringen te delen met 
anderen: wij mensen willen verhalen 
vertellen en emotionele gebeurtenissen 
delen. Daarom roddelen we ook zo graag. 
Het like-gedrag van de e-mavens lijkt 
volgens EBT dus veel op het oeroude 
roddelgedrag. Er zijn ook mensen die een 
minder vriendelijk beeld over de e-mavens 
hebben. Zij claimen dat e-mavens digitaal 
verslaafden zijn: ze zijn eraan verslaafd 
geraakt om geliked te worden en om dat 
te bewerkstelligen liken ze zelf ook veel. 

Raken
De tweede stroming in onderzoeken naar 
viraliteit concentreert zich op de inhoud 
van het item, oftewel op de vraag of virale 
items bepaalde content-eigenschappen 
hebben. Nu is er niet zoiets als een basis-
recept voor virale content. Wel zijn er 
bepaalde ingrediënten die de kans vergro-
ten dat content viraal gaat. Aanvankelijk 
dacht men dat het vooral de ingrediënten 
creativiteit en provocatie waren die de 
kans op viraliteit vergrootten. Nu zijn 
wetenschappers erachter dat het veel 
meer draait om emotie. Het lijkt daarbij 
niet zoveel uit te maken of die emotie nou 
positief of negatief is. Veel belangrijker 
blijkt de sterkte van de emotie; die moet 
echt bij de ontvanger binnenkomen en 
een bepaalde opwinding bij hem creëren. 
Zie daar het succes van de nagellakactie 
van Tijn. Wat wist dat kleine mannetje  
ons diep van binnen te raken! De ander 
raken is overigens makkelijker gezegd dan 
gedaan: uit onderzoek blijkt dat maar heel 
weinig content geclassificeerd kan worden 
als iets wat je diep van binnen raakt. 

Triggers & emotion
De goeroe op het gebied van viraliteit, 
Jonah Berger, heeft de viraliteitsprocessen 
samengevat in zijn STEPPS-model. Kort 
samengevat komt dat erop neer dat 
content sneller viraal gaat wanneer het 
degene die het deelt leuker of slimmer 
doet lijken (Social currency), wanneer we 
door de content onbewust getriggerd 
worden (Triggers), wanneer de content 
een bepaalde emotionele lading heeft 

(Emotion), wanneer de content publieke-
lijk zichtbaar is (Public), wanneer de 
content nuttige informatie bevat (Practical 
value), en wanneer de informatie beschre-
ven wordt in een mooi verhaal (Stories). 
Als het STEPPS-model wordt toegepast  
in een commerciële context spreken we 
van virale marketing. Maar hoe bepaal je 
de effectiviteit van een virale marketing-
campagne? Veelal gebeurt dat aan de 
hand van het aantal views of likes, maar 
dit is zeker niet de holy grail: voor elke 
miljoen views die een commerciële 
boodschap krijgt, neemt de overtuigings-
kracht van die boodschap met 10% af. 
Tegenovergesteld aan wat je zou denken, 
kan een toename aan viraliteit dus leiden 
tot een afname van de commerciële 
effectiviteit. De truc is om content te 
creëren die emotionele opwinding be-
werkstelligt én de inhoud van de bood-
schap te vullen met elementen die zorgen 
voor merk- en productkennis. Het emotio-
nele gedeelte zorgt voor de sociale digitale 
besmetting, en het informatieve gedeelte 
zorgt voor een positieve commerciële 
tendens.  
Maar ook als je precies de content hebt die 
op een commercieel waardevolle manier 
de virale status zou kunnen bereiken, dan 
nog telt op wie je je campagne richt. Iets 
gaat vanzelfsprekend sneller viraal wan-
neer je mensen bereikt die digitaal in 
contact staan met een heleboel andere 
mensen, de ‘hubs’, en wanneer je met je 
content juist die mensen bereikt die erg 
gemotiveerd zijn dingen te delen, de 
e-mavens. Kortom, ook voor een succes- 
volle virale marketingcampagne is goed 
marktonderzoek nodig. Marktonderzoe-
kers moeten de juiste sociometrische 
netwerk-informatie boven zien te krijgen 
opdat de campagne precies de e-mavens 
en de hubs bereikt. «
benieuwd naar de bronnenlijst bij dit artikel? 

kijk dan op cloutoday.nl.
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CHRISTIAAN BUITENHUIS, INTERPOLIS

‘Niet meer  
een half jaar  
over een simpele 
vraag doen’

O 
ndanks de krimp van moeder-
maatschappij Achmea,  
blijft de afdeling Marketing 

Intelligence van onderdeel Interpolis 
uitdijen. ‘Net als bij de gemiddelde verze-
keraar groeit de organisatie niet. Maar  
ons team is van tien naar achttien man 
gegaan’, vertelt Christiaan Buitenhuis, 
senior marktonderzoeker bij Interpolis. 
Met ruim anderhalf miljoen klanten  
heeft de Tilburgse verzekeraar, samen met 
partner Rabobank, het grootste marktaan-
deel op het gebied van schade en levens-
verzekeringen in Nederland. Per 1 januari 
kantelde het bedrijf in navolging van veel 
organisaties naar een agile werkwijze  
met scrumteams. Voor het Marketing 
Intelligence-team, bestaande uit onder 
meer onderzoekers, datawetenschappers 
en webanalisten, verandert er volgens 
Buitenhuis niet zo veel. ‘We hingen al 
direct onder de directie van Interpolis.  
In de nieuwe opzet blijft ons team  
rapporteren aan de directeur Digital.’ 

Wat het voor de dagelijkse praktijk 
betekent, moet nog blijken. ‘De afspraak 
is in ieder geval dat we zestig procent 
van onze tijd in andere scrumteams 
werken. Als Marketing Intelligence zijn 
we een scrumteam dat kan worden 
ingehuurd door andere teams, zodat  
we daar zitting in hebben.’ Twintig 
procent van de tijd mag het team 
gebruik maken van ‘specials’. Dat zijn 
directievragen of andere business-vra-
gen uit de organisatie zelf die voorrang 
hebben op andere zaken. De overige 
twintig procent is bedoeld om bezig  
te gaan met wat in scrumtaal de ‘eigen 
backlog’ heet: aan de ene kant persoon-
lijke ontwikkeling en aan de andere kant 
de ontwikkeling van het team en hun 
vak of product. ‘Denk aan data-analisten 
die zich bepaalde data-tooling eigen 
willen maken. Of onderzoekers die 
vanuit hun vak bijvoorbeeld veel horen 
over neuro-onderzoek en daarmee meer 
willen doen.’

Echte klantdingen
Binnen het team zit Buitenhuis een 
beetje tussen de harde data en het 
marketeersvak in. ‘En dan vind ik het net 
iets leuker om de marketingkant op te 
leunen en zaken concreet te maken in 
plaats van harde cijfers te bestuderen.  
Ik maak samen met marketing en merk 
graag een vervolg op inzichten.’ Buiten-
huis, afgelopen jaar genomineerd bij de 
MOAwards voor Insights Professional  
aan bedrijfszijde, wil weten wat mensen 
drijft. ‘Naast mijn functie bij Interpolis 
ben ik om die reden ook nog freelance 
sportjournalist. Dat doe ik sinds 2002, 
een klusje per weekend. Puur omdat ik 
het leuk vind naast mijn vakgebied met 
andere dingen bezig te zijn.’
Buitenhuis denkt dat veel teams binnen 
Interpolis baat hebben bij de kanteling 
om zo kort op de bal te zitten en ‘echt 
met klantdingen bezig te zijn’. Dat hij 
vanuit zijn perspectief niet zoveel veran-
dering ziet, heeft vooral te maken met 
hoe zijn werk er nu al uitziet. ‘Als er een 
onderzoeksvraag ligt word ik nu al te pas 
en te onpas ingevlogen. Ik ben nu bezig 
met tien projecten tegelijk.’ Het werken 
in sprints zal onderzoek wel fundamen-
teel veranderen, denkt Buitenhuis. ‘We 
kunnen niet meer een half jaar doen over 
een onderzoekstraject of een relatief 
simpele vraag. We zullen nog pragmati-
scher moeten worden.’

Kom erbij
Een van de ideeën is om in het Interpolis-
pand in Tilburg eigen onderzoeksruimtes 
in te richten, ‘zodat we klanten zelf 
kunnen uitnodigen en niet altijd naar 
bureaus hoeven te stappen’. Het is sneller 
en goedkoper, maar creëert naar ver-
wachting ook meer betrokkenheid onder 
de eigen mensen. Hij heeft vaak genoeg 
meegemaakt dat ze met z’n achten aan 
iets werkten maar hij op een veldwerk- 
avond met één of twee marketeers zat. 
‘Met een eigen ruimte in Tilburg kun je 
makkelijker zeggen: kom erbij. Ook voor 
andere scrumteams verlaag je de drempel. 
Iedereen kan er zijn voordeel mee doen  
als we onderzoek dichterbij brengen.’
De moderatie zou je overigens heel goed 
door een bureau kunnen laten doen.  
‘Bij zware onderwerpen als een nieuwe 

Moedermaatschappij Achmea krimpt als bedrijf, 
maar de afdeling Marketing Intelligence van  
onderdeel Interpolis groeit als kool. Vanaf  
1 januari opereert de organisatie in scrumteams.  
‘We moeten nog pragmatischer werken’, zegt  
senior marktonderzoek Christiaan Buitenhuis. 
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opdrachtgevers

propositie heb je de interviewexpertise 
van de bureaus nodig.’ Als marktonder-
zoeker werkt Buitenhuis met veel onder-
zoeksbureaus samen. Naast de aanvoer 
van data uit het exclusieve partnerschap 
met de Rabobank, hebben de bureaus 
een belangrijk aandeel in het ‘naar 
binnen trekken van klantkennis’. Het 
palet aan onderzoek van Interpolis is heel 
divers, vertelt Buitenhuis. ‘Zo zijn we 
bijvoorbeeld afgelopen jaar gewoon eens 
in gesprek gegaan met millennials die op 
eigen benen gaan. Om te zien hoe die 
customer journey eruit ziet. Met aan de 
andere kant natuurlijk de vraag of wij,  
in combinatie met de Rabobank, in dat 
hele traject een rol kunnen pakken.” 

Punten krijgen
Mensen kennen Interpolis van de ver- 
zekeringen. ‘Maar eigenlijk willen wij 
natuurlijk het liefst dat mensen schade 
voorkomen en dat ze zich kunnen focus-
sen op wat echt belangrijk voor hen is.’ 
Veel activiteiten zijn niet gericht op het 

direct verkopen van verzekeringen, maar 
op het creëren van bewustzijn en slimme 
oplossingen om alledaagse zaken makke-
lijker te maken. Neem de automodus-app 
die Interpolis afgelopen zomer heeft 
gelanceerd. ‘In onze schadecijfers zien we 
dat afleiding door de smartphone oorzaak 
is van veel ongelukken. We hebben een 
app gemaakt die je aan kunt zetten als  
je in de auto stapt.’ De app registreert  
of iemand tijdens het rijden aan zijn 
telefoon zit. Voor iedere rit dat een 
automobilist zijn telefoon niet gebruikt, 
krijgt hij punten. 

Het mooie is ook dat de app is voort- 
gekomen uit het inzicht van een klant  
die mensen op de snelweg zag slingeren. 
Dat was de trigger om de app te ontwik- 
kelen. Na een eerste versie is onderzocht 
hoe de app het meest succesvol kon zijn, 
zoals door het belonen van gespaarde 
punten. ‘Pas afgelopen zomer is het,  
met een mini-documentaire, echt gaan 
vliegen.’ Met automodus-app heeft 

Interpolis veel media-aandacht gekregen 
en bijgedragen aan het maatschappelijk 
debat, zegt Buitenhuis. ‘Daar hebben  
we een rol gepakt die je normaal niet van 
een verzekeraar verwacht. Al is het maar 
één persoon minder die zich klem om  
een boom rijdt, dan hebben we al winst 
geboekt. En dat we geen schade hoeven 
uit te keren is mooi meegenomen.  
Maar het feit dat iemand ermee bezig  
is om veilig thuis komen, vinden we 
belangrijker.’ «

‘�Ik�maak�samen�met�
marketing�en�merk�
graag�een�vervolg�op�
inzichten’

‘�Iedereen�kan�er�zijn�
voordeel�mee�doen�
als�we�onderzoek�
dichterbij�brengen’

Christiaan Buitenhuis
Sinds 2014 werkt Buitenhuis als senior 
marktonderzoeker voor Interpolis. Daarvoor 
werkte in die hoedanigheid voor Avéro Achmea, 
waar hij ook verantwoordelijk was voor de 
sociale media-strategie. Ook werkt hij als 
freelance sportjournalist voor De Persgroep. 
Sinds zomer 2017 is Buitenhuis bestuurslid  
van de MOA-sectie Opdrachtgevers. 
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DE KRACHT VAN VERANDERING

Een simpele vinding

V 
erandering kent twee gedaanten, Je hebt de geleide-
lijke – en voorspelbare – variant, waar bijvoorbeeld 
de continue verbetering van de mobiele telefoon  

bij hoort. Met iedere generatie wordt het scherm scherper en 
nadert de camera – eerst aan de achterzijde, vervolgens ook aan 
de voorzijde – de fysieke grens van ons gezichtsvermogen. En je 

hebt de disruptieve verandering. Gelukkig valt ieder systeem  
op den duur daaraan ten prooi. Het zorgt voor vernieuwing. 
Voorheen dominante partijen – verblind door hun geëxtrapo-
leerde ‘toekomstige’ marktcijfers – worden in één vernietigende 
klap geminimaliseerd, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe 
aanbieders. Nokia, dat in 2007 nog 41% van de wereldmarkt 
controleerde, overkwam het toen ze niet op tijd de touchscreen-
technologie op waarde schatten. Met meer dan één miljoen 
geproduceerde auto’s per jaar was Oldsmobile in de jaren 80 
een iconisch merk uit Detroit (ter vergelijking: Tesla produceerde 
in 2017 minder dan 100.000 auto’s). Maar het merk speelde te 
laat in op de veranderde vraag naar zuinige modellen en in 1997 
gingen de verkoopaantallen naar een dieptepunt. In april 2004 
rolde de laatste Oldsmobile van de band.
Het voert te ver om alle symptomen te bespreken van de 
naderende verandering. Daarom noem ik de belangrijkste 
observatie: categorieën tenderen naar complexiteit. In 1928 
toonde Philo Farnsworth – slechts 21 jaar oud – een technisch 
hoogstandje aan een publiek in San Francisco: de eerste  

Verandering binnen productcategorieën is er in 
meer gedaanten. Je hebt de langzame die ruimte 
geeft voor verbetering van producten, en je hebt 
de disruptieve. Hans Lingeman is er gelukkig mee, 
want die disruptie zorgt voor nieuwe aanbieders, 
en vaak ook voor ‘back to basics’. Minder com-
plexiteit, eenvoudiger keuze. ‘Beste kucher, zoek 
niet verder, u heeft alleen Bronchostop nodig.’
tekst hans lingeman
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innovatie

elektrische televisie. De grote doorbraak liet op zich wachten 
tot de jaren 50. Nu, in 2018, is televisie digitaal, interactief, 
smart, voorzien van immens kleurenpalet, plat als een euro-
munt en groot als een doorsnee bureaublad. Op Amazon vind 
je meer dan 2.000 televisietoestellen. Zie dan maar eens de 
beste te kiezen.

Innovatie-tsunami
Amazon Chocolate, Big Beef, Cafe Bule, Chocolate Stripes, Ida 
Gold, Ladybird, Maskotka, Powers Heirloom, Vernissage Black, 
en – mijn favoriet – Lucky Leprechaun, het is slechts een hand-
vol van de inmiddels duizenden tomatenrassen, bijna allemaal 
door mensen gekweekt en gemodificeerd. Het ooit kleine, gele 
cherry-tomaatje dat tot de 16de eeuw alleen voorkwam in 
Midden- en Zuid-Amerika, heeft sinds die tijd een wereldwijde 
innovatie-tsunami doorgemaakt die nog lang niet is gestopt.  
Je kunt makkelijk de komende vijf jaar iedere dag een ander 
smakelijk tomaatje eten. Hoe kies je de lekkerste?
Ben je binnenkort in Frankrijk? Bezoek dan eens zo’n grote 
retail-joekel. Neem een lunchpakket mee, en voldoende geduld. 
Want ik wil je vragen alle koffievarianten op je gemak te bekij-
ken. Ben je toevallig aanbeland bij een Carrefour Hyper Market? 
Dan heb je zo’n zeven meter koffiecups, koffiecapsules, koffie-
pads, koffiebonen, fijn en grof gemalen koffie langs te lopen. 
Hoe kies je daaruit de fijnste latte voor de zondagochtend? 
Ik kan pagina’s volschrijven met productcategorieën die in  
de loop der jaren complexer zijn geworden. Hoe dat komt? 
Omdat alle fabrikanten nieuwe producten maken, of nieuwe 
varianten, of nieuwe features. En dat doen ze vaak binnen een 
subcategorie. Zo heb je mensen die zich bezighouden met het 
verbeteren van vloeibare wasverzachter. Maar je hebt ook 
mensen die datzelfde werk doen voor vloeibaar wasmiddel.  
Of wat dacht je van de vlekverwijderaars? Of de scent boosters? 
En reken maar dat die niet altijd met elkaar overleggen. Aan  
de consument de schone taak om een keuze te maken tussen 
alle formats en merken. En dat is een mooi bruggetje naar 
observatie twee.

Remedie
Door de geleidelijkheid van toenemende complexiteit, passen 
consumenten zich aan. De consument manoeuvreert zich 
soepeltjes door het overweldigende aanbod: de ultieme keuze-
vrijheid. Maar pas op: in The Economist verscheen op 11 februari 
2017 een artikel waarin consumentenkeuzegedrag in muziek en 
films werd omschreven. Wat bleek? In 1997 was de top-1% films 
nog verantwoordelijk voor 10% van de box-office verkopen, 
maar in 2016 was dit opgelopen tot 25%. Uit data van Spotify 

en Mojo bleek een soortgelijke trend voor muziek. De meeste 
consumenten luisteren naar een steeds kleiner – percentueel 
– deel van het totale aanbod. Bestaat de longtail dan niet? 
Jawel, voor het individu.
Wat we zien in innovatie, is dat complexe categorieën relatief 
eenvoudig zijn te overwinnen met een back to basics-concept. 
Neem de vrij verkrijgbare geneesmiddelen. Die kun je in de 
drogisterij kopen zonder recept. Als je een kuchje hebt, een 
opkomende hoest of irritatie in de luchtwegen, dan wens ik  
je veel succes bij het vinden van de correcte remedie. Op basis 
van dit inzicht heeft ons zusterbureau Happen in Engeland  
een nieuw concept ontwikkeld voor Buttercup: Bronchostop, 
‘traditionally used to relieve any cough!’. Hun boodschap: 
vergeet al die verschillende formats, beste kucher, zoek niet 
verder. U heeft alleen Bronchostop nodig, want die werkt bij 
alle kuchjes. Het product werd binnen een jaar ‘UK’s nr 2 cough 
& cold product’.

