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Mooi. En nu?
Onderzoek gedaan.

Krijg inzicht in onder andere:

 » Klantbeleving

 » Imago en merkbeleving 

 » Productprestaties

 » Marketing en communciatie

 » Medewerkerstevredenheid
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58%

63%

Onderzoek is cruciaal voor verbetering. 

Maar heb je wel goed inzicht? 

Praktisch inzicht in data geeft aan waar je écht 

staat. DataIM maakt data helder. We ontzorgen 

complete onderzoekstrajecten waarbij we 

uitblinken in techniek. Welke resultaten boek jij 

met je data?

74% van de organisaties wil data-driven zijn, maar 
slechts 29% is daar succesvol in. Bron: Forrester

Data-driven organisaties

Gewenst Daadwerkelijk

100%

0%

Advies
op maat
Houd onze website in de gaten: binnenkort 

lanceren we onze onderzoeksbarometer. 

Ontvang gratis een advies op maat om meer 

uit je onderzoeksdata te halen.
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Creativiteit ontmoet data 
Data en menselijke inzichten leven nog te vaak langs  
elkaar heen. TrendsActive koppelt ze aan elkaar en komt  
zo tot nieuwe inzichten. Een genuanceerde boodschap  
in een wereld van buzzwoorden.   8

‘Ik moest iets terug doen’
Een mix van oprechte betrokkenheid en innovatieve  
kracht. Dat is in een notendop de samenwerking  
tussen klantbelevingsexpert Store Support en bloed- 
voorziener Sanquin. Een verhaal vol overtuiging,  
en met een persoonlijke aanleiding. 26

Merktransitie met Totta en Raet  
Van loonstrookjes naar recognized world class HR solution 
provider. Dat is het verhaal van de merktransitie van Raet  
in samenwerking met Totta. De klassieke opvatting dat  
een merk kleur moet bekennen, blijkt achterhaald.   32

+ Alle nominaties voor de MOAwards 2018
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Wat je in 2018 niet meer kunt doen met data, is hoe 
Cambridge Analytica het deed. Geniepig data verza-
melen, en er dan op los manipuleren. Mooi voorbeeld 
hoe je onbehoorlijk met informatie (en een blijkbaar 
ongeïnteresseerd Facebook) kunt omspringen. Geen 
wonder dat je nu overal handleidingen ziet om van 
Zuckerberg af te komen. Wel vervelend is het beeld 
dat de schuinsmarcheerders oproepen. Alsof elke 
dataverzamelaar achterdocht verdient en je zijn  
goede bedoelingen in twijfel mag trekken. De nieuwe 
privacy-wetgeving die eind mei in werking treedt, 
komt er volgens mij uit voort. Zonder verkeerde prak-
tijken was-ie er niet gekomen. Ook onze sector moet 
leren werken met de nieuwe wet, ook al houden we  
al jaren de data-ethiek hoog met certificaten, regels 
en afspraken. U heeft zich vast al voorbereid op de 
AVG, en anders krijgt u binnenkort van de MOA de 
nodige uitleg. Ik denk dat veel andere branches de 
grootste moeite hebben om de nieuwe regels na te 
leven, en ik weet zeker dat handhaving net zo’n vlucht 

zal nemen als de roodlichtcontrole bij Am-
sterdamse fietsers. Niemand houdt je tegen.
Wat je in 2018 wel kunt doen met data, laten 
we zien in de nummer van Clou. Hoogtepunt 
in de lente is de reeks nominaties voor de 
MOAwards. Zes prijzen, achttien genomi-
neerden. We omringen ze in dit nummer 
met verhalen over data en creativiteit (met 
TrendsActive), de vermenselijking van data 
(met Alix Rübsaam), de klantreis die Store 
Support voor Sanquin in kaart bracht, en  
de merktransitie van Raet door Totta. In de 

nimmer tot bedaren komende discussie over de waar-
de van neuro-onderzoek mag u het artikel van Waldo 
Swijnenburg niet voorbij laten gaan. De consument is 
bewuster dan de ‘onbewustfans’ (zoals hij ze noemt) 
denken. We zien de verhitte reacties graag tegemoet. 
We zijn ook blij dat Els Molenaar vanaf dit nummer 
verslag doet van de ontwikkeling van het Expertise 
Center, en haar reis langs de opdrachtgevers. Ook daar 
draait het om data, sterker, om het big-data-experi-
ment. Nog een tip: het congres ‘Marketing in de zorg 
van morgen’. Over de rol van positionering in een snel 
veranderende zorgsector. 18 april in Utrecht. Doen!

Redactioneel

Niemand houdt je tegen

jan roekens - hoofdredacteur

Kennispartners

Word ook Kennispartner van  
Clou, kijk op www.moaweb.nl  
voor meer informatie.
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De omzet van Nederlandse 
webwinkels die producten 
en/of diensten verkopen,  

bedroeg vorig jaar € 22,5 miljard,  
een groei van 13% ten opzichte van 
2016. Dit blijkt uit onderzoek van 
Thuiswinkel Markt Monitor, uitge-
voerd door GfK.
In 2017 heeft 95% van de Nederlandse 
consumenten van 15 jaar en ouder 
een of meer online aankopen van 
producten en diensten gedaan. In  
totaal bedroegen de online beste- 
dingen € 12,7 miljard, waarmee het 
aandeel van e-commerce binnen de 
detailhandel op 9,7% komt te liggen.  
Waar het in 2016 vooral de segmen-
ten Schoenen & Personal Lifestyle, 
Verzekeringen, Food/Nearfood en IT 
waren die een aanzienlijke online 
groei lieten zien, zijn in 2017 Health & Beauty, Food/Nearfood en Home 
& Garden de grootste stijgers in termen van online bestedingen.

De populariteit van de smartphone binnen e-commerce is stijgende 
en het aandeel verkopen daarop is nu hoger dan op tablet.

RUIL JE WERKGEVER IN

E-COMMERCE NAAR 9,7% 

b r o n :  m a n a g e r s o n l i n e . n l 
›

NEDERLANDER 
SLECHTE ONDER-
HANDELAAR 

b r o n :  m a n a g e r s o n l i n e . n l 
›

Uit onderzoek van Panelwizard in  
opdracht van SNS blijkt dat onder-
handelen tegenwoordig niet meer 
normaal is (45%). We vinden het  
ongemakkelijk (32%) en driekwart 
van de Nederlanders vindt zichzelf 
dan ook een slechte onderhandelaar. 
Jammer, want bijna iedereen (97%) 
krijgt een goed gevoel van korting.

Jongeren van 18 tot 30 jaar durven 
niet meer te onderhandelen. 40%  
van de jongeren vindt onderhande-
len erg ongemakkelijk. Wanneer  
de handelsomgeving anoniemer 
wordt, komen ze meer los. Zo geven 
jongeren aan dat zij online (55%)  
en op vakantie (63%) vaker wat  
van de prijs af proberen te krijgen. 
50-plussers hebben significant  
minder moeite met onderhandelen 
dan jongeren en schamen zich er 
minder voor.

Zeventien procent van de Nederlandse 
medewerkers verruilt de werkgever 
het liefst morgen nog voor een  

nieuwe die een soortgelijke functie aanbiedt.  
Een grote stijging ten opzichte van afgelopen 
twee jaar. In 2017 ging dit nog om 11% en 
sinds 2016 is het percentage zelfs bijna  
verdubbeld. Dit blijkt uit het jaarlijkse  
Benchmarkonderzoek van Raet.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de wensen 
van de medewerker niet geheel in lijn liggen 
met de focus van HR-professional. De meeste 
medewerkers kijken bij het kiezen voorna- 
melijk naar het salaris, de reisafstand en  
de uitdaging in de nieuwe baan. Minder  
belangrijk vinden medewerkers de mate  
van verantwoordelijkheid en autonomie  
en de mogelijkheid tot thuiswerken. 

›

Thuiswinkel Markt Monitor 2017
Alle e-commercefeiten in Nederland in één oogopslag

Online bestedingen (excl. verzendkosten)

22,5miljard22,5miljard
Aantal online aankopen

201,7 miljoen201,7 miljoen

24% Online aandeel
totale markt

Online aandeel 
producten

Online aandeel 
diensten 73%

14%

Online aandeel op basis van bestedingen

KOOP Aantal online kopers

13,3 miljoen13,3 miljoen+17%

+13%

2016

Groei
t.o.v.

2016

22%

16%

77%

Top 5 
Branches
Met grootste 

groei in online 
bestedingen

+46%

Food/Nearfood+35%

Home & Garden+30%

+25%

+24%

Health & Beauty

Kleding

Schoenen & Personal Lifestyle

Laptop

Desktop
Tablet

Smartphone

Online in de winkel

47% 31% 13% 7% 1%

Grafisch ontwerp
infographic

De Thuiswinkel Markt Monitor is exclusief gratis te downloaden voor 
leden en business partners van Thuiswinkel.org op www.thuiswinkel.org/tmm 
Geen lid of business partner? Bestel dan het rapport via Gino.Thuij@gfk.com

Verdeling online bestedingen naar devices
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SEXY 
GEKLEDE   
COLLEGA’S

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

Sexy geklede werknemers 
worden lang niet altijd 
als gelijken gezien; ze 
worden in sommige 
gevallen zelfs minder 
serieus genomen. Dat 
blijkt uit onderzoek door 
PanelWizard in opdracht 
van Acties.nl.
Op de stelling ‘collega’s 
die zich overdreven sexy 
kleden, neem ik minder 
serieus’ zei 41% ‘ja’. Vooral 
vrouwen moeten er niets 
van hebben als mensen 
zich op de werkvloer te 
uitdagend kleden. Meer 
dan de helft vindt ze niet 
geloofwaardig. Van de 
ondervraagde mannen 
neemt ‘maar’ eenderde 
sexy geklede collega’s 
minder serieus. Vooral 
jonge vrouwen tussen  
de 30 en 39 jaar hebben 
moeite met collega’s die 
zich te sexy kleden (61%).

6 clou 87 | april 2017

›

De gebruikers van bus, tram, metro, 
regionale trein en veerdienst geven, 
net als in 2016, gemiddeld het 

rapportcijfer 7,6 voor hun OV-rit. Het alge-
meen oordeel is het hoogste sinds 17 jaar. Dit 
blijkt uit de OV-Klantenbarometer die I&O 
Research eind 2017 uitvoerde in 70 onder-

zoeksgebieden die samen al het regionale 
vervoer omvatten. Het gebruiksgemak van 
de OV-chipkaart stijgt wederom en komt  
nu uit op een 8,2 (was 8,1). Het item ‘gemak 
kopen vervoerbewijs/laden reissaldo’ gaat 
van een 7,8 naar een 7,9. De reizigers oorde-
len positiever over de sociale veiligheid. De 

nieuwe rapportcijfers voor veiligheid alge-
meen (7,8), veiligheid op de halte (7,9) en 
veiligheid tijdens de rit (8,1) zijn een tiende 
hoger dan in 2016. Van alle kwaliteitsaspec-
ten scoren toegankelijkheid (8,6) en kans  
op zitplaats (8,4) het hoogst en prijs (5,5) en 
informatie bij vertragingen (5,9) het laagst.

Bedrijven die focussen op klantbeleving presteren 
aanzienlijk beter dan hun concurrenten. Dat blijkt  
uit onderzoek van Adobe, in samenwerking met 

Econsultancy. Voornaamste resultaten:  
• bijna de helft (45%) van de ondernemingen ziet content  

en klantbeleving als een topprioriteit voor 2018;
• merken die cross-team- en klantgericht werken, hebben 

bijna twee keer zoveel kans om hun bedrijfsdoelstellingen 
te realiseren;

• de helft van de ondervraagde ondernemingen (46%) 
verwacht eind 2018 kunstmatige intelligentie in te zetten 
voor het ondersteunen van de klantbeleving, maar geeft 
ook toe hiervoor momenteel niet de kennis en middelen  
in huis te hebben.

Het onderzoek toont aan dat de samenwerking tussen 
designers, contentmakers, marketeers en webteams steeds 
crucialer wordt voor het succes. Organisaties met een  
multidisciplinair team en een klantgerichte benadering 
hebben bijna twee keer zoveel kans op het realiseren van  
hun bedrijfsdoelstellingen. 

KLANTBELEVING 2018

REIZIGERS OV MEER TEVREDEN

›

›
HUISARTSENZORG
ONDER DRUK 

›

De kwaliteit van de huisartsenzorg 
staat onder druk door de almaar  
toenemende werkdruk bij huisartsen. 
Dat concludeert onderzoeksbureau  
Newcom uit onderzoek in opdracht van 
de Landelijke Huisartsen Vereniging.
Maar liefst tweederde van de huis- 
artsen vindt de werkdruk te hoog. 
Noodzakelijke werkzaamheden krijgt 
65% van de huisartsen niet af in de  
reguliere werktijd.
Als grootste risico’s voor hun patiënten 
noemen huisartsen onder meer consul-
ten sneller afronden, sneller doorver- 
wijzen dan wanneer ze meer tijd zou-
den hebben en te korte tijd voor het  
afhandelen van herhalingsrecepten.  
Een kwart geeft bovendien aan zelf  
‘aan zijn taks’ te zitten als gevolg van  
de hoge werkdruk. Een belangrijke oor-
zaak van de hoge druk bij huisartsen is 
dat er meer ouderen zijn, in combinatie 
met het huidige overheidsbeleid om 
mensen zo lang mogelijk thuis te laten  
wonen. Daarnaast kreeg de huisarts  
de laatste jaren er steeds meer taken 
bij, bijvoorbeeld doordat huisartsen 
eenvoudiger zorg en verrichtingen van 
het ziekenhuis overnemen.



clou 87 | april 2018 7

Twijfel is zeg maar niet echt mijn ding. Ik beslis graag 
en snel, op basis van feiten en een flinke scheut 
intuïtie. Maar twijfel bekruipt me steeds vaker als  
het gaat om de rol van data in ons toekomstig leven. 

We leven in het omgekeerde Joop den Uyl-tijdperk.  
Hij was de man die met het credo ‘spreiding van 
inkomen, kennis en macht’ het zetelaantal van de 
PvdA tot de historische hoogte van 53 wist op te 
zwepen. Nu zien we een immense politieke 
versnippering (als ‘spreiding van zetels, invloed en 
macht’ een doel van de PvdA was geweest zouden  
we van een ongekende successtory kunnen spreken), 
en zien we dat kennis, inkomen en macht zich in 
hoog tempo concentreren in bedrijven als 
Facebook, Google en Apple. Ik ben begonnen als 
naïeve romanticus, want ik ben gek op data. Mijn 
leven lang heb ik het prachtig gevonden om op 
basis van data uit te zoeken hoe iets zit, en ik 
herinner me nog mijn trots toen ik bij een van 
mijn eerste projecten uitvond dat bejaarden 
vaker last hebben van anale jeuk, maar dat ze 
ook gemiddeld wat langere nagels hebben.  

Ik las een interessant interview met Maxim Februari 
in de Volkskrant. Hij waarschuwt voor de enorme 
macht die de bezitters van ‘gekoppelde data’ zullen 
krijgen, maar hij geeft voorbeelden waarvan ik juist  
zo enthousiast kan worden: een overheid die bij de 
verdeling van schaarse zaken gebruik maakt van big 
data, en zo heel nauwkeurig kan bepalen waar iemand 
recht op heeft. 

Dat die kennis en die macht ook makkelijk misbruikt 
kunnen worden, dat snapt een kind. We kunnen 
alleen vertrouwen hebben als de bezitters democra-
tisch gecontroleerd worden. Maar zelfs die term is 
achterhaald. Als de machthebbers in staat zijn om  
de opinies van de kiezers te sturen, is het een koud 
kunstje om je democratisch te laten legitimeren.  

De gevoelens van lust die zich van mij meester maken 
als ik nadenk over wat je allemaal kunt met 
gekoppelde data, strijden om voorrang met de zorgen 
over het misbruik. 
In de huidige Nederlandse situatie ben ik toch een 
voorstander van de zogenaamde sleepwet. Maar ik 
heb er niet vóór gestemd, want ik ben tegen een 
raadgevend referendum. De concentratie van kennis 
heeft er toe geleid dat domheid steeds wijder 
verspreid is. Het volk op ingewikkelde deelterreinen 
vragen om advies is vragen om moeilijkheden. Zoveel 
is wel zeker. «

Twijfel 
Colum

n
reinier heutink
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Waar creativiteit en 
data elkaar ontmoeten

O 
p de jongste editie van het 
MIE liet Aljan de Boer zien  
dat data pas tot werkbare 

inzichten leiden wanneer je ze in een 
menselijke of sociaal-culturele context 
weet te passen. Een eyeopener, zo bleek  
uit de reacties. Op een event vol big data, 
analytics en nieuwe technologieën vonden 
bezoekers het prettig om nu eens geen 
of-of- maar een en-en-verhaal te horen.  
‘In marketing zie je vaak twee kampen, 
bijvoorbeeld technology-first tegenover 
people-first’ legt De Boer uit. ‘Wij laten 
zien dat je allebei nodig hebt. Geef je om 
mensen en wil je relevante marketing 
bedrijven, dan moet je alle kanten van 
marketing belichten. In een wereld van 
buzzwoorden vonden mensen op het MIE 

dat een fijne, genuanceerde boodschap.’
Op zijn visitekaartje staat ‘head of inspi-
ration’; geen doorsnee functieomschrij-
ving maar wel een adequate. ‘Wij onder-
zoeken trends en die zijn heel inspirerend. 
Het is aan mij om die content te delen  
op plekken waar het relevant kan zijn.  
De academische literatuur om menselijk 
gedrag te verklaren is soms taai. Om te 
zorgen dat marketeers die belangrijke 
insights ook echt gaan gebruiken, maken 
we er inspirerende verhalen van.’

Trends? Rotwoord!
De bedrijfsnaam ten spijt doet het 
12-koppige team van TrendsActive veel 
meer dan trends spotten. ‘Gelukkig wel’, 
lacht De Boer. ‘We doen ook echt wat met 

Data en menselijke  
inzichten leven nog te  
vaak langs elkaar heen. 
TrendsActive koppelt ze  
aan elkaar en komt zo  
tot nieuwe inzichten.  
Het bureau brengt  
een genuanceerde  
boodschap in een wereld 
van buzzwoorden.
tekst robert heeg

DE INSPIRERENDE VERHALEN VAN TRENDSACTIVE
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insights

die trends. Het verschil tussen ons en de 
meeste trendwatchers – maar ook met de 
meeste marktonderzoekbureaus – is dat 
wij de gevonden insights omtoveren in 
een nieuw product, merk, marketingstra-
tegie of nieuwe communicatie.’ Kees 
Elands, CEO en oprichter van het bureau 
noemt trends zelfs een rotwoord. ‘Wij 
onderzoeken sociaal-culturele trends, dat 
gaat echt over de waarden, drijfveren en 
behoeften van mensen. Daarmee duiden 
we bijvoorbeeld producttrends of big 
data.’ Hij vindt dat onderzoek pas rele-
vant is als het toegepast wordt. Dus heb 
je daarnaast ook andere skillsets nodig, 
zoals creativiteit of strategie. ‘Wij probe-
ren die drie werelden te verbinden. Dat 
zie je niet veel in het traditionele markt-
onderzoek. Wij houden overigens wel 
heel erg van onderzoek.’
De links die TrendsActive legt moeten  
een aloud probleem helpen oplossen: het 
blijft voor organisaties lastig om echte 
insights uit big data te halen. In plaats 
van de context te bedenken waarbinnen 
je die data verzamelt, lopen bedrijven 

volgens De Boer in de valkuil van nog 
meer data te gaan zoeken. ‘Soms hoef je 
helemaal geen nieuw marktonderzoek  
te doen maar moet je gewoon beter 
begrijpen wie je doelgroep is. Dan vallen 
misschien de data op die jou helpen 
relevant inzicht te vinden. Wij halen  
dat uit human insights. Kennelijk vindt 
men het nog moeilijk om die werelden  
te integreren.’ Vaak ontbreekt het volgens 
Elands ook aan kennis om de juiste 
elementen aan elkaar te knopen. ‘Als je 
niet begrijpt waarvoor de data gebruikt 
worden, dan vallen bepaalde insights je 
ook minder op. Je hebt een bepaalde 
creativiteit nodig voor de toepassing van 
data en om tot inzichten te komen.’

Helikopterview
Op het MIE gebruikte De Boer de term 
‘thick data’, een speelse knipoog naar het 
enorme enthousiasme rond buzzwoord 
big data. ‘Thick data staat voor alle data 
die je uit kwalitatief onderzoek kunt 
halen. Met ‘dik’ bedoelen we vooral dat 
het context biedt – een bredere kijk op 
menselijk gedrag.’ Want ‘context is key’,  
zo betoogde hij eveneens op het MIE. Het 
contextualiseren van insights illustreerde 
hij in Utrecht samen met VodafoneZiggo. 
Als uit de big data van het bedrijf blijkt 
dat vrouwen van 30 vaak hun telefoon 
kwijtraken, dan is dat niet meer dan een 
leuke insight. Totdat TrendsActive het  
in de context plaatst: vrouwen van die 
leeftijd leiden een druk bestaan, hebben 
misschien net een kind of kinderwens, 
staan aan het begin van de carrièreladder, 
zijn gestrest en verliezen daardoor vaker 
hun telefoon. 
De Boer: ‘Zo plaats je een mini-insight in 
een breder kader. Je biedt begrip van een 

doelgroep – millennialvrouwen – en gaat 
dan pas contextualiseren en beter begrij-
pen welke rol een product speelt in hun 
leven. Je kijkt vanuit je helikopterview 
naar de maatschappij in de breedte, naar 
de sociaal-culturele trends, en maakt 
insights daarmee begrijpelijker en meer 
actionable.’ Toch stelt Elands vast dat 
klant-centrisch opereren nog steeds niet 
is doorgedrongen tot veel organisaties. 
‘Heel veel kennis ontbreekt – ook op 
afdelingen waar je dat niet zou verwach-
ten, zoals marketing. Ze zijn vaak erg 
product-georiënteerd of in silo’s georga-
niseerd. Om dat te doorbreken heb je 
meer nodig dan een middagje workshop.’ 