Hoge prijs
Laurens Hammond is misschien wel de meest legendarische 
orgelbouwer. Sinds de jaren 30 van de vorige eeuw is het 
instrument niet meer weg te denken uit gospelkerken en  
van jazzpodia. Maar de Hammond was niet perfect. Een radio-
technicus, Donals Leslie, vond dat het orgel vooral in kleinere 
ruimtes, zoals de huiskamer, teleurstelde. Hij bedacht de 
roterende speaker. Daardoor ontstond een oscillerend effect. 
Wanneer het Hammondorgel werd aangesloten op de rond-
draaiende luidsprekers dan hoorde je een vette jazzy sound 
(‘tremolo’). Verguld met zijn vinding, toog Leslie naar Ham-
mond. Maar Hammond was niet onder de indruk van Leslie’s 
poging om zijn orgel te verbeteren en weigerde om het op de 
markt te brengen. Leslie deed dat toch en maakte het beschik-
baar voor alle grote orgelmerken. Al snel werd de unieke sound 
opgepikt door grote jazzmuzikanten. Hammond probeerde de 
opmars nog te stoppen door aanpassingen aan zijn orgel, 
waardoor het instrument ‘Leslie-proof’ werd, maar Leslie vond 
ook hiervoor een technische oplossing. Uiteindelijk, in 1980, 
kocht the Hammond Corporation de Leslie-merknaam, een 
hoge prijs voor het tegenhouden van innovatie.

Kortom: het mooie aan verandering is dat je met een goed 
product, lef en doorzettingsvermogen bestaande grote onder-
nemingen kunt beconcurreren. Je kunt categorieën aanvallen 
die door de jaren heen complex zijn geworden. Je kunt simpel 
beginnen. En als je ooit groot bent, vergeet dan niet om ook 
anderen ruimte te geven. Probeer verandering nooit, nooit, 
nooit tegen te houden. «

Er zijn duizenden tomatenrassen,  
maar hoe kies je de lekkerste?

‘�De�consument�manoeuvreert�zich�
soepeltjes�door�het�overweldigende�
aanbod:�de�ultieme�keuzevrijheid’��

‘�En�als�je�ooit�groot�bent,�vergeet�
dan�niet�om�ook�anderen�ruimte��
te�geven’
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             MOA Trendrapport                      2017tekst lex olivier

De MOA publiceert jaarlijks, in samen-
werking met MarketingTribune, een 
jaaroverzicht van het aantal fte’s van 
de marktonderzoeksbureaus die bij  
de MOA zijn aangesloten. Naast een 
overzicht van de stand van zaken, zijn 
er ook al verwachtingen uitgesproken 
voor 2018. Die ziet er goed uit, met een 
verwachte omzetgroei van zo’n 2.8%.

Alle bureaus werden via e-mail benaderd  
met het verzoek om deel te nemen aan het 
onderzoek. Daar waar een reactie te lang 
uitbleef werden de leden telefonisch en  
via email opnieuw benaderd. Uiteindelijk 
hebben 136 van de 276 aangesloten  
bureaus meegedaan.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de  
november 2017. Het project werd aange-
stuurd door het MOA secretariaat. Arjen 
Neefkes (DataIM) was verantwoordelijk  
voor veldwerk en de rapportage. 

De MOA-lidmaatschapscontributie is gere- 
lateerd aan de omvang van het bureau: hoe 
meer fte’s een bureau in dit overzicht opgeeft, 
hoe meer contributie het betaalt. Het onder-

zoek gaat ervan uit dat aantal fte’s een 
interessant kengetal is als men de omvang 
van een bureau in beeld wil brengen. Aan de 
deelnemers werd gevraagd om de verwachte 
onderzoekomzet over 2017 procentueel te 
verdelen over diverse sectoren en segmenten.

Voor dit overzicht is het aantal fte’s gere- 
lateerd aan de omzetsectoren (fte’s maal 
percentage omzet). Dat levert een punten-
aantal op dat bruikbaar is om te bepalen  
hoe zwaar een bij MOA aangesloten markt-
onderzoekbureau per omzetsector is verte-
genwoordigd. Een bureau met 100 fte’s dat 
– volgens eigen zeggen – 10% van zijn omzet 
haalt uit klanten in de fmcg, scoort daarmee 
10 punten (10% van 100). Een bureau met  
40 fte’s dat 50% van zijn omzet haalt uit 
fmcg scoort 20 punten (50% van 40). 

Al met al levert dit overzicht een inschatting 
van de marktomvang per bureau per afne-
mersbranche, per segment en per onderzoek-
segment. De resultaten per afnemersbranche 
werden gepubliceerd in een decembereditie 
van MarketingTribune. De resultaten per 
onderzoeksegment worden nu gepubliceerd 
in dit nummer van Clou.

Hoofdlijnen
Marktonderzoekbureaus verwachten in 2018 
opnieuw een omzettoename en de groei uit 
2016 en 2017 wordt derhalve gecontinueerd. 
71% van de bureaus verwacht in 2018 een 
toename van de eigen bureauomzet van 
gemiddeld 7,6%. De gemiddelde groeiver-
wachting van alle bureaus ligt op 5,5%. De  
in 2018 verwachte groei van de totaalmarkt  
is lager, namelijk 2,8%. Samenvattend: de 
meeste bureaus verwachten het beter te 
doen dan de totaalmarkt.                                                               
Waar de afgelo-
pen drie jaar de 
nieuwe onder-
zoeksvelden, zoals 
webanalyse, 
usability onder-
zoek en data- 
mining, vooral het 
terrein waren van start-ups, zien wij nu dat  
de traditionele bureaus het verloren gegane 
terrein heroveren. Veel van hen zijn nu in de 
top 10-lijsten van deze nieuwe dataverzame-
lingstechnieken terug te vinden. 
 
De daling van het belang van telefonisch 
onderzoek zet door en hetzelfde geldt voor 
het schriftelijk onderzoek. Het aantal fte’s  
dat zich bezighoudt met online is met 26% 
gestegen en is op dit moment de belangrijk-
ste dataverzamelingsmethode in Nederland. 
Dit is vergelijkbaar met het belang van dit 
type onderzoek in andere landen. Dat blijkt 
uit de ESOMAR 2017 GMR publicatie waarin 
tevens wordt vastgesteld dat Nederland  
de 13de plek bezet bij de globale ranking  
op basis van marktomvang. 

Responsverantwoording 2017
	 	

	 	 Gemiddeld		
	 	 	 	 aantal	fte’s
	 	 Aantal	bureaus	 Aantal	fte’s	 per	bureau
	
Universum	bureaus	–	MOA-lid	 276	 2960	 11

Wel	aan	het	onderzoek	deelgenomen	 136	 3124	 16

Niet	aan	het	onderzoek	deelgenomen	 140	 826	 6

Respons/Dekkingspercentage	 49%	 72%	

›

Voor 2018 
omzetgroei 
verwacht
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Top 50
Aantal	fte’s	per	bedrijf	 	
Bedrijfsnaam	 fte’s

1	 GfK	Netherlands	BV	 434

2	 Kantar	TNS	 165

3	 Ipsos	B.V.	 127

4	 MetrixLab	B.V.	 96

5	 Motivaction	International	B.V.	 84

6	 Blauw	Research	 67

7	 I&O	Research	 63

8	 SKIM	 50

9	 Traffic	Builders	BV	 50

10	 MWM2	 49

11	 SAMR	-	SmartAgent	MarketResponse	 48

12	 IvoMar	Marktonderzoek	BV	 43

13	 Kantar	Public	 42

14	 USP	Marketing	Consultancy	 36

15	 Kantar	Millward	Brown	 35

16	 DVJ	Research	Group	 34

17	 InSites	Consulting	B.V.	 30

18	 Panteia	BV	 30

19	 Markteffect	 25

20	 DESAN	Research	Solutions	 25

21	 Validators	 25

22	 Direct	Research	B.V.	 24

23	 Winkle	B.V.	 24

24	 Totta	Research	 24

25	 Ruigrok		NetPanel	 23

26	 DUO	Market	Research	 19

27	 Beautiful	Lives	 19

28	 MARE	 19

29	 Telecompaper	 18

30	 GfK	NORM	B.V.	(v/h	NORM	Research	&	Consulting)	 16

31	 Moventem	 15

32	 Newcom	Research	&	Consultancy	 15

33	 Underlined	BV	 15

34	 KIEN	 15

35	 2gather	B.V.	 14

36	 Team	Vier	B.V.	 12

37	 Right	Marktonderzoek	en	Advies	B.V.	 10

38	 De	Cooperatieve	H3ROES	u.a.	 10

39	 Perspective	 10

40	 Multiscope	 10

41	 SKB	 10

42	 Flycatcher	Internet	Research	 10

43	 Essensor	b.v.	 9

44	 WPG	Research	 9

45	 Netprofiler	 9

46	 haystack	BV	(v/h	Rogil	B.V.)	 9

47	 De	Onderzoekfabriek	 8

48	 Inview	Veldwerk	BV	 8

49	 Amplixs	Interaction	Management	bv	 8

50	 BTC	Mediatest	 8

51	 YoungWorks	 8

Totaal fte’s 1966

11 x Top 10
Actieve datacollectie, m.b.v. vragenlijsten 	fte/omzetratio
	
1	 GfK	Netherlands	BV	 243

2	 Kantar	TNS	 149

3	 Ipsos	B.V.	 117

4	 MetrixLab	B.V.	 86

5	 Motivaction	International	B.V.	 71

6	 Blauw	Research	 60

7	 I&O	Research	 57

8	 SKIM	 48

9	 MWM2	 44

10	 IvoMar	Marktonderzoek	BV	 43

Totaal fte’s 917
	 	

Passieve datacollectie, o.b.v. (web)registraties/
observaties 	fte/omzetratio			 	

1	 GfK	Netherlands	BV	 191

2	 Traffic	Builders	BV	 48

3	 Kantar	TNS	 17

4	 Underlined	BV	 15

5	 Motivaction	International	B.V.	 13

6	 Ipsos	B.V.	 10

7	 Validators	 10

8	 MetrixLab	B.V.	 10

9	 Totta	Research	 8

10	 Netprofiler	 8

Totaal fte’s 330
	

Usability onderzoek 	fte/omzetratio	 	

1	 I&O	Research	 21

2	 MetrixLab	B.V.	 19

3	 Motivaction	International	B.V.	 17

4	 Kantar	TNS	 17

5	 Kantar	Public	 13

6	 De	Cooperatieve	H3ROES	u.a.	 10

7	 MWM2	 10

8	 GfK	Netherlands	BV	 9

9	 Essensor	b.v.	 8

10	 Perspective	 8

Totaal fte’s 130
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Webanalyse  fte/omzetratio	 	

1	 Kantar	TNS	 50

2	 Traffic	Builders	BV	 30

3	 Motivaction	International	B.V.	 24

4	 I&O	Research	 21

5	 MetrixLab	B.V.	 19

6	 DVJ	Research	Group	 17

7	 SAMR	-	SmartAgent	MarketResponse	 14

8	 Telecompaper	 9

9	 Markteffect	 6

10	 Validators	 5

Totaal fte’s 195
	 	

Datamining  fte/omzetratio	 	

1	 SKIM	 50

2	 MetrixLab	B.V.	 38

3	 I&O	Research	 21

4	 DVJ	Research	Group	 17

5	 Motivaction	International	B.V.	 17

6	 Underlined	BV	 15

7	 SAMR	-	SmartAgent	MarketResponse	 12

8	 Telecompaper	 9

9	 haystack	BV	(v/h	Rogil	B.V.)	 9

10	 Gibbs	Quantitative	Research	&	Consulting	 6

Totaal fte’s 194
	 	

Online survey/online feedback  fte/omzetratio	 	

1	 MWM2	 34

2	 MetrixLab	B.V.	 19

3	 DUO	Market	Research	 17

4	 Winkle	B.V.	 14

5	 SAMR	-	SmartAgent	MarketResponse	 12

6	 Motivaction	International	B.V.	 12

7	 Moventem	 11

8	 Flycatcher	Internet	Research	 10

9	 Newcom	Research	&	Consultancy	 9

10	 Markteffect	 6

Totaal fte’s 144
	 	

Uitgevoerd buiten Nederland  fte/omzetratio	 	

1	 Ipsos	B.V.	 85

2	 GfK	Netherlands	BV	 82

3	 MetrixLab	B.V.	 69

4	 Kantar	TNS	 50

5	 SKIM	 45

6	 USP	Marketing	Consultancy	 25

7	 InSites	Consulting	B.V.	 24

8	 Winkle	B.V.	 22

9	 Motivaction	International	B.V.	 17

10	 Blauw	Research	 15

Totaal fte’s 434

Kwalitatief onderzoek  fte/omzetratio

	
	

1	 Motivaction	International	B.V.	 37

2	 Ipsos	B.V.	 23

3	 Direct	Research	B.V.	 22

4	 Mare	Research	 17

5	 Beautiful	Lives	 17

6	 Blauw	Research	 17

7	 Kantar	TNS	 17

8	 SKIM	 15

9	 GfK	Netherlands	BV	 13

10	 InSites	Consulting	B.V.	 12

Totaal fte’s 189

  

Face-to-face  fte/omzetratio 		 	

1	 Motivaction	International	B.V.	 36

2	 IvoMar	Marktonderzoek	BV	 34

3	 Ipsos	B.V.	 30

4	 Beautiful	Lives	 17

5	 MARE	 17

6	 I&O	Research	 13

7	 Blauw	Research	 11

8	 MWM2	 10

9	 Ruigrok	NetPanel	 10

10	 MetrixLab	B.V.	 10

Totaal fte’s 188
	 	

Online  fte/omzetratio	 	

1	 GfK	Netherlands	BV	 247

2	 Kantar	TNS	 142

3	 MetrixLab	B.V.	 86

4	 Traffic	Builders	BV	 50

5	 Blauw	Research	 50

6	 Ipsos	B.V.	 50

7	 Motivaction	International	B.V.	 42

8	 SKIM	 40

9	 MWM2	 37

10	 SAMR	-	SmartAgent	MarketResponse	 36

Totaal fte’s 780
	 	

Telefonisch  fte/omzetratio	 	

1	 Ipsos	B.V.	 36

2	 USP	Marketing	Consultancy	 22

3	 I&O	Research	 13

4	 Panteia	BV	 9

5	 Kantar	TNS	 7

6	 DESAN	Research	Solutions	 5

7	 SAMR	-	SmartAgent	MarketResponse	 4

8	 Markteffect	 4

9	 Newcom	Research	&	Consultancy	 4

10	 WPG	Research	 4

Totaal fte’s 105
	 	

›



28 clou 86 | februari 2018

Stijgers-dalers 2017
Top 20 stijgers en dalers in bedrijfsomvang – fte’s – 2012 tot en met 2017

	
Ranking	(tussen	haakjes	het	aantal	fte’s)

	

Bedrijfsnaam			 2017	 2016	 2015	 2014	 2013	 2012		 2016/2017

GfK		 1	(434)	 1	(440)	 1	(483)	 1	(461)	 1	(onb)	 1	(489)	 -6

Kantar	TNS	(v/h	TNS	NIPO	B.V.)	 2 (165)		 2 (170)	 2 (225)	 2 (225)	 2(230)	 2 (273)	 -5

Ipsos	B.V.		 3 (127)	 3 (131)	 3 (142)	 3 (145)	 3 (140)	 4 (170)	 -4

MetrixLab	B.V.		 4 (96)		 4 (94)	 4 (93)	 4 (95)	 4 (93)	 5 (99)	 2

Motivaction	International	B.V.		 5 (84)		 5 (84)	 5 (84)	 5 (83)	 5 (75)	 8 (85)	 0

Blauw	Research		 6 (67)		 6 (66)	 6 (68)	 6 (70)	 6 (70)	 9 (68)	 1

I&O	Research		 7 (63)		 7 (61)	 8 (48)	 8 (44)	 9 (41)	 13 (40)	 2

SKIM		 8 (50)		 8 (50)	 7 (50)	 7 (50)	 8(50)	 11 (50)	 0

Traffic	Builders	B.V.		 9 (50)	 12 (40) 13 (35)	 onb (onb)	 onb (onb)	 onb (onb)	 10

MWM2		 10 (49)		 9 (46)	 10 (45)	 16 (25)	 26(14)	 32 (14)	 3

SAMR	-	SmartAgent	MarketResponse		 11 (48)	 10 (46)	 9 (46)	 9 (43)	 7(59)	 10 (59)	 2

Ivomar	Marktonderzoek		 12 (43)		 17 (25)	 15 (25)	 22 (20)	 22(15)	 38 (10)	 18

Kantar	Public	(v/h	Veldkamp	Marktonderzoek	B.V.)		 13 (42)		 11 (44)	 onb (onb)	 onb (onb)	 onb (onb)	 onb (onb)	 -2

USP			Marketing	Consultancy	 14 (36)		 14 (39) 11 (41)	 onb (onb)	 onb (onb)	 onb (onb)	 -3

Kantar	Millward	Brown	 15 (35)		 15 (38) 12 (40) 10 (40)	 onb(onb)	 12 (48)	 -3

DVJ	Research	Group	 16 (34)		 25 (20) 21 (19) 28 (15) 18 (17) 27 (18)	 14

InSites	Consulting	B.V.		 17 (30)		 15 (28) 19 (23) 17 (23) 15(20) 25 (16)	 2

Panteia	B.V.		 18 (30)		 13 (40)	 onb (onb)	 12 (30) 10 (30)	 onb (onb)	 -10

Markteffect		 19 (25)		 16 (25) 48 (25) 23 (15) 22 (15) 25 (15)	 0

DESAN	Research	Solutions		 20 (25)		 18 (25)	 16 (25)	 14 (25)	 11(25)	 18 (24)	 0

	 		Als	u	aan	2018	denkt,	met	hoeveel	procent		
verwacht	u	dat	de	onderzoeksomzet	in		
Nederland	zal	stijgen/dalen?

		Als	u	aan	2018	denkt,	met	hoeveel	procent	
verwacht	u	dat	uw	bureau-omzet	zal	
stijgen/dalen?