Magisch
Afhankelijk van de klant en de opdracht 
werkt TrendsActive samen met markt- 
onderzoekbureaus. Vaker liggen de 
rapporten echter al te verstoffen in 
archiefkasten. Dan is de opdracht om ze 
te contextualiseren en te koppelen aan 
TrendsActive’s eigen trend-database. Dat 
klinkt alsof onderzoekbureaus, met name 
de grotere netwerken, zelf een mooie 
kans laten liggen. ‘Dat zou je wel zeggen’, 
beaamt Elands, ‘maar wat wij doen is een 
andere expertise. Ook grote organisaties 
kunnen dat niet zomaar doen. Je hebt er 
andere mensen voor nodig.’ 
De Boer vertelt dat de trend-database  
al tien jaar in de maak is en wijst op de 
unieke samenstelling van het team bij 
TrendsActive. ‘Je hebt zowel de linker- als 
rechterhersenhelft nodig. De markton-
derzoekwereld zit doorgaans meer op de 
linkerhersenhelft, op de data, de ratio en 
de analyse, en minder op de creatieve 
kant. Wij hebben die twee echt gecombi-
neerd; er lopen hier promovendi rond  
uit de sociale wetenschappen, maar  
ook mensen die ADCN-reclameprijzen 
hebben gewonnen. Als je die laat samen-
werken dan creëer je iets magisch, iets 
dat niet zo makkelijk te kopiëren is.’ «

‘Als je niet  
begrijpt  
waarvoor de  
data gebruikt  
worden, dan  
vallen bepaalde  
insights je ook  
minder op’

Kees Elands (links) en Aljan de Boer 
van TrendsActive

Gappie en de millennials
Kokke van der Werf is managing director van 
SparkLab, het innovatielab van Nationale 
Nederlanden. Op het MIE presenteerde zij 
samen met TrendsActive en VodafoneZiggo 
de inspiratiesessie Van Trends en Insights 
naar Marketing en Innovatie. ‘Een van onze 
grootste uitdagingen als innovatie-afdeling 
van NN is kiezen welke ideeën te vermarkten. 
Zo ging dat ook met Gappie, een app 
waarmee je on-demand een auto kunt 
verzekeren die je van een kennis leent. Leuk 
idee, dat ook helemaal binnen de sharing 
economy-trend past. TrendsActive leerde  
ons meer over de behoeftes van millennials. 
Daardoor konden we het potentieel van 
Gappie nog beter inschatten en de custom 
er journey beter inrichten. Bij de introductie 
van Gappie bleek het een schot in de roos.’
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TECH-FILOSOFE ALIX RÜBSAAM

Z 
e heeft nooit iets met marke-
ting gehad. Toch ontdekte Alix 
Rübsaam als keynotespreker  

op het MIE raakvlakken met haar publiek. 
‘Marketing is op dit moment bij uitstek 
een datagestuurde industrie. Onder het 
publiek was een enorme interesse in wat 
we in data kunnen vangen. Dat betekent 
dat we ons menselijk handelen, onze 
keuzes, ons leven, op een kwantificeer- 
bare manier representeren en definiëren. 
Het voelt voor mij alsof een keerpunt is 
bereikt. Ging het voorheen simpelweg 
om het hebben van data, nu is de vraag 
meer: Ja, en wat dan? Wat missen we?’
Rübsaam vertelt dat technologieën in het 
verleden een beeld gaven van hoe we op 
dat moment tegen onze eigen menselijk-

heid aankijken, om dat vervolgens naar 
het heden te vertalen. ‘Momenteel zien 
we het menselijk bestaan als een soort 
informatieverwerker. Neem ons liefdesle-
ven; dat definiëren we nu zo dat er ergens 
binnen ons een soort liefdes-algoritme 
plaatsvindt. Dat we uit data over andere 
mensen – hoe ze ruiken, zich gedragen, 
enzovoort – bepalen of er wel of geen 
aantrekkingskracht is. Pas als ik dat 
voorbeeld geef, zien veel mensen dat er 
een grens is aan wat je aan menselijkheid 
kunt vangen in een data-gedreven 
systeem.’ 

Input-output
De zelfverklaarde sciencefiction-fanate 
vindt dat in het tijdperk van kunstmatige 

intelligentie (AI) ons brein vaak abusieve-
lijk wordt vergeleken met een computer. 
We gebruiken snel ongepaste computer-
metaforen als ‘Ik heb het even niet 
opgeslagen’ of ‘Bij mij begint het al een 
beetje te roesten’. Onderzoeker Robert 
Epstein noemt dat de ‘information 
processing metaphor’. Het beeld van 
onszelf als informatieverwerker zit 
volgens Rübsaam heel diep. ‘Kijk naar 
stappentellers of apps voor calorieën- 
inname. We zijn geneigd onszelf te begrij-
pen op een input-output-achtige manier. 
We gaan op een heel machinale wijze om 
met ons eigen dagelijkse zijn.’ Niet alleen 
leggen we ons eigen ‘zijn’ zo uit, anderen 
doen dat ook voor ons. Complete busi-
nessmodellen zijn immers gebouwd op 
analytics en insights die uit bijvoorbeeld 
social media- en surfgedrag worden 
gehaald. Denk aan Spotify of Amazon.  
‘En die businessmodellen werken ook nog 
eens!’, zegt ze bijna verwonderd. ‘Dat is 
het verneukeratieve. Ze boeken resultaten 
dus het zal wel kloppen. Maar in de tijd 
van de oude Grieken genazen artsen ook 
mensen op basis van volstrekt verkeerde 
aannames over ons lichaam. Door de 
tijden heen waren er veel manieren om 

Op het afgelopen MIE drukte Alix Rübsaam bezoekers 
op het hart om het menselijk brein vooral niet te  
vergelijken met een computer. De toekomst, verzekert 
zij ons, behoort wel degelijk aan de mens. En ook aan 
de menselijke marktonderzoeker.
tekst robert heeg
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de wereld om ons heen uit te leggen.  
En die leken soms heel lang passend.’ 

Kleuring
Een van de actuele misverstanden die 
Rübsaam aankaart is dat technologie 
neutraal is. Ze legt uit: ‘Technologie an 
sich is neutraal, maar het bestaat of 
opereert per definitie nooit in neutrali-
teit. Als je zegt dat technologie neutraal 
is dan ben je alleen met het idee ervan 
bezig en niet met de praktijk.’ Ook binnen 
analytics en geautomatiseerd onderzoek 
moeten we ons volgens haar bewust zijn 
van de culturele context waarbinnen ze 
gecreëerd zijn. ‘Het is wat mij betreft een 
van de grootste gevaren om te denken 
dat we iets kunnen uitbesteden aan 
technologie en dan verwachten dat het 
objectief wordt opgelost. Er is te veel 
vertrouwen in de objectieve oplossingen 
van technologie. Dat kan bijvoorbeeld 
leiden tot een veel ongelijkere verdeling 
van onze grondstoffen.’
Vertaald naar onderzoek: kleurt de 
vraagsteller, of de software die we de 
vraag laten stellen, ook het antwoord? 
‘Behoorlijk’, vindt ze. ‘Het is belangrijk om 
in het achterhoofd te houden dat marke-

tingonderzoek lange tijd niet streefde 
naar objectiviteit maar naar effectiviteit. 
Dat is misschien wel prima, zolang je die 
twee tenminste niet gelijktrekt. Bij het 
raken van zoveel mogelijk mensen neem 
je voor lief dat er een paar buiten de boot 
zullen vallen. Zolang je je daarvan bewust 
bent, en je vindt het oké, dan ben je nog 
niet zo onethisch bezig. Zodra je gaat 
zeggen: hiermee vangen we iedereen, 
wordt het anders. Dan zeg je tegen 
mensen die erbuiten vallen: jij hoort er 
niet bij. En dat kan weer politieke of 
culturele implicaties hebben. Dat lijkt mij 
iets waar iedereen zich mee bezig moet 
houden. Maar als er één industrie in staat 
is om te gaan met zulke kleuring, dan  
moet dat deze toch zijn.’

Rode loper
Ze schreef een hoofdstuk in het boek 
Augmented Intelligence: The Future of 
Work and Learning (2017). Menige be-
roepsgroep maakt zich zorgen over 
robotisering, maar voor de marktonder-
zoeker ziet Rübsaam voorlopig plek op  
de arbeidsmarkt. ‘Machine learning-sy-
stemen kunnen nooit objectief handelen. 
Bovendien zijn er veranderingen en 

verschuivingen in de maatschappij die 
niet vooraf ingeprogrammeerd kunnen 
worden. Daarom zullen er altijd mensen 
moeten zijn die waken voor wat er door 
de mazen van het net glipt. Wel zijn dat 
waarschijnlijk minder mensen dan nu. 
Voor de marketing is het heel moeilijk  
te voorspellen maar het lijkt me een 
behoorlijk flexibele industrie die niet 
ongewapend is tegen veranderingen in 
de maatschappij. Het wordt heel interes-
sant om te zien hoe ze ermee omgaan, 
temeer omdat het een industrie is waarin 
automatisering, met data-gedreven 
systemen en analytics, zo’n grote rol 
speelt.’ Met name in de ‘vermenselijking’ 
van data, de interpretatie, verwacht ze 
dat insights-leveranciers een rol blijven 
spelen. ‘Dat hoop ik althans. Want als we 
de interpretatie van data aan computers 
gaan uitbesteden, dan rollen we de rode 
loper uit voor een te binaire benadering 
van wat wel of niet een mens is.’ «  

‘Neutrale 
technologie 
bestaat 
niet’

‘Technologie is an sich  
neutraal, maar het  
opereert per definitie  
nooit in neutraliteit’

Ontastbaar onderzoek
Alix Rübsaam doet onderzoek op het terrein van posthuma-
nisme en de filosofie van technologie. De promovendus aan  
de Universiteit van Amsterdam werkt momenteel voor de 
Amsterdam School for Cultural Analysis. Tijdens haar bachelor 
Engelse taal en cultuur specialiseerde zij zich in sciencefiction- 
literatuur, en daarbinnen in de technologie ervan. Omdat deze 
futuristische stroming vaak meer zegt over het tijdperk waarin 
de verhalen geschreven zijn, wilde Rübsaam ook verkennen  
wat technologie buiten de sf-literatuur zegt over mensen. 
‘Technologie als een cultureel object of antropologisch artefact’, 
verduidelijkt ze. Zo raakte zij gespecialiseerd in het vakgebied 
philosophy of technology. Ze studeerde in 2015 af in het Global 
Solutions Program van de Californische Singularity University, 
een denktank/incubator die zich toelegt op het gebruik van 
technologie om mondiale problemen op te lossen. ‘Mijn 
onderzoeksobject is een beetje ontastbaar,’ geeft ze toe, ‘het  
gaat over niet-menselijke entiteiten die menselijke activiteiten 
uitvoeren. En daarmee de grens tussen wat menselijk en 
niet-menselijk is heel erg vertroebelen.’ 

data & technologie
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VAN ‘GEN Y’ NAAR ‘GEN Z’

     CHaOS

IS
generaties

 
ij mensen 
hebben de 
nimmer 
aflatende 

behoefte om de wereld om ons heen te 
duiden, om zaken te kunnen verklaren. 
Soms kan dat redelijk gemakkelijk. Zo 
staat niemand er van te kijken wanneer 
het gaat onweren na een tropische 
zomerdag en kijkt ook niemand er van op 
wanneer de knoop van een spijkerbroek 
wat moeilijk dicht gaat na te veel eetpar-
tijen tijdens de feestdagen. Maar soms 
gaat dat duiden ons wat lastiger af, 
bijvoorbeeld bij het verklaren van gedrag. 
We willen zo graag kunnen zeggen ‘je 
bent en doet zo omdat...’. Omdat je vrouw 
bent, omdat je allochtoon bent of omdat 
je jong bent…, we gebruiken graag 
demografische variabelen als steuntje  
in de rug bij de moeilijke klus van het 
duiden van gedrag. Een van de meest 
voor de hand liggende variabelen daarbij 
is leeftijd, en zo komen we al snel op 
generatie-denken. Het idee daarachter  
is dat het decennium waarin je geboren 
bent invloed heeft op de dingen die je 
meemaakt en de wijze waarop je opge-
voed bent. Dat kleurt niet alleen je 
wereldbeeld maar ook de wijze waarop  
je denkt en handelt. Het denken in 
generaties is aanvankelijk ontstaan in de 
sociologie, maar is een tak van sport die 
al snel werd overgenomen door andere 
disciplines zoals HRM (vraagt een werk-
nemer uit generatie A om andere taken, 
arbeidsvoorwaarden en leiderschapsstijl 
dan een werknemer uit generatie B?) en 
onderwijskunde (leert een leerling uit 
generatie A op een andere manier dan 
een leerling uit generatie B?). Het denken 

in generaties werd ook spoedig omarmd 
door marketeers en marktonderzoekers; 
niet alleen om consumentengedrag te 
kunnen duiden maar ook om effectief  
te kunnen targeten. 