Omzetgroei 2018
	 	 	 	 	 	

	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 Bureauomzet	2018		 	 	 	 	 Totaalmarkt	2018	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 geschatte
		 	 	 	 	 	 	 omzetgroei
	 	 		 aantal			 	 	 op	basis	 	 aantal	 	 	 	 geschatte
Omzet	zal…	 	 bureaus	 			%	 	 van	fte’s		(Vorig	jaar)	 	 bureaus		 			%	 	 marktgroei		(Vorig	jaar)

…	stijgen	 	 	 89	 	 71%	 +	7,6%	 (+	9,8%)	 	 	 66	 	 55%	 +	6,1	 (+	5,3%)

…	gelijk	blijven	 	 	 33	 	26%	 0%	 (0%)	 	 	 44	 	36%	 0%	 (0%)

…	dalen	 	 	 4	 	 3%	 –	9%	 (–	2,3%)	 	 	 11	 	 9%	 –	5,9%	 (–	4,2%)

Ingevuld	 	 	 126	 	100%	 5,5%	 (6,6%)	 	 	 121	 	100%	 2,8%	 (3,1%)

Geen	anwoord	 	 	 6	 	 	 	 	 	 	 11	 	

Totaal   132       132 
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Zou	u	uw	verwachte	marktonderzoekomzet	over	2017	procentueel	
willen	verdelen	over	de	onderstaande	categorieën/domeinen?	 	 	 	
	 	 %	 %	 %
Categorieën/domeinen	 	 2012	 2016	 2017

Merkonderzoek/positionering/lifestyle/image	 	 19	 18	 22

Communicatie/concepttesting/reclameonderzoek	 	 21	 20	 16

Klanttevredenheid-	en	medewerkerstevredenheidsonderzoek	 22	 19	 18

Productontwikkeling/gebruik-	en	gedragsonderzoek	 	 25	 25	 19

Overig	 	 13	 18	 25

Totaal fte’s  1934 2107 2134

Zou	u	uw	verwachte	marktonderzoekomzet	over	2017	procentueel		
willen	verdelen	over	de	onderstaande	sectoren?

	 %	 %	 %	 fte’s
Sectoren	 2012	 2016	 2017	 2017

Bank-	en	verzekeringswezen	 11	 10	 10	 211

Fast	Moving	Consumer	Goods	 21	 20	 20	 399

ICT/telecom/internet/mail	 9	 8	 8	 161

Media/reclame	en	communicatie	 12	 11	 12	 235

Non-Food	consumenten	goods	 4	 7	 6	 123

Nutsbedrijven	(geen	telecom)	 5	 4	 4	 76

Overheid/onderwijs/educatie	 13	 11	 12	 246

Pharma/gezondheidszorg	 5	 7	 7	 138

Retail	 6	 7	 8	 155

Vervoer/vrije	tijd	en	toerisme	 5	 5	 6	 114

Overige	zakelijke	dienstverlening	 4	 4	 4	 83

Overig	Business	to	Business	 3	 3	 5	 94

Overig	 2	 3	 5	 98

Totaal fte’s 1934 2107 2134 2134

Zou	u	uw	verwachte	marktonderzoekomzet	over	2017	procentueel	
willen	verdelen	over	de	ondergenoemde	vormen	van	dataverzameling

	 %	 %	 %	 fte’s
	 2012	 2016	 2017	 2017

Kwalitatief	 20	 19	 19	 375

Kwantitatief	 78	 78	 74	 1495

Desk	Research/overig	 2	 3	 7	 264

Totaal fte’s 1934 2107 2134 2134
	 	

Segmenten
De belangrijkste methoden van dataverzameling

	 	 2012	 2016	 2017	 %
Dataverzameling		 fte’s	 fte’s	 fte’s	 groei

Face-to-face	 383	 310	 331	 7

Online	 963	 1029	 1298	 26	

Schriftelijk	 104	 62	 43	 -31

Telefonisch	 265	 152	 145	 -5

Zou	u	uw	verwachte	marktonderzoekomzet	over	2017		
procentueel	willen	verdelen	over	de	ondergenoemde		
vormen	van	dataverzameling?	 	 	 	 %	 fte’s
	 		 	 	 2017	 2017

Actieve	datacollectie	m.b.v.	vragenlijsten	e.d.	 	 79	 1686

Passieve	datacollectie,	o.b.v.	(web)registratie/observaties	 21	 448	

Totaal   100 2134

Zou	u	uw	verwachte	marktonderzoekomzet	over	2017		
procentueel	willen	verdelen	over	de	ondergenoemde		
vormen	van	actieve	dataverzameling?	 		 	 	 %
	 	 	 2017

Face-to-face	 	 16

Online	 	 61

Schriftelijk	 	 2

Telefonisch	 	 7

Elektronisch	scannen	e.d.	 	 9

Overig	 	 5

Totaal  100

	
Zou	u	de	verwachte	marktonderzoekomzet	over	2017		
procentueel	willen	verdelen	over	de	volgende	vormen		
van	passieve	dataverzameling?	 		 	 	 %
	 	 	 2017

Webanalyse	 	 12

Conversie	optimalisatie	&	online	A/B	testing	 	 4

Online	survey	/	online	feedback	 	 11

Usability	onderzoek	 	 9

Datamining	 	 12

Overige	passieve	datacollectie	 	 48

Scanning	/	wifi	tracking	 	 4

Totaal  100

	

	 	



30 clou 86 | februari 2018

Nederlandse veldwerkmethoden in Europees perspectief	
	 Nederland	 UK	 Duitsland	 Frankrijk	 VS
	 %	 %	 %	 %	 %

Mail	 1	 2	 2	 1	 0

Telefoon	 9	 5	 26	 10	 6

Face-to-face	 7	 6	 17	 11	 25

Online	 35	 30	 34	 29	 38

Mobiel	 0	 1	 5	 0	 9

Kwalitatief	 12	 8	 10	 10	 18

Anders	 36	 48	 6	 39	 4	

Totaal 100 100 100 100 100

De Nederlandse markt in Europees perspectief

	 Marktomvang		 Omvang		 Groei	in
		 	2016	 euro	per	 %
	 US$M	 capita	 2015-16

EU-landen	 	 	

Groot-Brittanië	 6.642	 87	 1,8

Duitsland	 2.767	 29	 1,8

Frankrijk		 2.334	 30	 1,2

Italië	 614	 8	 0,9

Spanje	 550	 10	 3,2

Nederland	 460	 23	 2,1

Zweden	 357	 31	 3,3

België	 143	 11	 1,2

Denemarken	 121	 18	 1,1

Oostenrijk	 111	 11	 1,5

Finland	 91	 14	 1,4

Ierland	 80	 14	 5,2

Portugal		 80	 6	 1,4

Griekenland	 55	 4	 0

Luxemburg	 8	 14	 4.0

Referentielanden	 	 	

USA	 19.487	 54	 1,6
Rusland	 228	 2	 17%
Polen	 134	 4	 -11%
Turkije	 141	 3	 -4%
Zwitserland	 174	 25	 14%

The	ESOMAR	2017	GMR	publication,	as	contributed	to	by	the	MOA	and	other		

European	Associations

NB.	De	‘per	capita’-cijfers	van	de	UK	en	Zwitserland	zijn	vertekend	door	de	vele	

internationale	studies

Global Ranking op basis van marktomvang
   2016
 US$M

1  USA  19.487

2  Groot-Brittanië 6.642

3  Duitsland  2.767

4  Frankrijk  2.334

5  Japan  1.891

6  China  1.884

7  Australië  791

8  Italië  614

9  Spanje  550

10  Brazilië  513

11  Zuid-Korea  465

12  Nederland  460

13 Mexico  391

14 Zweden  357

15  Canada  345

16  India  269

17  Rusland  269

18 Arabische Golfstaten 240

19  Zwitserland 205

20 Zuid-Afrika 190

The ESOMAR 2017 GMR publication, as contributed to  
by the MOA and other European Associations
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expertise center

A 
chterliggend idee van het  
Expertise Center is dat binnen 
organisaties onderzoek en  

analytics gemeengoed zijn geworden in 
veel functies. De do-it-yourself tools staan 
nu open voor elke generalist. De specialist 
in onderzoek en analytics krijgt daarmee 
een andere rol. Hij of zij zal binnen de  
eigen gelederen veel aandacht moeten  
besteden aan training en ondersteuning 
van de generalist, wat vaak weer ten koste 
gaat van de dagelijkse werkzaamheden. 
De MOA wil juist op dat gebied expertise 
inzetten. Tegelijkertijd wordt ook voor de 
specialist de wereld van insights steeds 
complexer. De MOA wil zich om die rede-
nen uitdrukkelijk gaan profileren als het 
Expertise Center voor Marketing Insights, 
Onderzoek & Analytics. De focus ligt  
op zeven kerngebieden, verdeeld over het 
hele kennisspectrum van de MOA: compe-
tence, insight management, research  
& analytics, data-quality, data-security,  
privacy & legal en integrity & ethical. 

Voortrekkersrol
MOA-directeur Wim van Slooten is ver-
heugd dat VodafoneZiggo als eerste de 

stap gezet heeft: ‘Het is erg belangrijk  
dat een bedrijf als VodafoneZiggo de 
voortrekkersrol op zich neemt. Zij werken 
agile en dat maakt het noodzakelijk dat 
de onderzoeksexpertise breed wordt  
gedragen. Ook de mensen die nu nog 
nauwelijks een band hebben met onder-
zoek geef je zo houvast, of het nou om 
beveiliging van data gaat, om wat je wel 
of niet met data kunt doen of hoe je  
omgaat met analytics.’

Stroomversnelling
Het Expertise Center zit nu nog in de  
opbouwfase. Er worden volop gesprekken 
gevoerd met mensen die zich als expert 
aan het programma willen verbinden.  
‘Ze zijn allemaal enthousiast. Het worden 
eigenlijk de MOA-ambassadors. En naast 
het aantrekken van experts gaan we dit  
jaar aan alle opdrachtgevers uitleggen 
hoe zij kunnen profiteren van het Exper- 
tise Center.’
De plannen voor het Center ontstonden 
zo’n twee jaar geleden. Het was een ont- 
wikkelingsproces dat nu in een stroom- 
versnelling komt. ‘In het bestuur van  
de sectie opdrachtgevers is er vaak over 

gesproken en ik ben blij dat we nu stap-
pen maken en dat iedereen ziet dat er 
behoefte aan is.’

Insights organiseren
Een opdrachtgever die zich verbindt aan 
het Expertise Center kan een op maat  
gemaakt pakket afnemen. ‘In het pakket 
gaat specifieke aandacht uit naar eerste- 
en tweedelijns hulp, advies, training, toet-
sing en certificering. Wij willen met het 
samenstellen van het pakket aansluiten 
bij de behoefte van de opdrachtgever. Wat 
we in feite tegen een opdrachtgever  
zeggen is dat je door het afnemen van  
het pakket je collega’s toegang geeft tot  
de kennis die ze nodig hebben op het  
moment dat het er echt om gaat. En…  
ook heel belangrijk, we zorgen niet alleen 
voor de kennisoverdracht, maar we  
helpen bedrijven ook met de organisatie 
van insights. Je ziet dat heel veel bedrij-
ven ermee bezig zijn, maar iedereen zoekt 
nog naar een goede balans binnen de 
nieuwe manier van werken. De experts 
die wij inzetten, hebben dat proces al ach-
ter de rug, dus we helpen op die manier 
op twee gebieden.’ «

VODAFONEZIGGO EERSTE  
  PARTNER MOA-EXPERTISE CENTER

Jan Zwang (links) van VodafoneZiggo  
en Wim van Slooten, directeur MOA

Op 20 december jl.  
tekende VodafoneZiggo 
– als eerste bedrijf –  
een partnership-overeen-
komst met het Expertise 
Center van de MOA. Deze 
overeenkomst bezegelt  
de veranderende rol  
die de MOA wil spelen 
voor opdrachtgevers en 
gebruikers van insights.
tekst jan roekens



Meer informatie of inschrijven? Ga naar www.marketingindezorgvanmorgen.nl

HOE BLIJVEN ZORGINSTELLINGEN 
RELEVANT IN EEN VERANDEREND 
ZORGLANDSCHAP?

MET ONDER ANDERE

• Keynotes: Patrick Lerou (Philips Healthcare Consulting), Drs. Robbert Klein 
 Koerkamp (schrijver en specialist in marktonderzoek voor zorgorganisaties) en   
 Colette Codée (Manager Marketing & Communicatie St. Antonius Ziekenhuis)
• Best practices van o.a. Pameijer en NewCom
• Dagvoorzitter Tom Wilms (positionering- expert, Partner Villa)

• En een uitdagende presentatie van 
 Prof. Dr. Rudy Moenaert (Hoogleraar Strategische Marketing, TIAS School for 
 Business and Society) met als titel “Iedereen marketeer!”CONGRES MARKETING IN DE ZORG VAN MORGEN

Ben je als marketingprofessional werkzaam in de zorg en ben je op zoek naar antwoorden op vragen als:
 
• Wat houdt positionering in de zorg precies in?
• Waarom is positioneren noodzakelijk?
• Hoe pak je een positioneringsproces aan?
• Hoe creëer je hiervoor intern draagvlak?

Kom dan op 18 april 2018 naar het congres ‘Marketing in de zorg van morgen’ en leer hoe je tot een heldere 
positionering komt.

Rudy Moenaert Tom Wilms Colette Codée

WANNEER:  Woensdag 18 april, 09.30 – 18.00 uur

WAAR:  SuperNova (onderdeel Jaarbeurs), Utrecht

WIE:   200 (marketing) professionals, werkzaam in alle segmenten van de   

   zorgmarkt, die zich sterk maken voor patiëntgerichte zorg

KOSTEN :  € 145,-

In het sterk veranderende zorglandschap in Nederland, is een onderscheidende 
marktpositie van steeds groter belang. Als je geen positie kiest loop je het risico 
onzichtbaar te zijn voor de zorgconsument van de toekomst. 
Een stevige positionering is daarom één van de belangrijkste opdrachten voor 
marketingprofessionals in de zorg. 

SAVE THE DATE
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WAAR STAAT MARKTONDERZOEK OVER TIEN JAAR? (DEEL 2)

DE CONTROLERENDE CONSUMENT

het vak

Over tien jaar is de markt voor 
marktonderzoek wereldwijd 
twee keer zo groot als nu. In  
het vorige deel van deze serie 
(Clou 85) stond al dat deze voor-
spelling gebaseerd is op het feit 
dat de behoefte aan vertrouwen 
en zekerheid bij leidinggevende 
personen het komend decen-
nium alleen maar zal toenemen. 
Dat is het gevolg van structurele 
veranderingen in de samenle-
ving, waardoor oude zekerheden 
niet meer gelden. Ook het keuze- 
en beslisgedrag van consumen-
ten verandert. Omdat kennis 
over dat gedrag nou eenmaal  
de kern van het vak marktonder-
zoek is zullen de veranderingen 
ook daarop invloed hebben.

tekst dirk huisman, skim

 

H 
et keuze- en beslisgedrag van consumenten 
weerspiegelt een levenslang leerproces. Ook is  
het reactief, ‘needs-based’, en in grote mate demo-

grafisch bepaald. Deze drijfveren veranderen, waardoor ook  
het keuze- en beslisgedrag, ook door de technologie, verandert. 
Vanaf het moment dat de mens geboren wordt begint hij met 
leren en dat leerproces stopt pas op het moment van sterven. 
Iedere ervaring laat in potentie een afdruk achter in de herse-
nen. Het leerproces (of verzameling van ervaringen) is cognitief 

en rationeel, maar net zo goed is het emotioneel en het  
conditioneert en motiveert impliciet en expliciet gedrag.  
Stel dat wij van al die afdrukken in de hersenen een opname 
zouden maken en we zouden de opnamen van verschillende 
individuen in dezelfde levenfase uit verschillende decennia 
vergelijken, dan zie je dat de opnamen door de tijd heen 
gradueel veranderen. Door deze evoluerende leerprocessen  
zie je ook dat de variatie in de manier waarop het menselijk 
gedrag is geconditioneerd en gemotiveerd toeneemt. 

tempo
Wanneer sociale en maatschappelijke veranderingen elkaar in 
een versneld tempo opvolgen, zoals de afgelopen decennia het 
geval was en ook in de toekomst zal gebeuren, dan nemen de 
verschillen in het keuze-en beslisgedrag tussen de generaties 
in de samenleving toe.     
Als voorbeeld mag gelden het verschil in gebruik, gebruiks- 
ervaring en de toepassing van communicatieapparatuur (PCs, 
mobiele telefoons, smartphones, tablets’, etc.). Verschillende 
generaties (babyboomers, generatie X, Y en Z) gebruikten 
allemaal in verschillende levensfasen communicatieappara-
tuur: als peuter, kind, tiener, student, jonge professional, ouder, 
etc. Wanneer mensen in een vroege levensfase apparaten leren 
gebruiken dan nemen ze die specifieke gebruikservaring mee 
naar de daaropvolgende levensfasen. Hun gebruik, de gebruiks- 
ervaring en keuze- en evaluatiecriteria verschillen daardoor van 
voorgaande generaties in die levensfase. 
Dit voorbeeld betreft slechts een categorie apparaten die we  
in ons dagelijks leven gebruiken. De invloed van die constant 
veranderende leerprocessen en het daarmee samenhangende 
veranderende gedrag kan beschreven en geanalyseerd worden 
als een ‘moving cross-section’. Hieruit blijkt dat het modale  
of overheersende gedrag tussen opvolgende generaties in 
dezelfde levensfase verschuift.

gratis
Een ander recent voorbeeld van veranderend keuze- en beslis-
gedrag heeft te maken met de rol van internet en de internet-
economie. Het bewust leren verandert zeer snel van ‘weten’  
(of het met feiten, logica en kaders inprenten van de hersenen), 
in ‘weten en de vaardigheid om feiten en kennis te vinden’. 
Omdat informatie, entertainment, games, apps en zelfs produc-
ten en diensten steeds meer (ogenschijnlijk) gratis beschikbaar 
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het vak

komen, verschilt het inprenten van de hersenen van de  
generaties Y en Z van de voorgaande generaties. Deze jongere 
generaties gaan ook uit van een andere economische realiteit. 
Omdat verschillende ervaringen leiden tot verschillende 
verwachtingen en verschillend gedrag zal de variatie in  
keuze-en beslisgedrag groter worden. Om de consument  
te bereiken zal via steeds meer media voor het individu  
specifieke informatie verstrekt moeten worden.

reactie
Het keuze- en beslisgedrag van consumenten is autonoom, 
maar het is vaak ook reactief. Ieder mens wordt constant 
geconfronteerd met duizenden stimuli en verleidingen.  