Gejaagd
In de context van de digitalisering van de 
samenleving is generatie-denken popu-
lairder dan ooit. We hebben nu namelijk 
te maken met een generatie die vanaf  
de jeugd is opgegroeid met internet (de 
generatie Y, ofwel de millennial, geboren 
tussen 1980 en 1995) en een generatie  
die zelfs geboren is met het bestaan  
van internet (de generatie Z, geboren na 
1995). Die laatsten worden dan ook wel 
de ‘digital natives’ genoemd, geboren als 
‘native speaker’ van de digitale taal. Alle 
andere generaties zijn ‘digitale immi- 
granten’ die zich die taal hebben moeten 
aanleren. Voor de millennial ging dat 
aanleren van de digitale taal heel gemak-
kelijk, zij zijn er al sinds hun jeugd van 
doordrongen. Toch zijn de millennials 
volgens velen wezenlijk anders dan de 
‘digital natives’ van generatie Z. 
Generatie Y is de eerste generatie waarbij 
de wereld letterlijk aan hun voeten ligt. 
Millennials zijn de kinderen van de 
globalisering en zij zijn daarbij vooral op 
zoek naar authenticiteit. Het moet echt 
zijn en echt voelen. Ook dat voelen is een 
belangrijke component voor de millen-
nial. Ze willen ervaren, beleven en alles 
meemaken. Dat laatste staat ook wel 
bekend als het FOMO-syndroom: ‘Fear  
Of Missing Out’. Last hebben van het 
FOMO-syndroom betekent een onstuimi-
ge gejaagdheid, een race tegen de klok, 
een ‘laten we nog snel even hier kijken’. 

Schakeringen van rechts naar links en van 
zwart naar wit en alle kleuren die daar-
tussen zitten. Generatie Y wordt ook wel 
de ‘generation WHY’ genoemd, omdat zij 
de eerste generatie is die zichzelf massaal 
de waarom-vraag stelt. In de zoektocht 
naar antwoorden speelt kennis en 
opleiding een grote rol. Zij zien kennis als 
macht, en zullen hun kennis, waar moge-
lijk, etaleren. Ook hun mening etaleren ze 

graag. Uit een onderzoek onder 571 
millennials blijkt dat zij gemakkelijk een 
review over een product of dienst schrij-
ven, maar dat ze daar wel iets voor terug 
willen. Kortingsbonnen of andersoortige 
beloningen zijn in dezen gemakkelijke 
verleiders. 

Zee van disruptie
De ‘digital natives’, generatie Z, zijn op  
het eerste oog wat rustiger. Na de drukte-
makers, de millennials, lijken zij het kalme 
vaarwater in de zee der disruptie. Maar 
schijn bedriegt. MTV noemt deze genera-
tie ‘The Founders’: de ongeduldige 
oprichters van een nieuwe wereld. Een 
wereld waarin oude tradities worden 
samengebracht met nieuwe digitale en 
technische mogelijkheden. Deze nieuwe 
wereld is voor generatie Z volledig van-
zelfsprekend, maar de digitale immigran-
ten moeten acclimatiseren. Daardoor zijn 

De afgelopen jaren zie je veel verhalen over generatie Y, 

ook wel millennials genoemd, en generatie Z voorbij 

komen. Dat is niet zo vreemd; generatie Y en Z zijn dé 

generaties die geboren of opgegroeid zijn in het digitale 

tijdperk. Waarom denken we eigenlijk in generaties? En 

wat typeert generatie Y en Z? 
tekst eveline van zeeland

W
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de denkbeelden van de ‘digital natives’ 
niet altijd volledig te bevatten voor 
anderen. Het maakt hen ongrijpbaar,  
en soms ook onvoorspelbaar. Maar de 
‘digital natives’ zijn op de achtergrond 
heel effectief en voortvarend. Zij zijn  
niet beduusd geraakt door de constante 
verandering die de huidige vierde indu-
striële revolutie karakteriseert. Nee, zij 
geven daar liever richting aan, of berei-
den zich erop voor om dat te doen. Waar 
de millennials de wereld voor de volle 
honderd procent willen beleven, willen  
de ‘digital natives’ de wereld veranderen. 
Oftewel, waar de millennials zijn grootge-
bracht met Nike’s ‘Just Do It!’, is generatie 
Z grootgebracht met Apple’s ‘Think 
Different’. De Founders zien de chaos  
als een kans, en zoeken daarbinnen een 
stabiel en mooi pad. Zij zijn daarbij de 
ultieme multi-taskers: geboren met een 
iPhone in de hand, de televisie aan, en  
de iPad op schoot. In de Mediterranean 
Journal of Social Sciences wordt zelfs 
gesuggereerd dat deze generatie de 
hoogste motorische synchronisatie  
heeft op het gebied van hand-, oog- en 
oor-coördinatie in de geschiedenis van  
de mensheid. Ze rijden gemakkelijk op 
meerdere digitale snelwegen tegelijk, zijn 
zich intussen erg bewust van het imago 
dat zij op die snelweg hebben, en kunnen 
andere weggebruikers activeren om 
samen tot een mooiere wereld te komen. 
Althans, zo schatten we generatie Z in. 
Laten we niet vergeten dat de oudste 
‘digital natives’ net puber-af zijn. Specia-
listen vermoeden dat zij zich anders 
zullen gedragen dan de millennials, maar 
de toekomst zal het uitwijzen. 
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CONGRES ‘MARKETING IN DE ZORG VAN MORGEN’

Positionering in  
de zorg essentieel

Het congres is bedoeld voor 
mensen die werken aan betere 
en meer cliëntgerichte zorg. Op 

het congres komen ze vakgenoten tegen 
die vertellen over hun vragen en oplossin-
gen. Els Molenaar: ‘Je leert er van andere 

professionals uit de praktijk. Ze presente-
ren heel mooie cases over positionering 
en hoe je dat doet in de zorg, in welke 
context je dat doet en waar je tegenaan 
loopt. Maar ook waarom positionering en 
marketing belangrijk en nuttig zijn.’ Het 
congres wil vooral marketing-, communi-
catie- en insightmanagers aanspreken. 
Daar zijn er niet zoveel van in zorginstel-
lingen, zegt ze. ‘En hun hele omgeving 
denkt over het algemeen niet zo markt-
gericht. De focus zit nu eenmaal op de 
inhoud van de zorgverlening.  
Met dit congres willen we een platform 
bieden aan deze professionals zodat  
ze elkaar kunnen ontmoeten en van 
elkaar leren.’

Uitdagen
Het belang van positionering is onmis-
kenbaar, zegt Els Molenaar. ‘Het wordt 
voor aanbieders steeds belangrijker om 
duidelijk te maken waarom patiënten  
en cliënten, die steeds vaker zelf mogen 
kiezen, bij hen moeten zijn. In het verle-
den was de keuze heel regionaal bepaald. 
Nu zijn er meer spelers gekomen en is 
meer keuzemogelijkheid. Je kunt je zorg 
wel generiek aanbieden, en zeggen  
‘wij leveren de beste zorg’ of ‘wij zijn be-
trouwbaar’, maar hoe bepaalt de cliënt 
die wil revalideren, nou of hij de een of  
de ander moet zijn? Wil je hoogwaardige 
zorg of heb je juist meer aan een fijne 
omgeving? Een voorbeeld: Pameijer biedt 
gehandicaptenzorg in de regio Zuid-West 
Nederland (Pameijer presenteert een  

case op het congres, red.). Zij hebben 
overdacht wat bij hen nou anders is  
dan bij andere aanbieders. Hun uitgangs-
punt is: hoe kunnen we mensen uitdagen 
om zoveel mogelijk te participeren in  
het ‘normale’ leven en je zo goed mogelijk 
gebruik te laten maken van alle kwalitei-
ten die je hebt.  
Ze bieden zelfs cursussen en trainingen 
aan. Prima. Maar iemand anders kiest 
juist voor een instelling die aanbiedt om 
heel goed voor je te zorgen, die regelt dat 
je veel bezoek kunt ontvangen, en je als 
het ware vertroetelt. Als aanbieders op 
die manier kleur bekennen, kun je veel  
beter mensen aan je binden.’

Platform
Positionering houdt ook in dat aanbie-
ders extra gaan nadenken over hun 
zorgaanbod en productontwikkeling. Els 
Molenaar haalt het voorbeeld aan van 
Santeon (ook op het congres). ‘Santeon is 
een verzameling van ziekenhuizen. Toen 
de marktwerking in de ziekenhuiswereld 
ging ontstaan, hebben de afzonderlijke 
ziekenhuizen hun inkoop gebundeld om 
zo een sterkere partij in de markt te zijn. 
De marketeers vonden dat prima, maar 
zeiden ook: laten we aan de samenwer-
king een label hangen dat meer zegt dan 
alleen maar dat we slim inkopen. Het 
gevolg is dat de zes Santeon-ziekenhui-
zen nu bekend staan om heel goede, speci-
alistische zorg, cliënt- en patiëntgericht, 
met nieuwe producten, en dus met een 
heel mooie positionering die voortkomt 
uit de gedachte om samen in te kopen.’  
Moet je het congres zien als een nieuw 
platform? ‘Een platform is er natuurlijk  
al, de MOA-profgroep Healthcare waarin 
mensen zitten die zich hard maken  
voor de zorg. Het congres is vooral een 
ontmoetingsplek. De profgroep is wel  
de leidende partij, met de ambitie om 
zoveel mogelijk zorgprofessionals bij 
elkaar te brengen.’ « 

Er zijn veel aanbieders in de zorg, en omdat cliënten steeds meer zelf 
kunnen kiezen van wie ze de zorg betrekken, is het voor aanbieders 
essentieel om positie te kiezen, letterlijk. Over die positionering en  
de marketing die nodig is om cliënten te overtuigen van het aanbod, 
gaat het congres ‘Marketing in de zorg van morgen’ op 18 april a.s. in 
Utrecht. Els Molenaar, verantwoordelijk voor het programma van het 
congres, vertelt waarom u er naartoe moet.

tekst jan roekens

Werkzaam als marketing- of 
insightsprofessional in de zieken-
huiszorg, geestelijke gezondheids-
zorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg 
of verpleeghuiszorg? Wil je weten 
wat positioneren in de zorg inhoudt, 
waarom het noodzakelijk is, hoe  
je het aanpakt en er een intern 
draagvlak voor regelt? Kom dan naar 
het congres ‘Marketing in de zorg  
van morgen’ op 18 april in Utrecht. 
Met bijdragen van o.a. Patrick Lerou 
(Philips Healthcare Consulting), 
Colette Codée (Santeon), Neil van der 
Veer (Newcom), Marjolein Vuik en 
Kim Derrix (Pameijer),  Marit Bosman 
(St. Antonius Ziekenhuis), Winnie 
Nijhoff (Branddoctors Mixe), Mirjam 
Brennand-Wilms (Kempenhaeghe),  
Rudy Moenaert (Tias) en Robbert 
Klein Koerkamp (ZorgfocuZ, RUG). 
Informatie en aanmelden: www.
marketingindezorgvanmorgen.nl.

m
arketing in de zorg
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expertise center

De MOA werkt aan het Expertise Center, een 
kennis- en adviesinstituut dat opdrachtgevers 
bijstaat in het veranderende onderzoeksland-
schap. Els Molenaar is er voor de MOA volop  
mee bezig en ze bezoekt in dit jaar veel opdracht-
gevers om het Center toe te lichten. De komende 
tijd doet ze daar verslag van in Clou.

tekst els molenaar

Enige tijd geleden woonde ik met veel plezier een 
lezing bij van Max Welling, sinds 2013 hoogleraar 
Machine Learning aan de Universiteit van Amster-

dam. Hij heeft de gave om complexe materie eenvoudig  
uit te leggen, met voorbeelden die in de nabije toekomst 
werkelijkheid worden of in veel gevallen al zijn. Het was 
alsof de mist rond termen als big data, digitalisering, 
exponentieel, artificial intelligence en robotica voor me 
optrok en ik voor het eerst een helder beeld kreeg van de 
impact die deze zaken op onze manier van werken en leven 
kunnen hebben. Of het nu gaat om transport, energie, zorg, 
financiële of zakelijke dienstverlening, de enorme toename 
van data in combinatie met steeds krachtigere en slimmere 
technologie, het zal onze samenleving radicaal gaan veran-
deren. En ja, dat wordt al een tijd geroepen maar inmiddels 
is het ook praktijk. Op het moment dat ik schrijf, maart 2018,  
is de eerste ‘blockchainbaby’ aangekondigd.

Dynamiek
De toename aan beschikbare data en de slimme techno- 
logie om die te ontsluiten, leiden tot flinke veranderingen  
in de onderzoeks- en analytics-branche. De MOA onderkent 
dat. Organisaties gaan over op nieuwe manieren van wer-
ken, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap 
tempo op. Ook gebeurt er veel rond privacy. Dit zorgt voor 
veel strategische en tactische uitdagingen op het gebied 
van datamanagement. In deze dynamiek wil de MOA een  
rol spelen als Expertise Center en het overlegt momenteel 
met opdrachtgevers hoe deze rol het beste is in te vullen.
Uit de eerste gesprekken met diverse organisaties worden 
een paar dingen duidelijk:

• Het data-domein is in volop beweging; er wordt verkend 
wat de diverse datastromen kunnen opleveren en hoe ze 
te combineren en te beheren zijn. Waar het naartoe gaat, 
kan niemand nog voorspellen.

• In veel gevallen is nog niet duidelijk wie de eigenaar  
van de data is. In veel gevallen is dat nu de afdeling die  
ze verzamelt of analyseert. Binnen organisaties is de 
toegang tot de diverse databronnen nog lastig, simpel-
weg omdat niet duidelijk is wat er beschikbaar is, waar 
het te vinden is of hoe je het ontsluit.

• Ondertussen moet, ondanks de onduidelijkheid, het  
huidige data- en insights-management georganiseerd 
worden. Grofweg gebeurt dit nu op drie manieren:
1 centralisatie: een centrale hub waar de exploratie van 

klantdata centraal staat. Dit vraagt om het op elkaar 
aansluiten van databases, herschikken van data, exper-
tise om ze te analyseren, aan te vullen, te vertalen, etc. 
Het voordeel is dat er door deskundigen optimaal 
gebruik wordt gemaakt van de aanwezige en extern 
verzamelde data. Nadeel kan zijn dat er te weinig 
aansluiting is met de business.

2 decentralisatie: er is geen centrale data-afdeling, 
dataspecialisten zijn verdeeld over de business en hun 
toegevoegde waarde staat direct in dienst van dat deel 
van de organisatie. Voordeel is dat data-insights direct 
waarde toevoegen aan de business en in hetzelfde tem-
po meebewegen. Nadeel is dat er geen borging is van 
het totale klantbeeld.

3 specialisatie: er zijn diverse data-clubs binnen een 
organisatie, variërend van strategisch onderzoek, 
web-analytics, customer excellence- analyse tot UX- 
experimenten. Binnen de organisaties ‘shoppen’ op-
drachtgevers bij deze specialisten. Samenwerking 
tussen data-afdelingen vindt niet altijd plaats. Voordeel 
is dat een organisatie echte specialisten in huis heeft 
die hun toegevoegde waarde moeten bewijzen. Nadeel 
kan zijn dat er geshopt wordt bij de best geprofileerde 
of meest meebewegende data-club en niet per se bij 
degene die inhoudelijk het best past bij de vraag.

Ontdekken
Duidelijk is dat er een experimentele fase is aangebroken  
en organisaties nog moeten ontdekken welke vorm van 
data-management het beste past. De MOA wil in die dyna-
miek meebewegen. Want als de hoeveelheid data enorm 
toeneemt, dan wordt het belang van goede data en insights 
alleen maar groter. En daar is kennis en expertise voor nodig. 
Hoe dat er uit gaat zien, is voer voor de gesprekken met 
diverse opdrachtgevers, en daar doe ik de komende tijd 
graag verslag van. «

EXPERTISE CENTER

MEEBEWEGEN IN HET 
BIG DATA-EXPERIMENT

MOA-0006_MOAwards2018_Katern_Letteromtrekken_v2.indd   10 30-03-18   12:06



26 clou 87 | april 2018

Ewald Lausberg, Store Support

SAMENWERKING STORE SUPPORT EN SANQUIN 

‘Ik moest iets teru g doen’
Een mix van oprechte betrokkenheid en 
innovatieve kracht. Dat is de een notendop de 
samenwerking tussen klantbelevingsexpert 
Store Support en bloedvoorziener Sanquin. 
Een verhaal vol overtuiging, blijkt uit de waar-
dering tijdens het MIE van eind januari jl.
tekst jean-paul taff ijn

Daphne Laeijendecker, Sanquin
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SAMENWERKING STORE SUPPORT EN SANQUIN 

‘Ik moest iets teru g doen’

klantbeleving

›
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Z 
eshonderdvijftig roze koeken 
werden er uitgedeeld tijdens 
het MIE in Utrecht. Erop de 

oproep om bloeddonor te worden én  
naar de zaal te komen om te luisteren 
naar het verhaal van Ewald Lausberg 
(Store Support) en Daphne Laeijendecker 
(Sanquin). ‘Een stukje van je lichaam in 
ruil voor een roze koek’, lacht Lausberg. 
De mensen kwamen niet voor niks.  
Ze beoordeelden de presentatie als  
de beste van het MIE.

Store Support verdient zijn sporen al 
jaren als specialist in klantbeleving, 
mystery shopping en customer journeys. 
Met klanten als KLM, Transavia, Media 
Markt en Jaguar Land Rover kan het op 
een fikse dosis ervaring bogen. Maar 
 toch is de Sanquin-case van een ander 
kaliber. Om heel persoonlijke redenen.
‘Ik weet nog dat ik in het ziekenhuis  
naar het systeemplafond lag te staren  
en dacht: als ik hier uit kom, moet ik iets 
terug doen.’ Ewald Lausberg werd in 2014 
getroffen door kanker. In de heftige strijd 
om er weer bovenop te komen waren 
weinig dingen vanzelfsprekend meer.  
Eén constante was er wel: de bloedzak  
die hem leven gaf.
Die wetenschap ligt aan de basis van  
het totaal op de schop gaan van het 
aanmeldprogramma voor donors bij 
Sanquin, met verbluffende resultaten. 
Het aantal keuringsafspraken voor 
nieuwe donors ging met 25 procent 
omhoog. Maar het mooiste cijfer: werd 

vóór de samenwerking tussen Store 
Support en Sanquin slechts 55 procent 
van de aanmelders uiteindelijk donor,  
nu ligt dat percentage op 85. 

Ommekeer
Daphne Laeijendecker is manager van de 
afdeling Donorrelaties van Sanquin, de 
afdeling die de werving van en de com-
municatie met donors verzorgt. ‘Onze 
processen waren niet meer van deze tijd, 
de manier waarop we met onze donors 
communiceerden ook niet. Door wat 
Store Support ons heeft aangedragen 
hebben we echt een ommekeer gemaakt. 
Een major shift in de manier waarop  
we het hele proces van aanmelding tot 
keuring hebben ingericht. Met onmid- 
dellijke positieve effecten.’
Hoe dan? Op drie verschillende niveaus, 
legt Ewald Lausberg uit: ‘We hebben 
geadviseerd hoe het proces beter kan, 
hebben de hele customer journey van  
een nieuwe donor in kaart gebracht én 
mystery donors ingezet. Die doen nog 
steeds hun werk trouwens.’ Aardig: de 
allereerste mystery donor was Arjen van 
Hijum, een van de twee partners van 
Lausberg bij Store Support. ‘Meteen toen 
Ewald ziek is, viel bij mij het kwartje dat 
ik gewoon bloed moest geven. En dat  
proces heb ik nauwgezet bijgehouden, 
genoteerd wat me opviel.’
Dat was best wat. Zaken waarmee 
Sanquin meteen aan de slag kon. Over 
ontbrekende informatie, wachttijden, dat 
soort dingen. Maar Store Support wilde 
een laag dieper kijken. Lausberg: ‘Een 
bloeddonor moet het gevoel hebben dat 
hij echt belangrijk is. Want dat is-ie ook. 
Met die gedachte hebben we de klantreis 
opgebouwd en in infographics gevat.  
Met erop de klantreis zoals onze mystery 
donors hem ervaren en de reis zoals 
Sanquin zou willen dat-ie is.’

 

 ‘ Een bloeddonor  
moet het gevoel  
hebben dat hij  
echt belangrijk  
is. Want dat  
is-ie ook’

Top 10 beoordelingen MIE 2018
1  Sanquin: een bloedmooie case, van inzicht tot verbetering  Ewald Lausberg,  

Store Support  Daphne Laeijendecker, Sanquin

2 Datavisualisatie, van inzicht naar impact  Michiel Dullaert, DePerfecteGrafiek.nl

3 Merktransitie met impact door emotive branding. Case: Raet  Celeste Miller, Totta  

Maartje Grossouw, Raet

4 Waarde creëren met (big) data analytics  Natasha Walk, WKanalytics

5 Contentcreatie voor een nieuwe generatie  Tim van der Wiel, GoSpooky

6 The Shared value of Data: Relevant Omnichannel marketing  Niels Reijmer,  

De Bijenkorf

7 Wil jij ook je NPS boosten?  Tamara Mom, SNS

8 Growth hacking power session  Peter van Sabben, Growth Tribe

9 ANWB Autoverzekeringen: Kennen, kennen, niet kopen  Robert van Ossenbruggen, 

The Commercial Works  Wiemer Snijders, The Commercial Works  Krista Lansbergen, ANWB

10 De impact van agile op marktonderzoek  Henk Scholte, SPRINT  Judith Nahuis, Nuon
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klantbeleving

Emoties
Van aanmelden via de medische  
keuring tot de eerste keer bloed geven, 
het proces werd minutieus in beeld 
gebracht. Lausberg: ‘Om de klantbele-
ving nog verder uit te diepen, hebben  
we onze ExperienceCapture ingezet. 
Velen zijn bekend met customer journey 
mapping. De ExperienceCapture gaat 
nog een stuk verder.’
Store Support ontwikkelde dat instru-
ment zelf om de gehele customer 

journey in kaart te brengen en hierbij 
niet alleen stil te staan bij de functionele 
processen/touchpoints die de klant 
doorloopt, maar juist ook bij de emoties 
die de klant voelt of zou moeten voelen. 
Het idee is even simpel als ingewikkeld: 
de sleutelmomenten in een klantreis  
zijn op heel veel verschillende manieren 
te beleven. Wordt een klant er blij van, 
teleurgesteld, boos? Bij de Experience-
Capture wordt gebruik gemaakt van een 
combinatie van een emotionele- en een 
cognitieve beoordeling. Dit is belangrijk 
omdat emoties een rol spelen in het 
sturen en activeren van menselijk 
gedrag. Daarnaast beïnvloeden emoties 
ook de mate van onze tevredenheid.  
Een van de bekendste benaderingen  
om emoties te classificeren is het  
wetenschappelijk onderbouwde model 
van psycholoog Robert Plutchik. Binnen 
dit model worden acht basisemoties 

onderscheiden. Deze basisemoties 
kunnen variëren in intensiteit, resul- 
terend in 32 unieke emotionele ge- 
zichtsuitdrukkingen. Store Support heeft  
deze emoties vastgelegd en vormgege-
ven in een ‘Emotiematrix’-stickervel 
waarmee de emotionele klantervaring 
bepaald kan worden. ‘Dat geeft een  
veel exacter beeld van de emoties die 
mensen voelen. En die kun je weer 
leggen naast de emoties die ze volgens 
de ideale klantreis zouden moeten 
ervaren.’