De meeste worden weggefilterd en roepen dan geen reactie op. 
Toch bereiken nog altijd heel veel stimuli via de verschillende 
zintuigen onze hersenen, waar ze mogelijk een eerdere erva-
ring activeren of een inprint maken. Dat kan leiden tot een 
actie of reactie. Contexteffecten en de manier waarop de 
omgeving onze keuzen beïnvloedt, kunnen ook als vorm van 
reactief gedrag worden gezien. Want als consumenten keuzen 
maken dan kunnen zij, bewust of onbewust, de context waarin 
ze kiezen een rol laten spelen. 
Omdat keuze- en beslisgedrag reactief is of een reactieve 
component heeft, is het begrijpelijk dat marketeers er alles  
aan doen om een reactie op te wekken. Consumenten worden 
dan ook blootgesteld aan een groeiend aantal gerichte stimuli. 
Het is een van de oorzaken van de toenemende keuzestress. 
Om stress te voorkomen zijn consumenten actief en vaardig  
in het bewust en onbewust vereenvoudigen van de keuze- 
complexiteit. Voorbeelden zijn merkentrouw, automatisch 
bestellen, abonneren, pakketten bestellen, online oriënteren  
en informatie zoeken. In 2027 zullen consumenten gerichter  
en intensiever benaderd worden en zullen ze blootgesteld zijn 
aan veel verfijndere stimuli dan nu gebruikelijk is. De marketeer 
weet namelijk veel meer van en over de individuele consument. 
Als tegenreactie zal de consument nog actiever de keuzecom-
plexiteit willen beheersen en reduceren. Dat zal in sterke mate 
het keuze- en beslisgedrag in 2027 bepalen.

‘ De marketeer weet veel meer 
van de individuele consument, 
de consument zal nog actiever 
de keuzecomplexiteit willen  
beheersen en reduceren’
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jezelf uiten
Al driekwart eeuw weten we dat consumenten producten 
kopen om behoeften te bevredigen en dat er daarbinnen 
sprake is van een hiërarchie. Jezelf verwennen is pas aan de 
orde als primaire behoeften geregeld zijn. ‘These boots are 
made for walking and that is just what they’ll do’ is de eerste 
regel van een song van Nancy Sinatra uit 1966. Uiteraard is er 
de primaire behoefte om te lopen en beschermd te zijn, maar 
de behoefte om jezelf te uiten is intussen zeker zo belangrijk  
bij het kopen van laarzen. Maslovs hiërarchie van behoeften 
blijft onveranderd van toepassing, maar voor grote groepen 
consumenten geldt dat de lijst van behoeften voor een groot 
deel bevredigd kan worden. De hiërarchie lijkt circulair te 
worden: primaire behoeften, zoals veiligheid en gezondheid, 
worden weer belangrijker, maar nu vertaald in termen  
als ‘duurzaam’, ‘organic’ en ‘natuurlijk’. Het is meer dan  
waarschijnlijk dat in 2027 de reeks en diversiteit van behoeften 
die met een aankoop bevredigd moeten worden aanzienlijk 
groter zal zijn.   

tweedeling
Een demografische verandering die al eeuwen speelt is urba- 
nisatie. Grootstedelijke gebieden zullen groter en belangrijker 
worden. Het gaat dan niet om de regio Amsterdam of  
Rotterdam, maar om beduidend grotere gebieden (Randstad).  
Multinationals en nationale politici richten zich steeds meer op 
deze grootstedelijke gebieden, wat tot een verdere tweedeling 
in de samenleving leidt. Die tweedeling in de samenleving 
weerspiegelt zich ook in de verschillen in ervaringen die  
men opdoet (het leerproces), in de ontwikkelmogelijkheden,  
de keuzemogelijkheden en uiteindelijk in het keuzegedrag.
Op wereldschaal zijn enorme demografische verschuivingen  
te zien. Het aandeel van de US en Europa in de wereldbevolking 
in grootstedelijke gebieden zal in 2027 gedaald zijn tot 20%. 
Parallel daaraan zal de hogere en middenklasse in de groeiende 
grootstedelijke gebieden in ICASA (India, China, Africa en South 
East Asia) absoluut en relatief sterk groeien. In het verleden 
waren de meeste keuze- en beslisgedrag-modellen vooral 
gebaseerd op westerse consumenten. In 2027 zal het niet- 
westerse keuze- en beslisgedrag veel sterker vertegenwoordigd 
zijn. Los daarvan zal de leeftijdsopbouw in de westerse wereld 
duidelijk anders zijn (scheefverdeeld naar de oudere bevol-
kingsgroepen), wat de verandering alleen maar versterkt.

Een laatste demografische trend in het keuze- en beslisgedrag 
is de verandering van de kopende of consumerende eenheid. 
Waar gezinnen een eeuw lang bepalend waren, zullen individu-
en of één- en tweepersoonshuishoudens de norm zijn. Deze 
verandering betreft niet alleen de economische eenheid, maar 
ook de sociale context en de evolutie van de sociale interactie 
en normen en waarden.

afweging
Technologische veranderingen zullen de trends versnellen, 
maar ze zullen ook zelf verantwoordelijk zijn voor  
veranderingen. Producten zullen in 2027 uitgerust zijn  
met geprogrammeerde materialen of nano-kleine chips  
die onder andere informatie over ons lichaam, onze omgeving 
en ons gedrag registreren en verwerken. Ze zullen de afwegin-
gen die mensen maken veranderen. Totaal nieuwe criteria 
worden belangrijker, bijvoorbeeld: het product moet passen  
in het IT-ecosysteem waartoe je behoort. Automatisch  
bestellen zal vereenvoudigd zijn en gestimuleerd worden. 
Producenten zullen meer over hun consumenten weten  
en daar ook naar handelen om het gewenste gedrag te  
bewerkstelligen.

Samenvattend: in 2027 zal het keuze- en beslisgedrag van 
consumenten veel en veel diverser zijn dan nu, en het zal veel 
uitdagender zijn om aannames te maken hoe consumenten 
zullen reageren. Tegelijkertijd zullen consumenten om de 
complexiteit te beheersen veel meer keuzen delegeren aan 
machines die meer over hun wensen en gebruik weten dan  
nu het geval is. Om in 2027 keuze- en beslisgedrag te begrijpen 
en er op te anticiperen zal er behoefte zijn aan veel verfijndere 
segmentatie- en classificatie-oplossingen. «
      

‘ Primaire behoeften, zoals veiligheid en  
gezondheid, worden weer belangrijker, 
maar nu vertaald in termen als  
‘duurzaam’, ‘organic’ en ‘natuurlijk’

‘ In 2027 zal het niet-westerse 
keuze- en beslisgedrag veel 
sterker vertegenwoordigd zijn’
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Als organisaties hun merken meten gaat het vaak over merk-
sterkte of merkprestaties. Daarmee gaat echter de belangrijke 
nuance tussen merkgezondheid (zacht) en merkprestaties 
(hard) verloren. De gezondheid van een merk is een samen- 
stelling van onderling verbonden waarneembare en gedrags-
matige elementen. Deze elementen schetsen een holistisch 
(algeheel) beeld van het fysieke, mentale en sociale welzijn van 
een merk. De componenten van merkgezondheid verschillen 
van merk tot merk en van tijd tot tijd. Wat een goede metric is, 
hangt af van de mate waarin deze merkprestaties 
voorspelt, waarbij prestaties staan voor de harde 
cijfers die het succes van je merk aangeven, zoals 
marktaandeel en beurswaarde. 
De verschillende elementen van merkgezondheid 
(bijvoorbeeld bepaalde associaties of zichtbaar-
heid van onderscheidende merkiconen) zijn dus 
de knoppen waar je als merkbeheerder aan kan 
draaien om de prestaties van je merken te beïn-
vloeden. Maar voordat je ze gaat beïnvloeden, 
moet je eerst goed inzicht krijgen in de gezond-
heid van je merk.

Meetobstakels voor merkgroei
Drie onderling verbonden obstakels staan zo’n 
inzicht in de weg: meetbaarheid als het enige 
criterium voor het gebruik van een metric, korte-
termijndenken, en de overvloed aan digitale 
metrics. Deze obstakels worden gedreven door  
de steeds toenemende druk op merkbeheerders 
om verantwoordelijk te zijn. Daarnaast zijn er ook 
verschillende afzonderlijke problemen met metrics: het gebruik 
van single metrics, niet snappen wat gemeten wordt, het 

gebruik van trademarked metrics (branded metrics) en het 
meten zonder een passende vervolgactie. Samen zijn dit  
flinke hobbels die een goed inzicht in merkgezondheid in de 
weg staan. En daarmee vormen ze obstakels voor merkgroei. 

Wat is een goede metric?
Omdat elk merk uniek is, verschilt het van merk tot merk welke 
metric relevant is. Daarom zijn one-size-fits-all benaderingen 
per definitie geen goede basis voor merkgroei. Er zijn verschil-
lende voorwaarden waaraan elke metric moet voldoen voordat 
deze in een dashboard kan worden opgenomen, en dus voordat 
het als een goede metric kan worden beschouwd. Individuele 
metrics moeten geloofwaardig, betrouwbaar, valide, diagnos-
tisch, activerend, voorspellend en zelfbewust zijn. Bovendien 
moet het meetsysteem zelf (het dashboard) in evenwicht  
zijn: alle metrics samen moeten een holistisch beeld schetsen 
van hoe het in de markt wordt waargenomen (triangulatie).  

Brand metrics journey
Er is niet één metric die alle andere overbodig maakt. Merkge-
zondheid moet worden gemeten door een op maat gemaakte 
set van metrics. Maar hoe kom je tot die set? Bij het bouwen 
van een meetsysteem moet je als merkbeheerder door twee 
verschillende fasen gaan om de metrics te selecteren die 
relevant zijn voor je merk. De eerste fase is de ontdekkingsfase. 
In deze fase verzamel je een brede selectie van mogelijk inte-
ressante metrics. De tweede fase is de bevestigingsfase. In  
deze fase gebruik je statistische technieken om de initiële  
set metrics terug te brengen tot een klein aantal (10-20) dat 
daadwerkelijk merkprestaties voorspelt en dus in marketing  
en communicatie gebruikt kan worden. 

Tien geboden voor beter meten 
Bovenstaande zaken worden in ons boek Brand metrics that 
matter uitgebreid toegelicht. We sluiten het boek af met tien 
geboden voor beter meten:

dit artikel is gebaseerd op de 74ste swocc-publicatie brand metrics that 
matter geschreven door daan muntinga (mensch) en stefan bernritter 
(uva). informatie: www.swocc.nl

Steeds meer organisaties zien het belang 
van merken in. Om een merk te laten 
groeien is meten essentieel, maar dat gaat 
lang niet altijd goed. Vooral het selecteren 
van de juiste brand metrics is een uit- 
daging. Een enorme hoeveelheid van  
deze metrics vraagt om de aandacht van  
merkbeheerders. Welke metrics zijn écht 
belangrijk? En waar moet je op letten bij 
het selecteren van metrics? Met andere  
woorden: hoe kun je beter meten?
tekst daan muntinga en stefan bernritter 

BETER 
METEN
HOE STAAT MET UW 
MERKGEZONDHEID?

  

1 Eerst denken, dan doen  
2 Meet!  
3 Heb een helder idee van hoe je merk en  

merksucces definieert  
4 Begrijp wat je meet  
5 Kies voor maatwerk  
6 Doe het zelf  
7 Meet om merkprestaties te voorspellen  
8 Meet meer, niet minder  
9 Bepaal vervolgacties  
10 Erken dat er zaken zijn die niet meetbaar zijn
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6 februari 2018 
Inzicht in het brein
Neuromarketing als wetenschap en als 
onderzoeksdiscipline
Neuromarketing heeft een plaats veroverd in de onderzoeks- 
methodiek. Ook grote bedrijven passen neuromarketing (steeds 
meer) toe. Dus is het tijd om de balans op te maken. Waar staat  
het vak, 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… wat staat ons nog te wachten?

10.00 - 16.30 uur
O.l.v. Walter Limpens en Andries van der Leij

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 je moet 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

12 februari 2018
Sharp geeft inzicht!
‘How brands grow’ voor de insights professional: 
zelfde data, andere bril, scherper advies
Byron Sharp is het buzzword in de boardroom. Sharp vatte meer  
dan een halve eeuw marketingwetenschap samen in een boek en gaf 
het de veelzeggende titel ‘How Brands Grow; What Marketers Don’t 
Know’. Hij veranderde de visie op marketing en hij maakte het vak 
overzichtelijker. Maar wat betekent dit voor de insights professional? 
Het antwoord kom je te weten in deze masterclass, met een samen-
vatting van Sharp’s wetten en een vertaalslag naar klantinzichten. 
Deze MOAcademy wordt verzorgd door Robert van Ossenbruggen, 
die sinds het verschijnen van Sharp’s boek zijn klanten helpt met het 
implementeren van dienst gedachtegoed.

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

6 maart 2018
Goed onderzoek – goed 
antwoord
Wat is de vraag?
Goed onderzoek geeft antwoord op de juiste onderzoeksvragen.  
Op een heldere manier. Om te weten te komen wat die juiste  
onderzoeksvragen nou zijn, moet je helder hebben wat de  
opdrachtgever van plan is te doen met de onderzoeksuitkomsten.  
Dat betekent dat de interne en externe context duidelijk moet zijn.  
In deze workshop leer je hoe je erachter komt wat de echte  
onderzoeksvragen inhouden. Want dan pas kun je bepalen  
op welke manier je ze het beste kunt beantwoorden. 

10.00 - 16.30 uur
O.l.v. Durk Bosma

 
leergang 

marktonderzoek
 

leergang 

marktonderzoek

Aanmelden en 
informatie op 
www.moaweb.nl
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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  
Algemene 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 Telecommunicatiewet 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

15 maart 2018
Cases, tools, en zelf 
aan de slag
Social Media Research
In deze workshop ga je op structurele wijze aan de slag met social 
media. Aan de hand van cases zie je wat van social media kunt leren. 
De verschillende social media-kanalen en analysemogelijkheden 
komen tot in detail aan bod. Binnen de analyses wordt onder andere 
gekeken naar bereik van de kanalen, sentiment-analyse, influencers 
en GEO-locatie. Je gaat ook aan de slag met social media-monitoring 
tool Coosto en je voert ook zelf analyses uit.

10.00 - 16.30 uur
O.l.v. Menno Urbanus

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 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

26 maart 2018
Het net op! Speciaal 
voor BkB’ers
Bouw je eigen (zakelijke) website
Een workshop die echt geschikt is voor BkB’ers die zelf een website 
willen ontwikkelen. Een eigen website bouwen lijkt tegenwoordig 
heel eenvoudig maar vaak zijn aanvullende vaardigheden nodig om 
een goede zakelijke website te kunnen maken en onderhouden en 
zelf de effectiviteit van de website te meten. In deze workshop leer  
je om te gaan met Wordpress en bouwt iedere deelnemer zijn eigen 
(basis)site tijdens de cursusdag. Daarnaast krijg je veel handige tips 
over het onderhoud van een website. Wat kun je doen om bezoekers 
aan te trekken en wat is het vervolg? 

10.00 - 16.30 uur
O.l.v. John van Vugt

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

 

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

1 maart
MOA Masterclass 
Artificial Intelligence
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Artificial Intelligence, we kunnen er niet meer 
omheen. Experts hebben er uiteenlopende  
meningen over. Waar de ene groep denkt  
dat Artificial Intelligence maar een fase is die 
voorbij zal gaan, bereiden anderen zich al voor  
op een overname door machines. Hoe denken  
de gebruikers en studenten van Artificial  
Intelligence erover? SMART zocht het uit. 

Sarah Parinussa is onlangs afgestudeerd in Artificial  
Intelligence (AI), een masterstudie die steeds meer studenten 
volgen. Waarom koos ze deze studie? ‘Door mijn bachelor in 
neurobiologie, heb ik vaak gelezen over hoe we menselijk 
gedrag, en vooral onze manier van problemen oplossen en 
keuzes maken, kunnen nabootsen of modelleren. De technische 
kant achter de biologie sprak me erg aan. Het grappige is,  
dat toen ik iets meer dan twee jaar geleden aan de master  
AI begon, de meerderheid om me heen echt niet wist wat  
het inhield. In die twee jaar is er een ontzettende  
AI-hype ontstaan en nu is het een soort walhalla geworden.’ 

Ook Boudewijn Bokdam en Fieke Flier, respectievelijk project 
leader en online producer bij Amsterdam Marketing, zien het 
nut van AI steeds meer in. 
Fieke: ‘Bij Amsterdam Marketing richten wij ons onder meer  
op het stimuleren van inwoners om actief deel te nemen aan 
cultuur. Wij merkten dat wij beperkt waren in de communica-
tiemiddelen voor de doelgroep die wel geïnteresseerd is in 

cultuur maar een kleine concentratiespanne heeft en vaak 
keuzes maakt aan de hand van aanbevelingen. Voor deze 
doelgroep hebben wij Goochem* ontwikkeld. Die gidst de 
gebruiker door het grote aanbod aan cultuur. Via Facebook 
Messenger geeft Goochem op basis van persoonlijke voor- 
keuren van de gebruiker, op maat gesneden suggesties voor 
culturele activiteiten in heel Amsterdam en de regio. Hierdoor 
wordt het keuzeproces voor de gebruiker vergemakkelijkt  
en wordt deelnemen aan cultuur laagdrempeliger.’
Boudewijn: ‘We gaan AI gebruiken om de culturele suggesties 
nog beter af te stemmen op je profiel en voorkeuren. Aan  
de hand van AI kunnen we onze data steeds meer verrijken.  
Zo geven we onze klanten een betere ervaring.’ 

We zouden de drie gesprekspartners kunnen zien als voorstan-
ders van AI. Toch vroegen wij ons af hoe zij de toekomst zien. 
Komt de Robopocolypse er in de nabije toekomst aan? 
Sarah: ‘Ik geloof dat AI in de nabije toekomst vooral zal worden 
toegepast om ons leven gemakkelijker te maken, en processen 
efficiënter, veiliger en makkelijker. Voordat we bij echte ‘general 
Artificial Intelligence’ zijn zoals bijvoorbeeld Ava uit de film 
Ex-Machina, waarin zij met vlag en wimpel slaagt voor de 
Turing-test op gebied van bewustzijn en zelfreflectie, zijn we 
tientallen jaren verder. Aan de andere kant, als je bedenkt dat 
twee jaar geleden AI nog veel minder bekend was en we tien 
jaar geleden nog niet eens een fatsoenlijke smartphone had-
den, dan kan het allemaal snel gaan!’
Boudewijn: ‘Wij merken dat gebruikers van Goochem nu al 
verwachten dat de tools en faciliteiten die worden ontwikkeld 
door middel van AI kunnen praten en functioneren als een 
mens. Zo ver zijn we echter nog niet. IBM’s Watson-computer 
heeft Jeopordy destijds gewonnen maar kon vragen die  
vaag geformuleerd waren niet beantwoorden. Onze chatbot 
heeft ook nog moeite met ‘natural language’. Ik denk dat het 
oplossen van deze uitdaging een focus is voor de toekomst.  
Er is naar mijn idee dan ook voorlopig nog geen sprake van  
een robopocalypse.’
Conclusie: volgens de experts zal Artificial Intelligence in de 
nabije toekomst vooral een assisterende rol spelen. «
 

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.

Ava, uit de film Ex-Machina

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IS DE  
ROBOPOCALYPSE NABIJ?

goochem zelf 

uitproberen? 

voeg goochem 

dan nu toe  

als vriend  

in facebook 

messenger.

*
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Betalen: ingewikkelder  
dan u denkt

Het allereerste marktonderzoek in 
Nederland, uit 1937, ging over Vim. Een 
degelijke studie over de relatie tussen 
gebruik van schuurmiddelen en 
leesgedrag in Nederland. Heel overzich-
telijk en eendimensionaal. Twee factoren 
die met elkaar in verband gebracht 
werden: de leesgewoonte van de 
Nederlandse huisvrouw en de aankoop 
van schuurmiddelen. Unilever heeft er 
zijn voordeel mee gedaan. Nog steeds 
gebruiken we dit wonderlijke middel. 
Alleen heet het nu JIF. 
In 2017 ziet de onderzoekswereld er heel 
anders uit. Door de digitalisering zijn de 
onderzoeksmogelijkheden gigantisch 
uitgebreid. De hoeveelheid data is 
daarmee oneindig geworden. Alles kan 
met alles vergeleken worden en alles kan 
ook onderzocht worden. Zo heb ik in en 
grijs verleden wel eens als bijvangst een 
significante relatie tussen kerkbezoek en 
bezit van huisdieren gevonden. Het 
onderzoek ging over de stijlvoorkeuren  
op het gebied van wonen en mode van de 
Nederlander. 

Scheiding en margarine
Van dit fenomeen van onwaarschijnlijke 
verbanden heeft Tyler Vigen werk 
gemaakt. De meeste hilarische 
verbanden heeft hij bij elkaar gezet op 
zijn website: Spurious Correlations. Hij 
ziet verbanden die niemand anders ziet. 
Vigen, die rechten studeert aan Harvard, 
ontdekte een correlatie tussen het aantal 
scheidingen in Maine en de consumptie 
van margarine. Ook bizar: het aantal 
mensen dat verdrinkt in een zwembad 
correleert met het aantal films waarin 
Nicolas Cage speelt. 
Wat ik maar wil zeggen is dat je als je 
lang zoekt, altijd wel een verband vindt. 
Dat neemt alleen maar toe door  
de berg data die we produceren. Hoe 
meer data, hoe groter de kans dat er een 
verband gevonden wordt.  
Niet alleen groeit het aantal factoren per 
onderzoek, ook beslaan onderzoeken 
steeds meer en grotere gebieden. Een 

onderzoek naar pastasauzen wordt 
steeds vaker multi country uitgevoerd. 
Kennelijk is het interessant om 
gebruikers van verschillende landen  
te vergelijken. Voor de fabrikant is  
het uiteraard een logische keuze. Het  
is efficiënt omdat marketingkosten 
gespreid kunnen worden over  
verschillende landen.

Honing en bruiloften
Het is in de loop van de tijd ook  
steeds makkelijker geworden 
om multi country-onderzoek 
uit te voeren. Door de 
digitalisering en mondialise-
ring is een onderzoek in tien 
landen in een mum van tijd 
opgezet. Ook een leuk 
voorbeeld van Tyler Vigen in 
dit verband (onderzoek in USA 
is volgens mij hetzelfde als 
multi country-onderzoek in 
Europa): honing producerende bijen in  
de USA (alle staten dus) correleren met 
bruiloften in Vermont.

Multi country-onderzoek lijkt efficiënter 
dan lokaal onderzoek en het heeft ook 
een hogere status bij de opdrachtgever. 
Ook onderzoekbureaus staan zich er  
op voor internationaal onderzoek uit  
te voeren. Twee factoren die toename 
van internationaal onderzoek enorm 
stimuleren. En de berg data vergroten. 
Het is geen enkel probleem om 
onderzoek uit te voeren onder 1000 
toetjeseters all over the world. Er zullen 
ook fantastische correlaties gevonden 
worden. In die berg data zal Tyler Viger 
vast ook wel bijzondere verbanden 
vinden. Niet dat intercultureel onderzoek 
oninteressant is, maar misschien  
moeten we scherper stellen wat we 
willen onderzoeken. Geen data om  
data te genereren, maar inzichten die  
er toe doen. «
lidwien van de ven, onderzoekconsultant  
valuebased research in healthcare, media  
en onderwijs. 

Het verband tussen 
kerkbezoek en huisdieren

Colum
n

lidw
ien van de ven
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M 
onique Opdam:
‘Met dit onderzoek 
wilden we de miljonair 

menselijker maken en het mysterie er 
vanaf halen, want de beste manier om 
miljonair te worden is toch gewoon 
discipline en goed nadenken over wat  
je wilt doen. Over miljonairs heerst een 
beeld dat zij weinig bijdragen aan de 
maatschappij, maar tweederde van hen is 
ondernemer. Zij zijn juíst de motor van de 
maatschappij. Dat erepodium wilden wij 
ze met dit onderzoek toch graag geven.
Vijf jaar geleden heeft Clou ons ook 
geïnterviewd over dit onderzoek en toen 
hebben we ondermeer gesproken over  
de bescheiden levensstijl van de meeste 
miljonairs, maar we zien dat dat beeld 
inmiddels wat rijker is geworden. Er  
is een type miljonair dat het zodanig 
uitgeeft dat hij iedere keer op het randje 
balanceert van net geen miljonair meer 
zijn. We weten uit diverse andere onder-
zoeken dat er een bepaalde groep is die 

daardoor toch minder vermogend is, 
want dat zijn gewoon levensgenieters. 
Maar dat is wel een hele specifieke groep 
binnen de miljonairs-categorie. Het 
overgrote deel van de miljonairs is 
gewoon een hardwerkende ondernemer. 
De meeste mensen komen uiteindelijk 
daardoor aan hun vermogen en ze maken 
iedere keer weer opnieuw de afweging 
waar ze hun geld in steken. Zij zijn niet 
bezig het uit te geven aan dure vakanties 
en dergelijke dingen. Daar zie je dan weer 
wel die bescheidenheid in terug.’
  
‘Het kost gewoon tijd’
‘Je ziet tegenwoordig steeds vaker de 
zogenaamde serie-ondernemer, zoals wij 
dat noemen. Mensen die al vrij jong een 
bedrijf zijn gestart en dat ook weer vrij 
snel hebben verkocht. Zij hebben daar-
mee een behoorlijke hoeveelheid geld op 
hun bankrekening gekregen en ze krijgen 
even de neiging om er leuke dingen van 
te gaan doen. Maar we merken dat ook 

Onderzoek
Vermogend Nederland
Jaarlijks onderzoek » inmiddels 5de editie.
Het onderzoek bestaat uit een algemeen 
onderzoek uitgevoerd door CBS en een 
enquête onder eigen klanten door Kien/
PanelWizard.

Algemene cijfers:
» 23% van de miljonairs is vrouw.
» Er zijn 106.200 miljonairs in Nederland.
» Gemiddeld vermogen is 2,9 miljoen euro.
» Gemiddelde leeftijd van de miljonair is  
60 jaar.
» Grootste miljonairsdichtheid is te vinden  
in Zeeland (1,8%).

Belangrijkste resultaten:
» Bijna 1 op de 5 ondernemende miljonairs is 
actief in de landbouw, waarvan ca. de helft 
actief in veeteelt en een kwart in bedrijven  
die granen of groenten telen.
» Laren (NH), Blaricum en Bloemendaal zijn  
de dichtstbevolkte miljonairsplaatsen.
» 71% van de miljonairs is bereid tijd en 
kennis ter beschikking te stellen aan sociale 
ondernemingen.
» 57% steekt concreet tijd in allerlei vormen 
van vrijwilligerswerk.
» Ruim 65% van de ondernemer-miljonairs 
heeft voor het eigen bedrijf in de privésfeer 
zaken gelaten of opgeofferd.
» 31% van de mannelijke ondernemers- 
miljonairs is bereid om voor zakelijk succes in 
hun privéleven grote offers te brengen, tegen 
slechts 9% van de vrouwelijke miljonairs.
» 6 op de 10 miljonairs besteden een paar uur 
per maand aan financiële planning, ruim een 
kwart is er een paar uur per week mee bezig.

» www.vanlanschot.nl/vermogendnederland

Opdrachtgever
Monique Opdam
Leeftijd » 50 jaar   
Functie » Directeur marketing  
Bij Van Lanschot: sinds 2013 

Van Lanschot
» Fundament in 1737 gelegd door Cornelis van 
Lanschot.
» Oudste onafhankelijke bank van Nederland. 
» Onderdeel van Van Lanschot Kempen.
Gespecialiseerde en onafhankelijke wealth 
manager, die bijdraagt aan de realisatie van  
de zakelijke, persoonlijke en maatschappelijke 
doelen van haar klanten.
» Private bank voor vermogende particulieren, 
ondernemers en familiebedrijven. Richt zich 
tevens op business & executives, healthcare 
professionals en verenigingen & stichtingen.

tekst marieke c. elsenga

vermogend nederland
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O
nderzoek in het nieuw

s

bij deze groep uiteindelijk weer behoefte 
is aan zingeving, en dat ze vervolgens 
toch besluiten om weer verder te gaan 
met investeren of nieuwe bedrijven te 
starten. Alleen maar uitgeven is blijkbaar 
niet waar mensen het meest blij en 
enthousiast van worden. Verder zijn we 
eveneens heel erg benieuwd naar het 
gedrag van de vrouwelijke miljonairs. 
Daar hebben we nog te weinig informa-
tie over, maar we weten al wel dat zij 
andere keuzes maken dan mannen, maar 
we kennen nog onvoldoende hun afwe-
gingen en hoe zij omgaan met beleggin-
gen. Miljonair zijn kost gewoon tijd en 
waar deze vrouwen hun tijd aan beste-
den willen we nog verder onderzoeken.’
 
Hardlopen
‘Miljonairs zien zichzelf voornamelijk als 
betrouwbaar, realistisch, resultaatgericht, 
nuchter en zakelijk. Wat ik zo opvallend 
vond in ons onderzoek is dat zij zichzelf 
helemaal niet omschrijven als creatief, 

innovatief, eigenwijs of ambitieus. Alle-
maal eigenschappen die je vooral bij 
ondernemers zou verwachten. Maar 
ambitieus, bijvoorbeeld, komt niet in de 
top-20 van karaktereigenschappen van  
de miljonairs voor. Net als innovatief. 
Blijkbaar relateren mensen wie ze zijn en 
wat ze doen helemaal niet zo aan geld. 
Miljonairs zijn daar niet zo mee bezig  
en zien zichzelf niet als miljonair. Het is 
misschien een optelsom van je fiscale 
aangiften, waardoor je je daar bewust van 
bent. Voor een miljonair, zo blijkt uit ons 
onderzoek, is het allerbelangrijkste dat  
hij kan blijven doen wat hij nu al doet en 
dat is zijn levensstandaard continueren.  
Klinkt niet zo spectaculair, maar deze 
wens staat bij de miljonairs wel al vijf jaar 
op nummer 1 en ik denk dat dat niet gaat 
veranderen. Realistisch en nuchter kwam 
eveneens terug in de vraag welke sporten 
zij beoefenen. Zodra we met onze vragen 
in de buurt van yoga, remedial healing of 
iets dergelijks kwamen, werd het net iets 

te zweverig voor de ondernemer-miljo-
nair. Het spirituele is niet echt aan ze 
besteed, maar klassiekers zoals hardlopen 
en sportscholen bezoeken is dan weer wel 
iets waar ze graag hun tijd aan besteden.’

Wegzetten wat je uitspaart
‘De grote vraag is natuurlijk wat je  
moet doen om een miljonair te worden. 
Jammer genoeg begint dat voor de 
meesten van ons al verkeerd: geen rijke 
ouders. Maar de beste tip blijft toch dat  
je niet te veel geld uitgeeft en heel gedis-
ciplineerd en vroeg begint met steeds een 
beetje opzij te leggen. Degene die verlei-
dingen kan weerstaan heeft de grootste 
kans om sneller miljonair te worden. Je 
kunt natuurlijk wachten op de loterij, 
maar als je het heft in eigen hand wilt 
nemen dan is een goede tip om bij elke 
aanschaf te kijken of je het voor minder 
kunt krijgen. En dat je wegzet wat je hebt 
uitgespaard. De kans dat het je dan 
financieel goed gaat is veel groter.’ «

vermogend nederland



Doordat wij al heel wat jaren in de grafi sche industrie actief zijn, hebben wij een groot aantal duurzame relaties met buitenlandse partijen opgebouwd.

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

welke kwaliteit wij in Nederland verlangen van ons drukwerk.

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

En wilt u voorbeelden zien van voorgaande, vergelijkbare producties? Dan komen we graag bij u langs om deze te laten zien.

 

Wij schreeuwen het niet zo van de daken, leveren gewoon mooi drukwerk, tegen een scherpe prijs en op tijd!

A. van Leeuwenhoekweg 18  |  2408 AM Alphen aan den Rijn  |  Tel. 0172 499 222  |  Michel Hordijk michel@okaycolor.com  |  www.okaycolortrade.com

Brokers in print since 1987

0515 Okay color Trade Adv A5 Obl#E5.indd   1 25-08-15   10:42
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Prof. Dr. Pieter Lukkes, die tot mijn genoegen nog steeds 
zo tegendraads is als het maar kan, is een game changer 
in mijn leven geweest. Zijn paper ‘De organisatie als 
geografische actor’ was zo verfrissend en vernieuwend 
dat het raakte aan het voortbestaan van een flinke 
kudde ingeslapen geografen. Hij werd daarom vaak 
genegeerd en geïsoleerd. Kortweg kwam het stuk hier  
op neer: als je de dynamiek van het menselijk ruimte- 
gebruik wilt begrijpen, is kennis van beslisprocessen  
in organisaties cruciaal. Bij hem stond Kotler op de lijst, 
leerden we financieringsvraagstukken op te lossen en 
werden excursies georganiseerd naar projectontwikke-
laars en fastfoodketens. Op tentamens kregen we een 

knipseltje uit het Nieuwsblad van het Noorden met 
het verzoek het bericht te analyseren aan de hand van 
de door Ashby geformuleerde Law of Requisite 
Variety, of er werd gevraagd een beredeneerde 
omzetschatting te maken van een bloemenkraam op 
de Grote Markt. Het ging niet om het antwoord, maar 
om de redenering, de variabelen die bij de berekening 
werden betrokken en de aannames die gemaakt 
werden om tot een schatting te komen. Mensen die 
alleen goed konden leren hadden het zwaar, mensen  

die goed konden denken groeiden alleen maar.
Ik kwam er bij toeval achter dat Lukkes de afgelopen 
jaren een verbeten strijd voert tegen windmolens. Die 
preoccupatie met windmolens stamt al uit de tijd dat ik 
nog bij hem studeerde. Op een borrel bij hem thuis (waar 
ik mij voorstelde aan de vrouw des huizes met de niet 
onaardige grap ‘Miss Lukkes I presume?’) deelde hij een 
prachtige theorie met ons: als windmolens echt op grote 
schaal ingevoerd gaan worden is het niet ondenkbaar dat 
dat een remmende invloed heeft op de rotatiesnelheid 
van de aarde om zijn eigen as. Dat zou betekenen dat  
een etmaal langer wordt en we minder dagen in een jaar 
zouden hebben. Een feestelijke redenering dunkt mij,  
en ik heb er nog lang over nagedacht. Zou je door wind-
molens op een bepaalde manier op de aarde te plaatsen 
ook in staat zijn de stand van de aardas te beïnvloeden, en 
zo de seizoensverschillen kunnen reduceren?
Wat ik maar zeggen wil: vechten tegen en nadenken over 
windmolens kan soms een wonderschone bezigheid zijn. 
We moeten blij zijn met tegendraadse denkers, al was het 
alleen maar omdat ze ons uitnodigen zelf na te denken. 
Liever van tijd tot tijd een mooie strijd dan alles altijd 
maar gelaten over je heen laten komen.  «

Tegendraads 

Colum
n

reinier heutink
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tekst jos westerink

 

In Het geheim van bol.com beschrijft 
ex-marketingdirecteur Michel Schaeffer 
zijn jaren bij bol.com. Hij werkte er 14 jaar 

en in die periode groeide het bedrijf van 27 
naar meer dan 1200 medewerkers. We kijken 
mee over zijn schouder en horen uit de eerste 
hand hoe het er in de directie aan toe moet 
zijn gegaan. De schrijfstijl is die van een 
spannend jongensverhaal. 