Touchpoints
De Experience Capture gaat over de 
gevoelens die een klant beleeft, de 
associaties die contacten oproepen,  
de gedachten die opkomen. Lausberg: 
‘Het krachtige van dit instrument is dat  
je inzichtelijk maakt hóe een klant zijn 
klantreis beleeft. Dat levert inzichten  
op vanuit het perspectief van de klant, 
touchpoints in de customer journey die 
zonder de tool onbekend zouden zijn 
gebleven. Een voorbeeld? Je kunt meten 
welke emoties er spelen tijdens een 
telefoongesprek, of wat er in een vlieg-
tuig gebeurt als de gezagvoerder gaat 
praten. Door middel van de tool worden 
de belangrijkste piekmomenten en 
aandachtsgebieden van de klantreis 
inzichtelijk gemaakt en kunnen organisa-
ties direct aan de slag met het valideren 
en vervolgens implementeren van verbe-
teracties. 
In het geval van Sanquin levert die 
methode een exact beeld op van de 
ervaringen van donors. Lausberg: ‘Dat 

was wel aardig toen we dit gingen 
opzetten: we ontdekten dat we in ons 
bestand van mystery shoppers gewoon 
meer dan zestig bloeddonors hadden. 
Kwam mooi uit.’

Brainwave
De ervaringen van de donors worden 
sinds de samenwerking tussen Store 
Support en Sanquin zienderogen beter, 
allemaal uiteindelijk een gevolg van die 
brainwave in het ziekenhuis en de eerste, 
experimentele mystery shop die erop  
volgde. Inclusief de presentatie erover aan 
de betrokkenen bij Sanquin. ‘Dat verhaal 
sloeg in als een bom’, herinnert Daphne 
Laeijendecker zich. ‘Natuurlijk hielden wij 
ons ook wel wat met klantvriendelijkheid 
bezig, maar wat we nu doen is van een 
totaal andere orde. Toen was het één keer 
per twee jaar een enquête onder onze 
donors. Nu krijgen we continu informatie 
van mystery-donors. Toen bezochten we 
jaarlijks acht van onze locaties, nu bezoe-
ken we alle vijftig vaste locaties plus 
ongeveer de helft van onze tachtig 
mobiele locaties. Toen waren we vooral 
veel met de procedures en de hygiëne 
bezig in de onderzoeken, nu gaat het echt 
om klantbeleving.’
Bloed is leven. Ewald Lausberg weet dat 
als geen ander. Hij is ambassadeur van 
Sanquin, net als heel Store Support dat is. 
‘Ja, ik wilde in die slechte tijd iets terug 
doen. En als ik zie hoe dat in samenwer-
king met Sanquin gelukt is, dankzij onze 
kennis en technologie en Sanquins kunde 
en wil om te veranderen, dan kan ik daar 
alleen maar heel trots op zijn.’ « 

Emotiematrix met 32 gezichtsuitdrukkingen

 

‘ We ontdekten dat  
we in ons bestand 
van mystery shoppers  
meer dan zestig 
bloeddonors  
hadden’
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Ben je als marketing of insights professional werk-
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• Wat is positioneren in de zorg precies?
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Schrijf je nu in via www.marketingindezorgvanmorgen.nl 

Dagvoorzitter Tom Wilms 
Villa

Keynote Robbert Klein Koerkamp
ZorgfocuZ

Keynote Patrick Lerou
Philips Healthcare Experience Solutions

Keynote Colette Codée
Santeon

Break out I: 
Neil van der Veer 
Newcom 

Break out II: 
Marike Oudshoorn 
UMC Utrecht  

Break out III: 
Dhr. Marit Bosman 
St. Antonius Ziekenhuis 

Keynote Rudy Moenaert 
TIAS

Afsluiting dagvoorzitter - Tom Wilms

09.30 – 09.40
 

09.40 – 10.20

10.20 – 11.00

11.30 – 12.15 

13.30 – 14.00 

 
14.05 – 14.35
  

  

14.40 – 15.10
  

16.00 – 16.45 

16.45 – 17.00

Break out I:
Marjolein Vuik 
Pameijer & 
Kim Derrix 
Pameijer

Break out II: 
Koen van Miltenburg 
‘s Heerenloo & 
Petra Kramer 
Healthcare Kantar Public

Break out III: 
Winnie Nijhoff Branddoctors Mixe & 
Iris Wanders AMC Amsterdam

OF

OF

OF



HOE BLIJVEN ZORGINSTELLINGEN 
RELEVANT IN EEN VERANDEREND 
ZORGLANDSCHAP?

PROGRAMMA

CONGRES MARKETING IN DE ZORG VAN 
MORGEN

Ben je als marketing of insights professional werk-
zaam in de zorg en ben je op zoek naar antwoorden 
op vragen als:
 
• Wat is positioneren in de zorg precies?
• 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’ in de Jaarbeurs te Utrecht.

Rudy Moenaert Tom Wilms Colette Codée Robbert Klein 
Koerkamp

Patrick Lerou

WANNEER:
Woensdag 18 april, 
09.30 – 18.00 uur

WAAR:
SuperNova (onderdeel Jaarbeurs) 
Utrecht

WIE:
Marketing en insights 
professionals, werkzaam in alle 
segmenten van de zorgmarkt, die zich 
sterk maken voor patiëntgerichte zorg

KOSTEN:
€ 145,- (excl. BTW, incl. gratis entree 
bijeenkomst Is onze zorginstelling 
AVG proof? op 30 april a.s.)

Welke rol speelt jouw zorginstelling in de toekomst? 
Waar staat jouw zorginstelling voor, waar ligt de 
focus? En wat willen patiënten, verwijzers en zorg-
verzekeraars eigenlijk?

In het sterk veranderende zorglandschap in Neder-
land, 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 marketing en 
insights professionals in de zorg. 

Extra: inclusief een gratis toegangsbewijs voor de AVG sessie op 30 april a.s. t.w.v. € 95,-)

Schrijf je nu in via www.marketingindezorgvanmorgen.nl 

Dagvoorzitter Tom Wilms 
Villa

Keynote Robbert Klein Koerkamp
ZorgfocuZ

Keynote Patrick Lerou
Philips Healthcare Experience Solutions

Keynote Colette Codée
Santeon

Break out I: 
Neil van der Veer 
Newcom 

Break out II: 
Marike Oudshoorn 
UMC Utrecht  

Break out III: 
Dhr. Marit Bosman 
St. Antonius Ziekenhuis 

Keynote Rudy Moenaert 
TIAS

Afsluiting dagvoorzitter - Tom Wilms

09.30 – 09.40
 

09.40 – 10.20

10.20 – 11.00

11.30 – 12.15 

13.30 – 14.00 

 
14.05 – 14.35
  

  

14.40 – 15.10
  

16.00 – 16.45 

16.45 – 17.00

Break out I:
Marjolein Vuik 
Pameijer & 
Kim Derrix 
Pameijer

Break out II: 
Koen van Miltenburg 
‘s Heerenloo & 
Petra Kramer 
Healthcare Kantar Public

Break out III: 
Winnie Nijhoff Branddoctors Mixe & 
Iris Wanders AMC Amsterdam

OF

OF

OF





clou 87 | april 2018 33

m
erktransitie

TOTTA’S RAAD

Van loonstrookjesboer  
        naar recognized  
    world class  
  HR solution provider

Z 
e kunnen het goed met elkaar vinden, Celeste Miller 
van Totta en Maartje Grossouw van Raet. Beiden 
geloven in de kracht van het merk, Grossouw is 

Manager Corporate Communications & Branding bij Raet en 
Miller is Expert Lead Branding & Communicatie bij Totta én 
oprichter van het Totta Brand Lab. Beiden menen dat onderzoek 
enigszins entertaining moet zijn; respondenten moeten met 
plezier deelnemen. En beiden hebben iets met het onbewuste 
brein; ze zien het als een uitdaging om daar iets van boven 
water te halen. Er is duidelijk sprake van een, in ieder geval 
vakinhoudelijke, klik. En dat zal er zeker aan hebben bijgedragen 
dat de door Raet uitgeschreven pitch onder vijf bureaus werd 
gewonnen door Totta. Een van de zaken waar Grossouw nadruk-
kelijk op lette, was of het bureau ‘vernieuwend en plezierig’ 

onderzoek kon bieden. ‘Ik wilde niet de standaard vragenlijst 
van ‘kent u dit en dat HR dienstverleningsbedrijf’, etc. Ik wilde 
vernieuwend onderzoek waaraan het leuk is om mee te doen. 
Het ene bureau kwam met telefonisch onderzoek, het andere 
met standaard-vragenlijsten. Maar Totta kwam met deze 
methode, een game. Ik ben erg geïnteresseerd in het brein.  
Ik kijk graag naar het onbewuste want mensen zijn slecht in  
het voorspellen van hun eigen gedrag’. Haar wens matchte  
goed met Totta’s intuïtieve, emotive brandingmethode. 

Voice of the employee 
Wat Grossouw wilde onderzoeken was vrij concreet: hoe kijken 
verschillende stakeholders (medewerkers, klanten, leveranciers) 
aan tegen Raet, hoe beleven zij het merk en hoe willen ze het 

‘Merktransitie met impact door emotive branding’,  
zo luidde de titel van de presentatie op het MIE van  

Maartje Grossouw van Raet en Celeste Miller van Totta.  
De klassieke opvatting dat een merk kleur moet  

bekennen, blijkt achterhaald.
tekst rob van bodegom

›
Celeste Miller (links) en Maartje Grossouw.
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graag zien in de toekomst? Als het aan Raet ligt, wordt het 
huidige imago van de wat saaie, Nederlandse ‘loonstrookjes-
boer’ ingeruild voor die van een ‘recognized world class HR 
solution provider’. Grossouw begon in 2015 bij Raet toen er  
net een rebranding achter de rug was (met een nieuw logo als 
resultaat, RvB). Het laatste onderzoek stamde uit 2013. Omdat 
de rebranding dus nooit was onderzocht, wilde Grossouw een 
nieuw onderzoek. Maar dan wel eentje dat van binnenuit 
gedragen wordt. Daarom stond voor haar vast dat de mede- 
werkers vanaf het begin erbij betrokken waren. ‘En als je  
medewerkers vraagt hoe zij het merk beleven’, vult Celeste 
Miller aan, ‘dan kom je er ook meteen achter hoe zij zich voelen; 
je krijgt inzicht in wie de medewerkers zijn, wat ze belangrijk 
vinden, wat de cultuur is. En ze voelen zich meer gehoord.’ Dus 
behalve erg interessante managementinformatie levert het 
volgens haar draagvlak op bij de uitrol van het merk. Grossouw 
is daar groot voorstander van omdat ze dit te vaak mis zag 
gaan. ‘Dat er van bovenaf iets wordt opgelegd waarin de mede-
werkers zich vervolgens niet herkennen.’ Met het onderzoek is 
volgens Miller zowel een emotioneel (persoonlijkheids)profiel 
van het merk gecreëerd als dat van de medewerkers.’ Dit past 
geheel in het gedachtegoed van internal branding: medewer-
kers zijn voor een belangrijk deel het merk. De kick-off van het 
rebrandingtraject deed Grossouw zelf met interne visiegesprek-
ken en groepssessies met medewerkers van 20 verschillende 
afdelingen. Dit resulteerde in een Brand heart en Brand story 
met daarin de merkvisie die vervolgens intern werd gedeeld. 

23plusone
Als oprichter van Totta’s Brandlab en als merkexpert, is een  
van Millers uitdagingen om het onderbewuste te meten. ‘Als je 
het hebt over de gevoelens over een merk, dan spelen daar veel 
onderbewuste zaken waarmee je rekening moet houden in de 
meting.’ Voor Raet zette zij het 23plusone model in, een set van 

24 gevalideerde visualisaties van emotionele drijfveren. Totta  
is het enige onderzoeksbureau met een gebruikslicentie van dit 
model. Volgens Miller helpen de afbeeldingen om de emotio- 
nele (meer onbewuste) beleving in kaart te brengen. ‘Zo kom je 
stukken verder dan generieke merkwaarden als service, kwaliteit, 
innovatief of betrouwbaar.’ Onder de medewerkers werd een 
video verspreid waarin een oproep van de CEO zat en een link 
naar de game waarin het 23plusone model was verwerkt. In de 
game moest onder lichte tijdsdruk op de 24 afbeeldingen – elk 
voorzien van twee begrippen (zoals ‘Trots-Zelfverzekerd’, ‘Sexy- 
Opwindend’) worden gereageerd met een simpel ‘ja’ of ‘nee’. 
Iedereen speelde de game meerdere keren. De medewerkers 
eerst over de mate waarin ze zichzelf erin herkenden, daarna 
over hun beleving bij het Raet-merk. De derde keer ging het om 
hun verbetersuggesties voor het merk in de toekomst. Externe 
stakeholders deden de eerste ronde over Raet, de tweede keer 
over een concurrent. Totta keek naar de ja/nee-scores maar ook 
naar de snelheid waarmee iemand antwoordde. ‘Als iemand 
twijfelt en langer wacht, is er een lagere associatie’, aldus Miller. 
Dat het serieuze, degelijke Raet met iets onorthodox als een 
game op de proppen kwam, riep overigens nooit enige weer-
stand of lacherigheid op. De participanten vond het vooral leuk 
en waren benieuwd naar hun eigen emotionele profiel. 

Kleurrijke merken
‘De 24 afbeeldingen staan voor universele waarden die wij  
als mens belangrijk vinden, bovendien roepen ze allemaal 
positieve associaties op, want dat is wat we uiteindelijk altijd 
nastreven’, aldus Miller. De afbeeldingen zijn onverdeeld in vijf 
categorieën (Basics, Self Development, Ambition, Attraction, 
Vitality) met ieder hun eigen kleur. Miller weet inmiddels dat 
de klassieke opvatting dat een merk kleur moet bekennen, 
achterhaald is. ‘Het is echt interessant om te beseffen dat hoe 
meer categorieën een merk aanspreekt, hoe aantrekkelijker het 

‘Hoe meer categorieën  
       een merk aanspreekt,  
    hoe aantrekkelijker’
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merk is. En hoe meer categorieën van een merk worden gekop-
peld aan het onderbewuste, hoe beter. Dan ben je voor ieder 
individu in brede zin relevant en voor een brede groep mensen. 
Dit staat volgens haar niet alleen ‘in de boeken’ (o.a. in dat  
van Byron Sharp), maar blijkt ook uit Totta’s jaarlijkse Brand 
Scan onder 100 merken. En nee, een merk loopt niet het risico 
ongeloofwaardig te worden als het verzuimt voor één catego-
rie te kiezen. Een merk wordt er juist alleen maar spannender 
door. Los van de verschillen tussen het beeld van Raet onder 
externe en interne stakeholders, bleek het merk zeker niet alle 
vijf categorieën te vertegenwoordigen (maar meestal twee tot 
drie). In dat opzicht is er werk aan de winkel. Ook moet de kloof 
overbrugd worden tussen het zelfbeeld van de medewerkers en 
hun beeld van Raet. Hoewel de medewerkers al heel ‘kleurrijk’ 
zijn, mag er meer invulling gegeven worden aan Vitality, Self 
Development en Attraction. ‘Als de medewerkers de kans 
krijgen om hiermee aan de slag te gaan, gaan ze zich sterker 
herkennen in hun werkgever én heeft dit een positief effect  
op de externe merkbeleving’, aldus Miller. Overigens is de  
kloof volgens Grossouw zeker niet onoverbrugbaar. Als daar 
wel sprake van zou zijn, kan het in het uiterste geval nodig  
zijn om een ander slag medewerkers aan te trekken die  
wel het gewenste merkimago kunnen laden. Maar bij Raet  
is daar geen reden voor. 

Happy challenges
Na oplevering van het onderzoeksrapport, organiseerde  
Grossouw intern zogenaamde ‘kitchen sessies’ waarin het  
merk ‘gebouwd’ moest worden. Representanten van eerder 
genoemde 20 afdelingen en drie buitenlandse medewerkers 
participeerden. Met elkaar maakten ze een soort schifting van 
alle onderzoeksresultaten wat de trinity opleverde: de drie 
merkpijlers van Raet: we do cool stuff, perform to the max, 
playground for engaged people. Saillant is dat het degelijke 
Raet het aandurfde om ‘sexy/aroused’ als metafoor in te zetten 

voor de ‘cool stuff’ die het bedrijf doet. Grossouw zegt expres 
een beetje de grenzen opgezocht te hebben. ‘Sexy staat voor  
de passie waarmee we de dingen hier nu al doen. Maar daar 
kunnen we nog wel wat harder aan trekken.’ De laatste en 
tevens grootste uitdaging (fase drie) is om de merkpijlers te 
internaliseren en te activeren. Dat betekent omzetten in 
concreet gedrag zodat iedereen, eerst intern en dan extern,  
de nieuwe merkidentiteit daadwerkelijk gaat voelen. Daarvoor 
zijn verschillende dingen ondernomen, zoals aanpassing van  
de tone-of-voice van de interne communicatie. ‘Die is nu veel 
minder strikt en gereguleerd. We hebben een interactief 
Raet-net waarop iedereen alles kan schrijven en op elkaar kan 
reageren. In de interne nieuwsbrief staan verhalen over echte 
belevenissen en passies van medewerkers, met échte foto’s’. En 
onze content hoeft niet meer altijd uitputtend te zijn, het mag 
luchtiger.’ En ook de software die Raet verkoopt, wordt door  
een UX-team aangepast om beter aan te sluiten bij de nieuwe 
merkidentiteit. Grossouw introduceerde een drie maanden 
durend programma dat de nieuwe merkwaarden uitdraagt én 
de medewerkers helpt om ze te voelen. Een van de onderdelen 
was de Happy app. Een teamlid draait daarin aan een virtueel 
rad waarop de vijf categorieën staan en de drie merkpijlers.  
Stel de wijzer valt op: ‘We do cool stuff’. Het idee is dan dat het 
team daadwerkelijk iets gaat doen, zoals: innoveer je dagelijkse 
werkzaamheden of begin een vergadering met iets positiefs. 
Dat is de zogenaamde Happy Challenge. ‘Een speelse manier 
om gedragsverandering op gang te brengen’, aldus Grossouw. 
‘De drie maanden waren er vooral op gericht om in de teams 
aan het onderlinge vertrouwen te bouwen. Ze gingen zich 
onderdeel van het geheel voelen. Ze onthielden niet alleen de 
merkwaarden maar – heel belangrijk – ze gingen ze koppelen 
aan hun eigen gedrag.’ Raet is weliswaar al een heel eind op 
weg, maar het zal volgens Grossouw nog jaren duren voordat 
de nieuwe identiteit echt staat. ‘Ondertussen is het een kwes-
tie van blijven doorgaan en de directie wakker houden.’ « 

‘Innoveer je dagelijkse  
         werkzaamheden of  
    begin een vergadering  
  met iets positiefs’

‘Saillant is dat Raet het  
         aandurfde om ‘sexy/aroused’  
     als metafoor in te zetten’
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DE CONSUMENT WEET MEER

 
VOORBIJ DE HYPE VAN HET ONBEWUSTE

D 
e vraag is of de invloed van 
onbewuste processen op 
keuzes en gedrag inderdaad 

wetenschappelijk bewezen is en, niet 
onbelangrijk, hoe relevant het eigenlijk  
is dat consumenten veel op de automati-
sche piloot doen? Waarschijnlijk hebben 
marketeers en communicatiespecialisten 
geen tijd om uit te pluizen hoe de vork  
in de steel zit. Vandaar dat dit artikel 
enkele recente wetenschappelijke  
ontwikkelingen aanstipt die het brede 
publiek nog niet hebben bereikt. Helaas, 
want die ontwikkelingen zijn belangrijk 
voor iedereen die zich professioneel  
met consumentengedrag bezighoudt. 

Tegenbeweging
Terwijl commerciële stakeholders steeds 
vaker consumentengedrag toeschrijven 
aan onbewuste processen, blijkt er onder 
wetenschappers juist een tegenbewe-
ging te zijn. Deze beweging uit vooral 
kritiek op de ‘onbewust-hype’, en wil  
rehabilitatie van het belang van bewuste 
mentale processen bij besluitvorming. 
Een van de redenen is de zogenaamde 
reproductiecrisis. 
Een grootschalig internationaal onder-
zoek heeft serieuze kanttekeningen 
geplaatst bij de wetenschappelijkheid 
van de psychologische studies die door-
gaans worden aangevoerd door de fans 
van het onbewuste. Dit meerjarige onder-

zoek, waaraan honderden psychologen 
wereldwijd meewerkten, laat zien dat 
maar liefst tweederde van de opzien- 
barende onderzoeksresultaten niet 
reproduceerbaar is. Deze bevinding is  
niet alleen van academisch belang.  
Het betekent dat het overgrote deel  
van empirische bewijsmateriaal dat de 
‘onbewustfans’ – van reclamestrateeg tot 
neuromarketeer – aanhalen wetenschap-
pelijk gezien weinig tot niets zegt. De 
reproductiecrisis betreft ook het werk van 
twee van de invloedrijkste ambassadeurs 
van het onbewuste: John Bargh en de 
Nederlandse psycholoog Ap Dijksterhuis. 

Iconisch experiment
Bargh en Dijksterhuis hebben het denken 
van generaties psychologiestudenten 
beïnvloed, en waarschijnlijk ook de 
opvattingen over consumentengedrag. 
Bargh heeft onder meer het iconische 
experiment uitgevoerd waarbij proef- 
personen langzamer gaan lopen bij een  
taak waarin woorden voorkomen die  
met ouderdom te maken hebben. Ap 
Dijksterhuis is bekend van de bestseller 
Het slimme onbewuste en de claim dat  
je bij complexe beslissingen, zoals de  
aanschaf van een auto, beter niet te  
veel kunt nadenken. Bewust nadenken 
zou tot slechtere beslissingen leiden. 