Het boek is gestructureerd aan de hand van 
een aantal thema’s, die naar Schaeffers 
overtuiging bepalend zijn geweest voor  
het succes. Een van de thema’s is ‘de kracht 
van groter durven denken’. In de eerste stra- 
tegiebijeenkomst (begin 2009) met nieuwe 
eigenaren vraagt Frank Botman van investe-
ringsmaatschappij Cyrte aan Michel Schaeffer 
wat hij gaat doen met een extra investering  
in marketing van 1 miljoen euro. Nauwelijks  
is Schaeffer uitgesproken of de vraag volgt  
wat hij zou doen met 10 miljoen. En met 100 
miljoen? Op deze laatste vraag antwoordt 
Schaeffer dat hij over zo’n groot bedrag toch 

echt even wat langer moet nadenken. ‘De 
woorden hebben mijn mond nog niet verlaten 
of ik heb al spijt.’ Achteraf concludeert hij:  
ik krijg hier een les en de les is ‘denk groot’. 
Een ander thema is ‘vernieuwen als het nog 
kan’. In 2011 had bol.com een joekel van een 
strategisch probleem. Het groeit als kool,  
maar verkoopt vooral boeken, muziek, films  
en games, en dit zijn stuk voor stuk dalende 
markten. Herhaalde pogingen om een proposi-
tie met digitale muziek neer te zetten, zijn 
mislukt. ‘Die giganten komen voor ons niet 
eens aan de telefoon.’ De directie stelt zich de 
vraag: kunnen we ‘de grootste mediawinkel 
van Nederland’ verbreden tot een warenhuis? 
Michel Schaeffer is er niet gerust op: ‘Wat 
zouden onze klanten ervan vinden als we 
ineens ook luiers en klopboormachines gingen 
verkopen? Ik heb nachten naar het plafond 
liggen staren.’ Hij geeft daarom opdracht tot 
een groot extern marktonderzoek. Na vijf 
weken concludeert het bureau dat het sterke 
merk bol.com primair wordt gedreven door de 
dienstverlening en niet per se door de product-
groepen. Dat is voldoende om de gok te wagen: 
bol.com transformeert naar een online waren-

huis. In de jaren daarna worden veel nieuwe 
productcategorieën toegevoegd. Die nieuwe 
productgroepen zijn sindsdien verantwoorde-
lijk voor het grootste deel van de groei. De les 
is: je moet het dak repareren als de zon schijnt.

Hoe ziet Michel Schaeffer de toekomst van bol.
com? Opmerkelijk genoeg vindt hij op korte 
termijn de interne organisatie de belangrijkste 
bedreiging. Bol.com is inmiddels groot en met 
die grootte dreigt het innovatieve en onderne-
mende karakter verloren te gaan. Als werkne-
mer van bol.com herken ik dat risico. Gelukkig 
gaat het op de IT-afdeling prima. Ruim 50 
autonome scrumteams boeken parallel 
voortgang. Maar voor de business-afdelingen 
lijkt die schaalbaarheid een stuk moeilijker. En 
dan is er ook nog de opkomst van buitenland-
se partijen zoals Amazon en AliExpress. De 
afgelopen jaren van bol.com zijn een jongens-
droom en ook de toekomst is spannend. ‹  

Het geheim van bol.com
Michel Schaeffer
Atlascontact (2017)
ISBN 978904701937 - 329 p. - D 20,-

Het geheim van bol.com 

tekst wicher van vreden

‘In het glas zit druivensap, waarvan het 
suikergehalte door gistingsprocessen  
in alcohol is veranderd. De eencellige 

organismen zijn wonderlijk effectief. Onver-
moeibaar vreten ze alles op wat ze aantreffen 
en ze vermeerderen zich explosief, tot ze bij 
een bepaald alcoholgehalte verhongeren  
en stikken. Maar ze weten niet wat hen te 
wachten staat. Ze vreten gewoon door.’   

Een mooie parallel die de Weense historicus 
Philipp Blom trekt met hoe het er momenteel 
in de mensenpopulatie aan toe gaat. Met dat 
verschil dat wij met enig denkwerk wel een 
goede gooi kunnen doen naar wat onze soort 
te wachten staat. Philipp Blom helpt ons in 

Wat staat er op het spel dat nog eens op een 
rijtje te zetten. Laten we het maar toegeven, 
zegt hij: het businessmodel voor onze samen- 
leving, het realiseren van groei door uitbuiting 
van medemens en leefomgeving, nadert  
zijn einde. De daarmee samenhangende 
massaconsumptie eveneens. En ook de  
democratie is niet veilig – want die heeft  
zich de afgelopen eeuw vooral comfortabel 
kunnen handhaven dankzij de goedkope 
beschikbaarheid van aardolie. 

De onheilspellende boodschap – hier weerge-
geven in een notendop, in het boek fraai 
verwoord en onderbouwd – doet helaas realis-
tisch aan en zorgt voor een ongemakkelijk 
gevoel bij de lezer. Want oplossingsstrategieën 
zijn er wel, maar maken toch een wat amechti-

ge indruk in een wereld geregeerd door ‘alter-
natieve feiten’ en door de Trumps, Erdogans en 
Poetins die daarbij horen. Niettemin boeiende 
lectuur voor degenen die nu en dan het grote 
plaatje weer even in beeld willen krijgen. ‹
Wat op het spel staat
Philipp Blom 
De Bezige Bij (2017)
ISBN 9789023 465980 - 222 p. - D 19,99

Het grote plaatje: 
een onheilsscenario 

Recensies
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Individualisering in de samenleving blijft de gemoederen 
bezig houden. Het CBS deed onderzoek naar de invloed 
van traditionele instituties (zoals het huwelijk en de 

kerk), keuzevrijheid en zelfbeschikking en verbanden tussen 
individu en verschillende groepen.  

In de jaren 60 was het gebruikelijk om vanuit het ouderlijk 
huis te trouwen en dan te gaan samenwonen met een 
partner. Inmiddels kiezen de meeste stellen ervoor om eerst 
te gaan samenwonen en pas later te trouwen. Het aandeel 
gehuwden in de bevolking is sinds 2000 verder gedaald,  
van ongeveer 45% naar iets meer dan 39% in 2017. Onder 
dertigers en veertigers was de afname nog sterker. 
In 2000 bestond 33% van alle huishoudens uit één persoon, 
in 2016 was dat 38%. Er zijn nog steeds meer gehuwde  
paren dan alleenstaanden. 
Eén op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding, 
waarna 45% van de mannen en 38% van de vrouwen  
uiteindelijk weer hertrouwt. 

Het deel van de bevolking dat tot een kerkelijke gezindte 
behoort, is tussen 2000 en 2015 gedaald van 60 tot 50%  
van het aantal 18-plussers. 
Het percentage personen van 15 jaar en ouder dat lid was 
van een vakbond daalde van 15 rond de eeuwwisseling  
tot 12% in 2017. 
De tijd dat de man de kostwinner was van het huishouden, 
is voorbij. Steeds meer vrouwen zijn gaan werken, terwijl 
het aandeel werkende mannen daalde. Tussen 2003 en  
2016 is de netto arbeidsparticipatie onder vrouwen  
toegenomen van 56 naar 61%. 

Sinds 2000 heeft ongeveer 85% van de mensen dagelijks  
of wekelijks contact met familieleden via telefoon, sociale 
media of persoonlijke ontmoetingen. Dagelijkse of weke- 
lijkse contacten met buren, vrienden en kennissen ligt lager. 
Tussen 2012 en 2017 is het aandeel personen dat via internet 
communiceert gestegen van 57 naar 84%. 
Van de partners die tussen 1998 en 2003 gingen samen- 
wonen, had nog minder dan 2% elkaar via internet ontmoet. 
Vijf jaar later was dit al bijna 10%. Tussen 2008 en 2013 
bedroeg dit aandeel ruim 13% van de nieuwe samenwoners. 
De groei van internet op de relatiemarkt komt vooral van 
veertigplussers. 

feiten en om
standigheden

DE INDIVIDUELE  
SAMENLEVING 

›

Rectificatie
Abusievelijk stond in het overzicht van onderzoeksapps  
in het vorige nummer van Clou (nr. 85) dat de app  
Stempunt Enquêtes van MWM2 is. De app is echter  
van Motivaction.
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Ontmoet ons op het MIE 2018
bij stand 12

BRand bootcamp (max 20 deelnemers per bootcamp)
31 januari & 1 februari op het Mie 2018

Ga naar: validators.nl/projects/mie-2018
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NederlaNds grootste MarketiNg & iNsights eveNt 2018
“The Snowball effect of Marketing, Insights & Analytics”
Hoe vind je de weg in steeds meer informatie, hoe zet je analyse om in insights, hoe maak 
je insights inzetbaar en krijgt elke marketinginspanning een sneeuwbal effect? 
Op het MIE krijg je antwoord op al je vragen!

Ontmoet 2500 – 2700:

• Marketeers;
• Online marketeers;
• Insights professionals;
• Digital en webanalisten;
• Datamanagement           

professionals;
• Overige geïnteress-

eerden.

Met 90 cases van o.a.: 

ANWB, ASICS, ASN bank, 
Bavaria, Beerwulf, BNN-
VARA, Bugaboo, de Bijenkorf, 
Eneco, Facebook, Friesland 
Campina, Funda, Nuon, 
PepsiCo, Renault Nederland, 
RTL, Tele2, VICE Benelux, 
YoungCapital, Babyliss, 
Euroflorist, SOA AIDS en 
VodafoneZiggo.

SCHRIJF JE NU IN VIA WWW.MIE.NL
Minimaal 25% van 
alle lezingen zijn 
Engelstalig!

5 masterclasses over:

• Influencer marketing;
• Brand bootcamp;
• Onderscheidende      

content strategie;
• Insights to boost your  

marketing & sales;
• Snel & iteratief tot      

succesvolle innovaties;
• Design sprints.

marketing
TIJDSCHRIFT VOOR



MIE, THE SNOWBALL EFFECT OF MARKETING, INSIGHTS & ANALYTICS
Hoe combineer je harde data met merkbeleving? Snapchat en Instagram stories, hoe zet je deze 
effectief in? Klantverbeteringen realiseren binnen een dag, hoe doe je dat? Hoe kan analytics 
bijdragen aan je succes? Hoe optimaliseer je de customer journey? 

Het MIE, Nederlands grootste Marketing & Insights Event, laat geen vraag onbeantwoord. Twee 
dagen lang, met meer dan 95 sessies, van verrassende theorie tot dynamische praktijk, van goede 
vragen naar de beste oplossingen. 

In de pauze en tijdens de borrel zijn de 2500 - 2700 marketeers, insight professionals, digital en 
webanalisten en datamanagement professionals welkom op het Winter Paradeplein. Met de voeten 
in de sneeuw, omgeven door winterse foodtrucks, bars, terrasjes en vuurkorven, bieden wij de 
ultieme setting om in gesprek te gaan met potentiele klanten, relaties en/of vakgenoten.

Op de beursvloer wordt een 
lunch geserveerd om 12.45 uur. 
De netwerkborrel, gesponsord 
door SSI, vindt plaats vanaf 
17.15 uur in het midden van 
het Paradeplein. 

Nederlands Grootste Marketing & Insights Event Nederlands Grootste Marketing & Insights Event 

PLATTEGROND MIE’18

KEYNOTES

JOERI VAN DEN BERGH
Professor Marketing, 
Vlerick Business School

Ignore or Ignite – what marketers can learn 
from influencers

In his keynote presentation based on 26 
international expert interviews, Joeri van den Bergh 
will guide you through the 4 ways to ignite influence 
among the savvy Next Generation.

ELSKE DOETS
CEO Jan Doets America 
Tours, zakenvrouw van het jaar 
2017

Importance of Core Values in Marketing

Elske Doets will explain her personal and professional 
approach of marketing Jan Doets, her activities as a 
Business woman of the Year and how she markets her 
new non profit Young Lady Business Academy.

ALIX RÜBSAAM 
Phd. Candidate at University of 
Amsterdam

AI or Die: Redefining what it means to be human in 
the digital age?

Artificial Intelligence and other technologies 
influence how we think about who we are and what 
we do. How will this change in the future?

KOKKE VAN DER WERF 
Nationale Nederlanden
ALJAN DE BOER 
TrendsActive
JULIA KOSTER 
VodafoneZiggo

De Inspiratieshow!

Hoe organiseren we marketing en 
innovatie in tijden van disruptieve 
technologieën en customer cen-
tricity? Tijdens de inspiratieshow 
wordt deze vraag vanuit verschil-
lende kantenbelicht. Trends-
Active, Nationale Nederlanden 
en VodafoneZiggo laten zien hoe 
trendinzichten en begrip van de 
klant worden vertaald naar nieuwe 
producten en nieuwe campagnes. 

31 januari, 09:00 - 09:40 uur

31 januari, 16:15 - 17:15 uur

1 februari, 09:00 - 09:40 uur

1 februari, 16:15 -17:15 uur

10FOR IT
MOAwards
MOAwards
MOA Expertise Center
MOA Expertise Center
Totta Research
DVJ Insights
DVJ Insights
Novio Research
The Choice Marktonderzoek & Advies
NOG BESCHIKBAAR
Validators
SSI
Blauw
Ipsos
Ipsos
Upinion
haystack
NOG BESCHIKBAAR
Beeckestijn Business School
NOG BESCHIKBAAR
Ruigrok NetPanel
Essensor
Counter Creatives
SKIM
StoryTEQ
Bureau Fris

Terras
Koffiebar/lunch

WINTER PARADEPLEIN
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WOENSDAG 31 JANUARI Nederlands Grootste Marketing & Insights Event 

15:00 - 15:45 uur  

Alix Rübsaam - Phd. Candidate at University of Amsterdam - AI or Die: Redefining what it means to be human in the digital age?
Artificial Intelligence and other technologies influence how we think about who we are and what we do. How will this change in the future?

 Aljan de Boer (TrendsActive), Kokke van der Werf (Nationale Nederlanden) en Julia Koster (VodafoneZiggo) - De Inspiratieshow!
Hoe organiseren we marketing en innovatie in tijden van disruptieve technologieën en customer centricity? Tijdens de inspiratieshow wordt deze vraag vanuit verschillende kanten 
belicht. TrendsActive, Nationale Nederlanden en VodafoneZiggo laten zien hoe trendinzichten en begrip van de klant worden vertaald naar nieuwe producten en nieuwe campagnes. 

DE BIJENKORF
The Shared value of Data: 
Relevant Omnichannel marketing 
Niels Reijmer - de Bijenkorf
By combining data from all touchpoints you 
can create an ideal basis to understand the 
customer. But how can you use this data to 
be more relevant to the customers? And 
how can you always tell a consistent story? 

ASN BANK & MOTIVACTION
Hoe verjongen we duurzaam bankieren?
Nora Toolens - ASN Bank
Rob Doornbos - Motivaction
ASN Bank wil duurzaam bankieren ook voor 
een jongere doelgroep aantrekkelijk en 
relevant te maken. Daarom stond zij voor de 
uitdaging zich opnieuw uit te vinden. 

TRENDSACTIVE
Quest for Happiness 
Tracy Cheung - TrendsActive
The Quest for Happiness is an age-old 
pursuit, but in modern times what does 
“being happy” mean? Importantly, how can 
brands help consumers in their quest for 
happiness? 

NESTLE & DVJ INSIGHTS
Ingrediënten voor merkgroei: 
lessen uit de praktijk en de wetenschap!
Lucas Hulsebos - DVJ Insights
Marloes Flink-Vlaardingerbroek - Nestlé
Aan de hand van enkele voorbeelden 
presenteren DVJ en Nestlé hoe zij samen-
werken om groei voor de verschillende 
merken te realiseren. Hierbij combineren zij 
lessen uit de praktijk en de wetenschap.

FACEBOOK & METRIXLAB
Advertising in a mobile world
Olav Lijnbach - Facebook
Jori van de Spijker - MetrixLab
Companies are moving towards mobile 
advertising. However, ads aren’t mobile 
optimised, resulting in limited effectiveness. 
Facebook recognized this and has rolled out 
a global creative testing program together 
with MetrixLab.

BEECKESTIJN BUISNESS 
SCHOOL
ANWB Autoverzekeringen: 
Kennen, kennen, niet kopen
Robert van Ossenbruggen & Wiemer 
Snijders - The Commercial Works
Krista Lansbergen - ANWB
Deze case laat zien dat Byron Sharp’s 
marketingwetten niet alleen van toepassing 
zijn op FMCG. Denken en doen blijkt ook 
in de wereld van autoverzekeringen vaste 
patronen te volgen. 

MARE
Let’s create a thumbstopper!
Sandra van Vemden - MARE
Hoe verhoog je de effectiviteit van je 
Instagrampost? MARE deelt hoe je online 
content op realistische wijze onder de doel-
groep pre-test en waarom dit belangrijk is.

NUON & BLAUW
De impact van Agile op marktonderzoek 
Henk Scholte - SPRINT
Judith Nahuis - Nuon
De impact van agile werken op 
marktonderzoek, de veranderende rol van 
de bedrijfsonderzoeker, hoe klant en bureau 
samen werken aan een nieuwe onderzoeks-
oplossing.

PEPSICO NAMENS BVA
DORITOS #PLAYBOLD – 
de reden voor gouden Effie
Daan de Waal - PepsiCo
Op 31 oktober won Doritos met haar 
#Playbold campagne (2014 – 2017) een 
Gouden Effie. Krijg een kijkje in de keuken 
hoe Doritos het #1 chipsmerk onder jongeren 
is geworden!

THE USP COMPANY
Hoe geef je invulling aan je Purpose of 
Why? Nu en in 2025. Met Design Thinking
Willem van Harrewijen &
Hans Middelhoek - The USP Company
Hoe zorg je dat je echt werk maakt van je 
Purpose? Niet alleen dit jaar, maar ook in 
2025. Is een Innovatielab de oplossing? Zet 
Design Thinking in op Horizon 1, 2 en 3. 

MENSCH & UVA
Towards a roadmap for selecting the 
brand metrics that matter
Dr. Daan Muntinga - Mensch
Dr. Stefan Bernitter - UvA
Marketeers die hun merken serieus nemen, 
meten. Alleen door te meten kunnen ze zelf 
achter het stuur blijven zitten. Maar hoe 
selecteer je uit de duizenden metrics, die er 
beschikbaar zijn, de juiste? 

THE STUDENT HOTEL & KOOS 
SERVICE DESIGN
Van productgericht naar klantgericht 
denken
Melle Bos - The Student Hotel
Sanne Kempers - Koos Service Design
May the Student In You Live Forever. Hoe 
The Student Hotel ‘needs based personas’ 
gebruikt om haar diversiteit aan doelgroepen 
te verbinden en gelijktijdig haar producten 
relevant maakt voor ieder individu.

BNNVARA & RUIGROK NETPANEL
Onderzoek Rebranding BNNVARA 
Marieke Boerma - Ruigrok NetPanel
Janet Slabbekoorn - BNNVARA
Met een intensief onderzoekstraject heeft 
Ruigrok NetPanel de merkenfusie van BNN 
en VARA ondersteund.

GOOGLE
Give credit where it’s due with data-
driven attribution
Boudewijn Beks - Google
How do you measure and optimize marketing 
spend across multiple channels and across 
multiple devices? Google Attribution is here 
to help.

ING BANK
Analytics at ING’s mobile banking app
Timothy Dieduksman - ING Bank
At ING, we analyse our app’s data to improve 
functionalities, solve bugs, and monitor 
targets. During this session you will see 
concrete examples of insights from this data.

ATMOST
De praktische marketing insights voor 
een resultaatgerichte digital marketinmix 
2018  
Patrick Petersen - AtMost
Na de online aanwezigheid, de interactie en 
brede digital marketing channelmix, wordt 
het nu tijd om in te zien wat wel of niet scoort 
in de digital mix anno 2018. 

SANQUIN & STORE SUPPORT
Sanquin - een bloedmooie case, van 
inzicht tot verbetering
Ewald Lausberg - Store Support
Daphne Laeijendecker - Sanquin
Sanquin en Store Support over het inzich-
telijk maken van de donorreis, en hoe deze 
inzichten helpen om iedere dag de donorrela-
tie nog verder te verbeteren. 

DE PERFECTE GRAFIEK 
Datavisualisatie, van inzicht naar impact
Michiel Dullaert - De perfecte Grafiek
Ontdek hoe je door de juiste design keuzes 
een visuele magneet in je data kunt 
verstoppen. Waarmee je de lezer naar jouw 
inzicht toe trekt en hem zo tot actie aanzet.  

BABYLISS & TEAM VIER
‘BaByliss denkt mee zodat jij door kan.’  
Hoe onderzoek helpt bij de merkbouw 
van BaByliss
Emma Aarts - BaByliss
Stephan van Velthoven - Team Vier
Hoe zet BaByliss zichzelf met slimme 
innovaties in de markt en weet het haar 
doelgroep te inspireren? Onderzoek naar de 
merkpositie, customer journey en een 
kwalitatieve verdieping geven input. 

KOPPERT CRESS
Goede voeding is dé basis van een 
gezond bestaan 
Bart Leemans - Koppert Cress
“Bij Koppert Cress gaat het maar om één 
ding; het succesvol laten zijn van de eindver-
bruiker, de chef in de keuken, gebaseerd op 
ons motto “goede voeding is de basis van een 
gezond bestaan”.
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GROWTH TRIBE
GROWTH HACKING POWER SESSION
David Arnoux - Growth Tribe
David spent the last couple years building, 
coaching and training regiments of growth 
teams and growth hackers. Growth comes 
from a mix of behavioural psychology, co-
ding, creative marketing and data analysis. 
David runs you through some precious 
stories, learnings and tricks we’ve learned 
along the way.

SMART NOTIFICATIONS
The benefits of Assumption testing? 
Jorrin Quest - Smart Notifications
Smart Notifications measure the 
assumptions which are important for your 
customers. Thanks to the produced data, 
the website will be optimized without im-
plementing difficult codes and will save you 
costs and time.

SRM & THE CHOICE
De Staat van Marketing 
Arno van Welzen - The Choice Markton-
derzoek & Advies
Max Kohnstamm - SRM 
Met een aantal onderzoeken tonen Arno 
en Max aan dat marketing steeds verder 
aan het afglijden is van waar het ooit voor 
bedoeld was. Een open discussie.

SKIM GROUP
Wo)man vs machine; 
from competition to collaboration
Samantha Bond - SKIM Group
Janneke van den Bent - SKIM Group
Can automation reduce the time it takes to 
conduct qualitative research? If so, what are 
the trade-offs? Based on a head-to-head 
experiment in collaboration with Danone, we 
reveal if, how and when to automate.

ASICS & BEAUTIFUL LIVES
Include | Adapt | Innovate. 
How ASICS targets young adults 
Marc Dinsbach - ASICS
Maurice Palmen - Beautiful Lives
Ontmoet de Fitness Explorers en leer hoe 
vanuit de kernwaarden van deze young 
adults (Include | Adapt | Innovate) een 
nieuwe businessstrategie voor ASICS 
ontstond.

ENECO & B-OPEN
Sterke merken - Betere wereld
Bart Brüggenwirth - b-open
Jolanda Revenek - Eneco
De maatschappelijke betekenis is de driver 
voor een sterk merk. Hoe ontdek je die, wat 
levert het op? Met dilemma’s en tips uit 9 
cases uit Sterke merken, betere wereld.

IPSOS
Technology comes to shape us. 
Let’s act on in!
Colin Strong - Ipsos
Exploring how technology shapes us is 
important if we want to understand 
consumer decision-making. So, what are 
the tech trends that are reshaping our 
minds and what do they mean for brands 
and measurement?

CLICKVALUE
Explosief groeien met digital analytics
Daniël Markus - ClickValue
Web analytics leidt niet zomaar tot groei. In 
deze sessie leer je waar je precies naar moet 
kijken in de data zodat je concrete aankno-
pingspunten krijgt voor explosieve groei.

CAXTON MAGAZINES & UPINION
Tracking South African lions in the jungle: 
Mobile research applications in emerging 
markets 
Roeland Doherty - Upinion
Tanya van Tonder - Caxton Magazines
In-the-moment research through 
conversational surveys. Get practical 
guidelines on mobile research principles and 
engagement in emerging markets based on 
actual cases.

VX COMPANY
Krijg grip op bedrijfsprocessen door 
visueel management (Kanban)  
Marianne Lanting - Winkle
Maarten Hoppen - VX Company
Tijdens deze lezing leer je alles over visueel 
management met behulp van Kanban en hoe 
dat tot groot succes kan leiden. Marktonder-
zoeksbureau Winkle vertelt over de 
verandering en deelt de ervaringen. 

ANCHORMEN
Artificial Intelligence is voor 
marketeteers een new secret and 
most powerful weapoon
Jeffrey van der Eijk - Anchormen
Paul Verhaar - Anchormen
Met AI probeert technologie menselijke 
intelligentie na te bootsen. Bijna alle 
marketeers zijn enthousiast over de
mogelijkheden van AI, maar hoe kun je 
dit nu zelf inzetten?

BUGABOO & TOTTA
Emotie als sleutel tot succes. 
Case: “Move Freely” Campagne Bugaboo 
Celeste Miller - Totta
Tom Jan Ketelaar - Bugaboo
Aantrekkelijke merken zijn emotionele mer-
ken. Maar hoe raak je de juiste emotionele 
drijfveren? Wij laten het je zien aan de hand 
van de merkcampagne van Bugaboo.

PERSPECTIVE
Design Thinking: de radicaal veranderen-
de rol van Customer Insights
Markus Leineweber - Perspective
Richard Alker - Perspective
In deze sessie laten Markus en Richard zien 
hoe organisaties als Schiphol, Vodafone-
Ziggo, ING, Booking.com, Eneco en Makro 
omgaan met het ophalen van Customer 
Insights in Design Thinking trajecten. 

BAVARIA & GfK
De waarde van je merk in een wereld van 
robots en algoritmes GfK i.s.m. Bavaria
Stefan Peters - GfK
Coen Dekker - Bavaria
Met de groei van e-commerce en nieuwe 
technologieën gaat de consument meer 
overlaten aan algoritmes. Hoe beïnvloed je 
als marketeer het algoritme en blijft je merk 
relevant? 

ABN AMRO & MWM2
MWM2 & ABN AMRO: agile innoveren 
middels razendsnelle feedback 
Arjan Doevendans - ABN AMRO
Carine van Kooten - MWM2
Wees getuige van hoe MWM2 zorgt voor 
razendsnelle feedback op communicatie-
uitingen tijdens deze interactieve presentatie 
over ABN AMRO’s innovatieve SANDBOX-
methode. 

SNS
Wil jij ook je NPS boosten?
Jolien Nelemans - SNS
Tamara Mom - SNS
Breng je NPS boosters in beeld en zet de 
klant aan het stuur. Creëer hiermee samen 
met een klantgerichte cultuur succes in 
Customer Experience.

OGILVY  & KANTAR MILLWARD 
BROWN
Oorlog of Vrede tussen bureaus? Over 
het merkstrategie-proces voor American 
Express 
Erzsi Eleveld - Kantar Millward Brown
Mariette Hamer - Ogilvy
Bij merkstrategie-ontwikkeling werkt de 
marketeer samen met marktonderzoekers, 
mediabureaus en creatieven. Hoe haal je als 
marketeer het beste uit de samenwerking 
tussen zulke verschillende bureaus?

VICE BENELUX & KANTAR 
MILLWARD BROWN
Een passend verhaal op een cool 
platform: hoe je je media optimaal mixt
Sophie Schade - Kantar Millward Brown
Rens Verweij - VICE Benelux
Mensen worden online gebombardeerd door 
adverteerders. Hoe zorg je dat jouw verhaal 
wél landt? Stap met Kantar en VICE in een 
achtbaanrit van 45 minuten en leer hoe jouw 
merk cross-mediaal het verschil kan maken.

STICHTING NEDERLANDSCHOON  
& KANTAR PUBLIC
Commitment als betere gedragsvoor-
speller - ook in not-for-profit
Rick Nijkamp - Kantar Public
Vincent Breedveld - St. NederlandSchoon
Hoe blijf je zwerfafval de baas en zorg je dat 
mensen hun leefomgeving schoonhouden? 
Aan de hand van een commitment-model 
voor not-for-profit laten Kantar Public 
en NederlandSchoon zien hoe je gedrag 
voorspelt.

UNDERLINED
Data Driven voorbij de Journey Map
Theo van der Steen - Underlined
Sander Claus - Underlined
Ongetwijfeld is uw bedrijf bezig met het in 
kaart brengen van de Customer Journey. 
Vaak zal dit echter een theoretische of 
kwalitatieve aanpak zijn, terwijl u wilt weten 
hoe het écht zit.
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LET OP: 
Enkele dagen voor het MIE worden de zaalnamen toegekend aan de lezingen. In de MIE2018 app kan je jouw favoriete lezingen aanvinken en een persoonlijke favorietenlijst samen-
stellen. Op basis van deze favorieten delen wij het definitieve programma in. Houd de app en de website dus goed in de gaten! Voor het meest actuele programma zie www.mie.nl.

VALIDATORS
Brand Bootcamp; Make brand (research) 
great again! Training en inzichten om jouw 
merk stuurbaar te maken. 
Bart Massa & Martin Leeflang - Validators
Leer hoe stuurbare brand metrics jouw 
merk helpen groeien. Ontvang handvatten 
waarmee je direct aan de slag kunt. Merken 
als ANWB en PON gingen je al voor.

BEECKESTIJN BUISNESS SCHOOL
VodafoneZiggo; Klantgerichtheid vanuit je 
core in een veranderende wereld!
Nicole van den Heuvel - VodafoneZiggo
Kees Kerkvliet - TOTE-M
Ervaar hoe VodafoneZiggo in het 
klantgerichtheidsprogramma CORE de 
medewerkers uitdaagt om de samenwerking 
verder te versterken én klanttevredenheid 
te vergroten.

VALIDATORS
Brand Bootcamp; Make brand (research) 
great again! Training en inzichten om jouw 
merk stuurbaar te maken.  
Bart Massa & Martin Leeflang - Validators
Leer hoe stuurbare brand metrics jouw 
merk helpen groeien. Ontvang handvatten 
waarmee je direct aan de slag kunt. Merken 
als ANWB en PON gingen je al voor.

WEHKAMP
Data-driven experimentation bij 
Wehkamp
Kevin Swelsen - Wehkamp
In deze lezing laat Kevin Swelsen zien hoe 
Wehkamp op basis van data, experimenten 
uitvoert zodat Wehkamp voor gezinnen in 
Nederland de beste shopervaring kan bieden!

TRAFFIC BUILDERS
The power of advanced metrics in 
Google Analytics 
Felipe Wesbonk - Traffic Builders
Create added value by combining the right 
data. If you want to drive your digital 
marketing strategy on actual ROI or the 
earned margin and want to know how, 
please join!

09:45 - 10:30 uur

13:45 - 14:30 uur  

12:45 - 13:45 uur  

15:00 - 15:45 uur  
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ANALYTICS

BEAUTIFUL LIVES

Snel & iteratief tot succesvolle innovaties; met welke 
vorm concepten?

Door: Arno Buurman en Anouk Radang - Beautiful 
Lives

Conceptomschrijvingen & gedrochten van insights 
triggeren systeem 2 en blokkeren innovatie. Aan de slag 
met design thinking en rapid prototyping! Niet alleen 
producten; ook diensten, ervaringen en empathie kun je 
tastbaar maken. 

Outtakes: learnings en randvoorwaarden conceptteksten 
versus prototypes voor betere keuzes en snelle, waarde-
volle innovaties. Verrijkt met ervaringen uit de zaal!

Maximaal 25 deelnemers, eigen case? Meld je aan bij: 
info@beautifullives.com

Arno is Partner bij Beautiful Lives. Hij heeft een track 
record aan conceptontwikkeling, innovatie en scherpe 
businesscases (o.a. voor NS, Eneco, Bonduelle, Hooghoudt 
en Schiphol). On tour met de BL-Nightmare Competitor 
Workshop.

Anouk is Director bij BL en heeft een achtergrond als 
servicedesigner. Ze zet haar design thinkers-mentaliteit en 
oprechte interesse in mensen in bij innovatie, trainingen 
en onderzoek. Onder meer voor Aegon, Heineken en 
Suzuki.

JUST CONNECTING

New Insights to Boost your Marketing & Sales

Door: Richard Blom - Just Connecting

Natuurlijk heb jij al eens een LinkedIn training of work-
shop gevolgd! En toch mag je deze niet missen. Richard 
laat je zien hoe jij nog steeds (of juist nu) het verschil kunt 
maken. Gebaseerd op kennis en best practices van tien-
tallen (inter)nationale klanten leer je alles over content, 
effectieve linkstrategie, algoritmes (fabel of waarheid) 
en waarom 2018 voor LinkedIn zo’n belangrijk jaar gaat 
worden…. En voor jou dus ook!

Maximaal 20 deelnemers. Neem je laptop mee! 
Meld je aan bij: annebrenninkmeijer@moaweb.nl

Richard van der Blom is een (inter)nationale LinkedIn 
en Social Selling expert. Lid van een Europese denktank 
LinkedIn, en trainer van meer dan 300 (!) organisaties in 
binnen- en buitenland. Hij spreekt en blogt regelmatig 
over de ontwikkelingen en toepassingen van LinkedIn als 
sales- en marketingtool.

KOOS SERVICE DESIGN 

Design sprints // Binnen een week je idee prototypen 
en toetsen in de markt 

Door: Jules Prick en Hidde Burgmans - Koos Service 
Design

9 op de 10 innovaties is gedoemd te mislukken. Design 
sprints helpen om ideeën tegen weinig budget in een zeer 
vroeg stadium te testen en te verbeteren. Zo bespaar je 
veel tijd en geld aan het ontwikkelen van iets wat later 
toch niet blijkt te werken. Ervaar zelf de kracht van een 
sprint tijdens deze inspirerende en intensieve workshop.

Bepekt aantal plekken! 
Meld je aan bij: floor@burokoos.nl 

Jules heeft meer dan 10 jaar ervaring binnen de wereld 
van onderzoek, innovatie en design thinking. Na drie jaar 
in Melbourne gewerkt te hebben bij een marketing 
agency heeft hij Koos Service Design opgericht in 
Amsterdam. Ondertussen met 20 man groot, werkt hij 
internationaal in onder andere Lissabon en Shanghai 
voor klanten zoals KLM, Volkswagen, Rijkswaterstaat, 
The Student Hotel en Justlease. 

Hidde Burgmans is Senior consultant bij Koos Service 
Design en oud product owner RTL XL. Met een master in 
Strategisch Product Ontwerpen (TU Delft) op zak heeft 
hij zich direct op het ontwerpen van digitale producten 
gestort. Door zijn kennis aan zowel de technische als de 
ontwerp kant weet Hidde als geen ander wat er komt 
kijken bij het realiseren van innovatieve ideeën. 

MASTERCLASS
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Elske Doets - CEO Jan Doets America Tours, zakenvrouw van het jaar 2017 - Importance of Core Values in Marketing
Elske Doets will explain her personal and professional approach of marketing Jan Doets, her activities as a Business woman of the Year and how she markets her new 
non profit Young Lady Business Academy.

Joeri van den Bergh - Professor Marketing, Vlerick Business School - Ignore or Ignite: what marketers can learn from influencers
In his keynote presentation based on 26 international expert interviews, Joeri van den Bergh will guide you through the 4 ways to ignite influence among the savvy Next Generation.

BEERWULF.COM
Speciaalbier en internet. Telling en 
selling. Research on the job. Marketing 
en de buy button. Een avontuur
Marc Scholten - Beerwulf.com
Een vriend van mij zei…..telt niet. Data over 
opinions. Research by doing. Telling vs 
selling. Van een multinational naar met de 
billen bloot.

GOSPOOKY
Content creatie voor een nieuwe 
generatie
Tim van der Wiel - GoSpooky
Hoe zet je platformen als Snapchat & 
Instagram Stories effectief in? En welke 
platformen zijn over vijf jaar nog relevant? 
Tim van der Wiel (19) richtte GoSpooky op 
en werkt onder andere voor HEMA, Hudson’s 
Bay en KLM. 

PEPSICO & SKIM GROUP
Het korte- en lange-termijneffect van 
promoties
Jeroen Hardon - SKIM Group
Leonie Barelds - PepsiCo
Promoties leiden tot korte- en lange-termijn 
effecten. Vaak zijn deze effecten tegen-
gesteld. Om goed onderbouwde beslissingen 
te kunnen nemen moet met beide effecten 
rekening worden gehouden.

ONLINE DIALOGUE
Fact & Act model
Tom van den Berg - Online Dialogue
An interactive and structural improvement 
on conversion on a data driven way. By 
combining data and psychological insights, 
we can learn how the visitors are behaving 
on the website. Tom will present the Van der 
Valk case. 

Samsung Electronics Benelux
Hoe Samsung klantfeedback gebruikt 
om continu te verbeteren!
Tom van der Wal - Samsung Electronics 
Benelux
Wat is de visie van Samsung op het gebied 
van Customer Services en welke rol speelt 
het feedbackproces hierin? Hoe krijg je dit 
werkend in een ecosysteem van partners? 

FUNDA & BRAINGINEERS
Next generation usability testing 
Roderick Reichenbach - Braingineers
Barbara Koop - Funda
Next generation usability testing: Hoe Funda 
kijkt in het brein van de consument om hun 
website te optimaliseren.

SSI
Now You See It, Now You Don’t – Hoe 
meet je de ROI van Online Advertising?
Stefan Boom - SSI
Doordat de helft van alle online advertising 
niet zichtbaar is, wordt het bepalen van de 
ROI erg moeilijk. Als je dan ook de verschei-
denheid aan apparaten meeneemt wordt dit 
haast onmogelijk. Tot nu!

ABN AMRO & MWM2
MWM2 & ABN AMRO: agile innoveren 
middels razendsnelle feedback
Arjan Doevendans - ABN AMRO
Carine van Kooten - MWM2
Wees getuige van hoe MWM2 zorgt voor 
razendsnelle feedback op communicatie-
uitingen tijdens deze interactieve presentatie 
over ABN AMRO’s innovatieve SANDBOX-
methode. 

BEECKESTIJN BUSINESS 
SCHOOL
Van klantinzichten naar merk-waardige 
verbeteringen voor de Renault-rijder
Patricia Hoetelmans - TOTE-M
Caroline Bertolin - Renault Nederland
Kom naar deze lezing en hoor hoe Renault 
en TOTE-M klantinzichten omzetten in 
merk-waardige verbeteringen voor de 
Renault-rijder.

WINKLE
Excite your audiences and win in 
competitive markets
Hans Lingeman - Winkle
Stijn van Poppel - Winkle
Changing consumer behaviour is the 
ultimate path to growth. But what drives 
change? Stijn van Poppel and Hans Lingeman 
deconstruct excitement, the biggest driver 
of victory.

VALTECH
Building brand trust 
Stefan Harzevoort - Valtech
Stefan deelt zijn inzichten in de vertrouwens-
crisis tussen merk en mens en biedt de zaal 
praktische adviezen om het vertrouwen 
tussen merk en mens te laten groeien.

GOOGLE
Know me Better!
Thanassis Thomopoulos - Google
Consumers have higher expectations than 
ever, and so must you. How far will you go in 
understanding your audience? A journey to 
successful data-driven marketing. 

BEAUTIFUL LIVES
Van vooroordelen naar verrassende 
nieuwe inzichten
Gaby Siera - Beautiful Lives
Fabian Bäumer - Beautiful Lives
Gaby en Fabian zetten de grootste 
misvattingen over de jongeren van nu en 
‘ouderen’ van de toekomst tegenover elkaar. 
Wat kunnen marketeers leren over deze 
verrassende nieuwe doelgroepen?

NEURENSICS
Fact Based Brand Building
Martin de Munnik - Neurensics
Andries van der Leij - Neurensics
Succesvolle merken hebben associaties die 
daarvoor verantwoordelijk zijn. Maar welke 
zijn dat? In deze lezing zie je hoe je met MRI-
scanning merken kan bouwen op associaties 
die aantoonbaar leiden tot succes.

DAN DNA
Wat zijn de kansen van de nieuwe 
GDPR-wet? 
Walter Flaat - DAN DNA
Wat zijn de kansen van de nieuwe GDPR-wet 
volgens Data-expert Walter Flaat van Dentsu 
Aegis Network Netherlands. Volgens Flaat 
draait alles om toestemming: ‘Toestemming 
is goud waard. Daar los je alles mee op. Maar 
die moet wel veilig gegeven worden.

UVA
Corporate Branding and Social Media: 
Key findings for Dutch consumers
Theo Araujo - University of Amsterdam
What is the relevance of corporate branding 
for consumers, and what role can social me-
dia play? This session discusses key findings 
about online and offline consumer behavior.

PHILIPS LIGHTING & METRIXLAB
Insights door augmented intelligence op 
R&R voor Philips HUE
Steven Lie-Atjam - Philips Lighting
Roeland Woudstra - MetrixLab
In deze case laat Philips Lighting samen met 
MetrixLab zien welke insights je kan creëeren 
met een big data analyse op R&R content 
met Augmentend Intelligence. 

VEILIG VERKEER NEDERLAND  
& RUIGROK NETPANEL
Het objectief meten van het smartphone-
gebruik van jongeren op de fiets
Kjell Massen - Ruigrok NetPanel
André Kamphuis - Veilig Verkeer 
Nederland
Hoe de combinatie van passieve datastromen 
bijdraagt aan een objectief en betrouwbaar 
beeld van het smartphonegebruik van 
jongeren op de fiets. 

GREEN ORANGE 
Persoonlijke en relevante aandacht op 
basis van data - Quality Wellnessresorts 
naar een 9+ online klantervaring 
Loraine Nijhuis - Green Orange
Frank Veldwachter - Quality Wellness-
resorts
Door middel van data steeds relevanter en 
persoonlijker voor de gast.

DONDERDAG 1 FEBRUARI
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SONY PICTURES TELEVISION 
& INSITES CONSULTING
Have we lost our EDGE? How to 
marketing-ready for today’s future
Annelies Verhaeghe - InSites Consulting
Cristina Pectu - Sony Pictures Television
Have we lost our EDGE? Is our market on 
a standstill? Through an inspirational case 
study with Sony Pictures Television we will 
highlight how bring back the EDGE marketing  
deserves.
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BEECKESTIJN BUSINESS  
SCHOOL
Van digital marketing naar digital 
business in B2B
Hans Molenaar - Beeckestijn Business  
School
B2B organisaties moeten steeds meer (di-
gitale) waarde toe voegen om te overleven. 
Door slim gebruik van data kunnen nieuwe 
digitale service proposities ontwikkeld 
worden.

NETPROFILER
Key drivers van snelle online groei 
Frans Appels - Netprofiler
Aan de hand van het vijf drivers model laat 
Frans Appels zien hoe je traffic, conversie, 
retentie en de online customer journey goed 
kan analyseren en optimaliseren.  

NESTLE & DVJ INSIGHTS
Ingrediënten voor merkgroei: lessen uit 
de praktijk en de wetenschap!
Lucas Hulsebos - DVJ Insights
Marloes Flink-Vlaardingerbroek - Nestlé
Aan de hand van enkele voorbeelden 
presenteren DVJ en Nestlé hoe zij samen-
werken om groei voor de verschillende 
merken te realiseren. Hierbij combineren zij 
lessen uit de praktijk en de wetenschap.

SOA AIDS NEDERLAND 
& DPDK
AI design: Human emotion first 
Michael Vromans - DPDK
Hanna Bos - SOA AIDS Nederland
In een wereld waar robots het overnemen, is 
het meer dan ooit zaak om harten te winnen. 
Ontdek de inhoud, techniek en design 
voor de conversationele interface van de 
toekomst. 

ONLINE DIALOGUE
Introduction in online psychologies 
Roos van Dam - Online Dialogue
The psychologists of Online Dialogue will tell 
you more about the online drive of consu-
mers and how they can be influenced (which 
systems in our brain do we use during 
influencing?). The so called “system 1 and 2”.

VOCALINK & IPSOS
What is good ethnography, and why do 
it at all?  
Hugh Good & Lucy Neiland - Ipsos
Mark Colleran - Vocalink
There’s a disconnect between what 
people say or think they do and what they 
actually do. Tech provider Vocalink used 
ethonography to reveal the story behind 
statistics in an age of rapid technological 
change.

IPSOS
Millennials Myths and Methodologies
Bobby Duffy - Ipsos
Many of the claims made about millennial 
characteristics are simplified, misinterpreted 
or just wrong. Ipsos reviewed all claims and 
dares you: Do you know myth from reality?

WKANALYTICS 
Waarde creëren met (big) data analytics
Natasha Walk - Wkanalytics
Tijdens het MIE legt Natasha Walk aan de 
hand van het ‘Big Data Value Creation’-model 
en praktische voorbeelden uit hoe jij je klan-
ten nog beter van dienst kunt zijn met behulp 
van big data analytics.

FRIESLAND CAMPINA  
& HAYSTACK
Pick your battles: using neuroscience and 
the right mix of tools for the new Campina 
pack    

Wim Hamaekers - haystack
Angelique de Reuver - Friesland Campina
Changing a pack design requires a carefully 
chosen test setup. If not, you risk losing 
consumers. Discover everything about the 
new pack design of all Campina products.

DUTHLER ASSOCIATES
Hoe een grote Automotive de AVG 
(GDPR) ziet als een kans 
André Biesheuvel - Duthler Associates
Grote veranderingen brengen ook kansen 
met zich mee. Een nieuw business model wel-
licht. Maar wat is dit dan? De AVG draait met 
name om bewustwording en respect voor de 
privacy van je klant. De klant is in de lead.

RAET & TOTTA
Merktransitie met impact door emotive 
branding. Case: Raet
Celeste Miller - Totta 
Maartje Grossouw - Raet
Hoe transformeer je een merk van ‘efficiënte 
salarisstrookleverancier’ naar ‘sexy en smart 
internationale HR partner’? Ontdek de kracht 
van emotive branding, inside out!

PERSPECTIVE
Design Thinking: de radicaal veranderen-
de rol van Customer Insights
Markus Leineweber - Perspective
Richard Alker - Perspective
In deze sessie laten Markus en Richard zien 
hoe organisaties als Schiphol, Vodafone-
Ziggo, ING, Booking.com, Eneco en Makro 
omgaan met het ophalen van Customer 
Insights in Design Thinking trajecten. 

RTL & GfK
Connecting the dots: GfK en RTL geven 
inzicht in complex kijkgedrag 
Ingrid van der Werf - RTL
Inge Monsees - GfK
Door versnipperd kijkgedrag is het cruciaal 
om sterke content via de juiste platformen 
te bieden. Inzicht in complex kijkgedrag helpt 
de juiste doelgroep te bereiken. 

BLAUW RESEARCH
Hoe zorg je ervoor dat je organisatie een 
‘future mindset’ kan ontwikkelen?
Christian de Jong - Blauw Research
De wereld om ons heen veranderd.
Doelgroepen vermengen zich, wensen 
veranderen en concurrentie komt uit nieuwe 
hoeken. Dit betekent dat je voortdurend 
moet weten wat er speelt. En vooral: wat er 
gaat spelen.

EUROFLORIST
Why working on data quality is so 
much fun! 
Benjamin Dalmulder - Euroflorist
Most people don’t like looking after data 
quality; it ain’t fun or sexy. But it is impor-
tant! During this talk, we will show you why it 
is important and how to improve. 

TELE2
Tele2 scoort met haar insights lab en 
Tele2 co-creatie community 
Leslie Hoogeveen - Tele2
Leslie vertelt hoe Tele2 haar klanten betrekt 
bij de keuzes die er worden gemaakt, hoe 
klantdata een essentiele rol speelt en hoe 
deze inzichten worden ingezet voor de ont-
wikkeling van nieuwe diensten.

IKEA & KANTAR TNS
‘In the Moment’: de IKEA-klant als 
Mystery Shopper
Victoria van Keulen - IKEA
Liza ter Meer - Kantar TNS
IKEA Nederland startte met Kantar TNS 
‘in the moment’. Bezoekers delen zelf via 
hun mobiel winkelervaringen. Toegankelijke 
input voor IKEA-medewerkers. We delen de 
succesfactoren en de valkuilen. 

KANTAR TNS
Building trust in a connected world
Carol Ansara - Kantar TNS
Ageeth Etterma - Kantar TNS
There is a crisis of trust in the connected 
world. People revert to trusting their emoti-
ons. Kantar TNS shows how your brand can 
establish trust online by activating the three 
I’s Identification, Integrity and Inclusion.  

FIBEO
De digitalisering van kwalitatief 
onderzoek! 
Jochem Koning - Fibéo
Henk-Jan Journée - Fibéo
De digitalisering heeft ook in het kwalitatieve 
onderzoeksveld een vlucht genomen met 
name in de richting van robotica en AI. Fibéo 
neemt de kijker mee in wat er in de toekomst 
allemaal mogelijk gaat zijn op dit vlak.

09:45 - 10:30 uur

10:45 - 11:30 uur  

12:00 - 12:45 uur  

13:45 - 14:30 uur  

12:45 - 13:45 uur  

15:00 - 15:45 uur  

YOUNGCAPITAL 
Het spanningsveld tussen data en 
branding
Margriet de Kroon - YoungCapital
YoungCapital is continu bezig om harde 
data te combineren met merkbeleving: het 
een moet het ander versterken. Relevantie 
voor onze jonge doelgroep vraagt om deze 
aanpak.

Nederlands Grootste Marketing & Insights Event 

LET OP: 
Enkele dagen voor het MIE worden de zaalnamen toegekend aan de lezingen. In de MIE2018 app kan je jouw favoriete lezingen aanvinken en een persoonlijke favorietenlijst samen-
stellen. Op basis van deze favorieten delen wij het definitieve programma in. Houd de app en de website dus goed in de gaten! Voor het meest actuele programma zie www.mie.nl.

VALIDATORS
Brand Bootcamp; Make brand (research) 
great again! Training en inzichten om jouw 
merk stuurbaar te maken.  
Bart Massa & Martin Leeflang - Validators
Leer hoe stuurbare brand metrics jouw 
merk helpen groeien. Ontvang handvatten 
waarmee je direct aan de slag kunt. Merken 
als ANWB, Hartstichting en PON gingen je 
al voor.

STORYTEQ
Samsung: 2 personal video cases, 155 
miljoen views, €0 ad spend: hoe dan?
Guido Derkx - StoryTEQ
Rogier Ros - StoryTEQ
De vraag, doelstelling, oplossing en 
resultaten van zowel Samsung als de 
gebruiker worden toegelicht. Het verhaal 
van een van de meest succesvolle personal 
video cases ooit.

VALIDATORS
Brand Bootcamp; Make brand (research) 
great again! Training en inzichten om jouw 
merk stuurbaar te maken.  
Bart Massa & Martin Leeflang - Validators
Beperkt aantal plekken! Meld je nu aan bij: 
annebrenninkmeijer@moaweb.nl

MEDIAWIJZER.NET & THE CHOICE 
Vanzelf Mediawijs? Een creatieve 
onderzoeksreis in de belevingswereld van 
de consument 2022: ‘GeneratieMedia’
Arno van Welzen - The Choice
Mary Berkhout - Mediawijzer.net
Er groeit een generatie op voor wie internet 
en digitale media vanzelfsprekend is. We 
zijn diep in de belevingswereld van jongeren 
gedoken: inzicht in de consument van 2022.

DVJ INSIGHTS
Groei sturen door data  integratie
Sabina van Trommelen - DVJ Insights
Ieder bedrijf kent een schat aan data, maar 
de kunst is om hier overzicht op te hebben en 
actiegerichte inzichten uit te halen om sales, 
marketing en communicatie mee te sturen.    

09:45 - 10:30 uur

10:45 - 11:30 uur  

12:00 - 12:45 uur  

13:45 - 14:30 uur  

12:45 - 13:45 uur  

15:00 - 15:45 uur  

BESLOTEN SESSIE

INSIGHTS

ANALYTICS

LUNCH

HU & UVA

Aan de slag met een stappenplan voor een 
onderscheidende contentstrategie

Door; Suzanne de Bakker - Hogeschool Utrecht & 
Universiteit van Amsterdam

Bij contentmarketing gaat het erom dat je relevante 
content op het juiste moment aanbiedt aan je doelgroep. 
Dit betekent dat je inspeelt op de specifieke informatie- 
behoefte van deze groep op specifieke momenten. 
Tijdens deze masterclass gaan we, aan de hand van buyer 
persona’s en de customer journey, aan de slag met de 
eerste stappen om een succesvolle en onderscheidende 
contentmarketingstrategie te ontwikkelen. 
 
Bepekt aantal plekken! 
Meld je aan bij: annebrenninkmeijer@moaweb.nl

Suzanne de Bakker is schrijver van het eerste hbo-
studieboek over contentmarketing. Als zelfstandig 
professional praat ze ook graag over contentmarketing 
tijdens workshops en lezingen. Daarnaast is Suzanne 
docent bij Communicatiewetenschap aan de Univer-
siteit van Amsterdam en bij nternational Commercial 
Communication aan de Hogeschool Utrecht. Aan de 
hogeschool doet ze ook onderzoek naar succesfactoren 
van inhakers.

BLOGGERS AT WORK

Waarom slimme ondernemers investeren in 
Influencer Marketing

Door; Dianne Meijer - Bloggers at Work

Je hoort er genoeg over, maar hoe werkt het nou 
precies? En wat kan Influencer Marketing voor jouw 
business betekenen? Het is dé nieuwe manier om 
effectief jouw doelgroep te bereiken. We behandelen 
insights van de markt, tip&tricks voor het draaien van 
een succesvolle campagne én een concreet stappenplan 
dat je direct kan toepassen. 

Bepekt aantal plekken! 
Meld je aan bij: annebrenninkmeijer@moaweb.nl

Als Founder van de Influencers & Marketing Agency 
Bloggers at Work weet Dianne Meijer als geen ander wat 
er nodig is voor succesvolle marketing campagnes. Met 
jaren marketing ervaring heeft zij haar specialisatie 
gevonden in de booming business van Influencer 
Marketing. Tijdens de Masterclass behandeld zij alle 
facetten die bij samenwerkingen met influencers komen 
kijken en deelt zij de geheimen waarvan zij heeft gezien 
dat het werkt.

MASTERCLASS

MASTERCLASS

09:45 - 12:45 uur 

13:45 - 15:45 uur  



KORTINGSCODE 
Kom je ook? Maak dan gebruik van onderstaande clou-kortingscode en ontvang 15% korting! 

Met deze kortingscode betaal je slechts 119,50* per dag i.p.v. 139,50 (geldig t/m 30 januari, 
17.00 uur). Je kunt ook ter plekke kaarten kopen (alleen pin mogelijk). Kosten: 159,50*. 
*prijs per dag, incl. lunch, koffie/thee/water, snacks en borrel, excl. BTW.

#MIE18

Voor meer informatie over het MIE:

Organisatie MIE2018
T: 020 – 581 07 10
info@mie.nl / mie.nl
moaweb.nl 

Volg @MIE_NL op Twitter en tweet mee met de hashtag 
#MIE18

Word member van de MIE-groep!

Like het MIE op Facebook (zoek op Marketing & Insights 
Event) en blijf op de hoogte van het MIE’18!

Download nu de MIE 2018 app voor iPhone en Android 
in de App Store.

Stuur via what’s app MIE AAN: 06 – 85 42 10 90 en wij 
houden je (met mate) op de hoogte van het laatste nieuws!

Download gratis de MIE 2018 
app voor iOS of Android en 
bekijk het meest actuele MIE 
programma. De MIE2018 app is 
mogelijk gemaakt door 2gather 
(www.2gather.nl)

SNOWBALL SHOOT OUT!
 
Ga naar de URL en bekogel je 
collega’s met sneeuwballen! De 
hoogste score wordt beloond 
met 2 gratis MIE-dagkaarten!

MIE18.COUNTERCREATIVES.NL

08:45 uur   Opening Paradeplein
09:00 uur    Opening keynote
12:45 - 13:45 uur   Lunch
16:15 - 17:15 uur   Afsluiting keynote
17:15 - 19:00 uur   Borrel & Bites gesponsord door SSI

Zorg ervoor dat je op tijd in de zaal bent, anders is toegang 
helaas niet meer mogelijk. Ook geldt: vol is vol!

Programma

Follow MIE MIE 2018 app

Game
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