Helaas hebben enkele van hun belang-
rijkste bevindingen geen stand gehou-

den. Dijksterhuis heeft recent zelfs 
toegeven ‘naïef te zijn geweest’ dat hij 
een zo eenzijdige focus op onbewuste 
competenties heeft gelegd. John Bargh  
is ook van mening veranderd en onder-
schrijft nu dat onbewuste en bewuste 
drijfveren onmisbaar zijn bij het begrij-
pen van consumentengedrag. Kortom,  
de onbewust-hype is over zijn hoogte-
punt heen en maakt plaats voor een meer 
wetenschappelijke en genuanceerde 
opvatting. 
De wetenschappelijke bewustwording 
roept natuurlijk de vraag op hoe het kan 
dat psychologen decennialang vooral 
aanwijzingen vonden voor onbewuste 
gedrag. In een recente publicatie in het 
gerenommeerd vakblad Behavioral and 
Brain Sciences wordt deze vraag beant-
woord. 

Vooroordelen     
Newell en Shanks, twee hoogleraren 
psychologie, namen honderden studies 
onder de loep en kwamen met een 
verrassende en goed onderbouwde 
verklaring voor de focus op experimen-
teel bewijs voor onbewuste invloeden. 
Onderzoekers hebben te weinig moeite 
gedaan om of uit te vragen waar proef-
personen zich nu precies bewust van  
zijn. Het loont de moeite het betreffende 
artikel te lezen, maar voor nu volstaan 
twee korte voorbeelden. 
Een veelgebruikt voorbeeld dat dient  
als bewijs dat mensen weinig zelfkennis 
hebben en ondervragen weinig inzicht 
biedt in wat ze echt vinden, is het be-
staan van zogenaamde impliciet-vooroor-
delen. Als je proefpersonen op de man af 
vraagt of ze racistisch zijn – vooroordelen 
hebben op basis van ras – ontkennen ze 
dat ten stelligste. Hun expliciete houding 
wijst niet op het bestaan van vooroorde-
len. Als je echter via zogenaamde reactie-
tijdtaken kijkt of ze negatieve woorden 
even snel aan blanke als aan gekleurde 

Een populaire stelling is dat 95% van het consumenten 
gedrag onbewust tot stand komt, oftewel: je hebt eigenlijk 
geen idee waarom je je tanden in dit artikel zet. Het belang 
van onbewuste invloed op onze keuzes is een feit, want 
wetenschappelijk aangetoond. Mogelijk juist om deze reden 
zijn sommige marketeers, reclamestrategen en marktonder-
zoekers de laatste jaren fans van het onbewuste geworden. 

tekst waldo swijnenburg mare  illustratie ricky booms
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mensen koppelen, blijkt dat de associatie 
tussen negatieve woorden en donkere 
mensen een fractie van een seconde 
sneller wordt gelegd. Hun impliciete 
houding wijst op het bestaan van  
vooroordelen. 
In een ander invloedrijk onderzoek wordt 
proefpersonen een geldbedrag gegeven 
waarmee ze moeten gokken door uit 
twee stapels kaarten te kiezen, zonder  
te weten bij welke van de twee ze het 
meeste risico lopen hun geld op de lange 
termijn te verspelen. Bij proefpersonen is 
vervolgens gemeten of ze voorafgaand 
aan het trekken van een kaart subtiel 
doch meetbaar ‘angstzweet’ uitscheiden 
en tevens is gevraagd hoe ze zich voelen 
bij hun keuze. Ook hieruit zou blijken dat 
mensen sneller ‘onbewust’ doorhebben 
wat de risicovolle stapel is, en al na tien 
keer trekken uit die stapel beginnen te 
zweten, terwijl ze desgevraagd zich 
wederom van geen kwaad bewust lijken. 
Volgens de ‘onbewustfans’ laat dit 
onderzoek zien dat mensen zich niet 
bewust zijn van wat ze echt vinden. En 

wat voor impliciete vooroordelen en 
risicoperceptie geldt, geldt ook voor de 
houding ten aanzien van merken, cam-
pagnes, proposities etc. Deze conclusie is 
wetenschappelijk te kort door de bocht.  

Zelfkennis
Als je proefpersonen het vuur na aan  
de schenen legt, blijken ze veel meer te 
weten dan op het eerste gezicht lijkt. In 
een studie is bijvoorbeeld aangetoond 
dat als proefpersonen verteld wordt dat 
onderzoekers kunnen achterhalen hoe  
de proefpersonen echt over mensen van 
een ander ras denken, zij veel eerlijker  
zijn over hun vermeende ‘onbewuste’ 
vooroordelen. Eigenlijk heel herkenbaar. 
Enige aandrang of juist iemand op zijn 
gemak doen voelen kan wonderen 
verrichten. Ook blijken mensen beter in 
contact te staan met hun gevoel als het 
gaat om (risicovol) gedrag. Onderzoekers 
die het experiment met de stapels 
kaarten nogmaals uitvoerden en gron- 
diger uitvroegen hoe proefpersonen de 
risico’s inschatten (o.a. aan de hand van 

een graduele risicoscore’s per stapel), 
verkregen heel andere resultaten. Nu 
bleek dat proefpersonen zich tegelijk  
met het uitbreken van het angstzweet  
al bewust waren van de risicovolle  
trekkingen. Consumenten weten  
vaak meer dan onbewustfans durven  
toe te geven. 

Simplificatie
In een column in Clou van januari jl. stelt 
neuromarketeer Martin de Munnik dat 
marktonderzoekers het werk van gedrag-
seconomen als Daniel Kahneman serieus 
moeten nemen, zeker gezien de Nobel-
prijzen die zijn toegekend aan dit vak- 
gebied. Terecht. Hij slaat de plank mis  
als hij vervolgens zegt dat het werk van 
Kahneman aantoont dat de consument 
irrationeel is (en gedrag voor 95% is terug 
te voeren tot onbewuste oorzaken). Dat is 
niet de boodschap van Kahneman en een 
onjuiste weergave van wat wetenschap-
pers vinden. Kahneman waarschuwt in 
zijn boek notabene zelf voor een derge- 
lijke simplificatie en misbruik van zijn 
werk. Consumenten zijn geen irrationele 
wezens, maar handelen alleen niet 
continu rationeel. Daar zijn marktonder-
zoekers zich, als het goed is, bewust van. 
Ook de uitspraak dat 95% van ons gedrag 
onbewust is klinkt lekker, maar zegt 
weinig. Bewustzijn doet ertoe en laat zich 
vooral gelden als consumenten denken 
iets nieuws tegen te komen of zich in  
een onbekende situatie begeven. Wil je 
de doelgroep in het hart raken? Zet ze 
aan het denken! Als wetenschappelijk 
onderzoek namelijk iets aantoont is  
het dat als mensen zich bewust (en 
concreet) iets voornemen– zogenaamde 
implementatie-intenties ontwikkelen – 
de kans het grootst is dat ze de daad  
bij het woord voegen. «
 

benieuwd naar de literatuur die bij dit artikel  
is gebruikt? kijk dan op clou today.

Als je proefpersonen het  
vuur na aan de schenen legt,  
blijken ze veel meer te weten  
dan op het eerste gezicht lijkt. 
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In haar keynote ‘Surveys and Data Scien-
ce’, ging Frauke Kreuter van de Univer-
siteit van Maryland en Mannheim in op 

de vraag wat survey-methodologie aan 
waardevols kan bijdragen aan data scien-
ce. Momenteel ligt de nadruk te veel op 
het verzamelen van veel en snelle data en 
te weinig op de kwaliteit. Volgens Frauke 
Kreuter zijn de onderliggende processen 
bij het verzamelen van ‘structured’ survey 
data en ‘found’ big data vergelijkbaar. Een 
kernbegrip in survey methodologie is Total 
Survey Error (TSE), en een vergelijkbaar  
Total Error-model voor big data is noodza-
kelijk voor goede datakwaliteit. 

We kennen allemaal Google als kampioen 
van het ongemerkt verzamelen van data 
onder gebruikers. Maar ze doen ook veel 
surveys. In zijn keynote benadrukte Mario 
Callegaro van Google het belang van  
webdesign en kennis over de ervaringen 
van webgebruikers. Over het ontwerpen  
van goede webpagina’s en formulieren be-
staat uitgebreide literatuur die bij sur-
vey-designers helaas nog onbekend is. Een 
probleem is dat de gebruikte terminologie 
bij beide groepen nogal verschilt. Callega-
ro vertaalde belangrijke begrippen uit de 
webdesign-wereld naar surveys en bouw-
de zo een brug tussen deze twee werelden. 
Een mooie handreiking is: ‘Twenty Guideli-
nes for Usable Web Form Design’.

Naast de twee keynotes waren er veel pre-
sentaties. Twee tendensen waren zicht-
baar. Het eerste is het steeds wijdere ge-
bruik van paradata. Daarbij kun je denken 
aan responstijden bij verschillende vragen, 
het wisselen van window, teruggaan naar 
eerdere vragen, antwoorden veranderen, 
of tijdens het beantwoorden van een vra-
genlijst even het web opgaan. Dit wordt 
steeds gemakkelijker, onder andere omdat 
onderzoekers die javascripts hebben ont-
wikkeld voor het verzamelen van paradata, 
de scripts steeds aanbieden als open soft-
ware. Dat nodigt ook uit om de software 
uit te breiden en te verbeteren. Competitie 
tussen (markt)onderzoekers of niet, je ziet 
hier de principes van transparantie en 
openheid uit de ‘open science’ en ‘open 
software’ oprukken.

De tweede opvallende tendens is zicht-
baar als je het programma van deze confe-
rentie vergelijkt met eerdere edities. Het 
gebruik van technieken uit de big data en 
de data analytics was al enige tijd zicht-
baar, maar in de GOR 2018 zien we niet 
langer presentaties over proefprojecten en 
pilots, maar over het gebruik in toegepast 
onderzoek, als een van de vele werktuigen 
in onze methodologische gereedschaps-
kist. Ook was er aandacht voor het combi-
neren van big data met survey onderzoek. 
Dat is ook het thema van de BIGSURV-con-
ferentie dit najaar in Barcelona. Opnieuw 

zien we in de presentaties de invloed van 
open science en open software. De soft-
ware is vaak in het publieke domein aan-
wezig, in de vorm van javascripts of 
R-packages. Het mechanisme van verder 
ontwikkelen van elkaars producten heeft 
een versnellend effect. 

Wat misschien ook een tendens mag wor-
den genoemd, is het verdwijnen van Twit-
ter. In eerdere edities van de GOR werd veel 
werk gemaakt van het verzamelen van 
data via Twitter. Dat varieerde van toepas-
singen tot methodologisch onderzoek 
naar de representativiteit van de gratis 
Twitter-stroom en de validiteit van conclu-
sies uit Twitter-data. Weg, niet één presen-
tatie! Dat kan zijn omdat Twitter steeds 
meer vervuild is geraakt met accounts van 
bedrijven, tweet-bots en nepnieuws. Als je 
verder hoort dat niet alleen Google maar 
ook Amazon er een serieuze afdeling voor 
survey-onderzoek op na houdt, dan lijkt 
het of er een nieuwe trend ontstaat: het 
combineren van digital analytics met sur-
vey en zelfs kwalitatief onderzoek.

Ook bij de thesis awards-presentaties was 
dit duidelijk. Er waren twee awards; een 
voor bachelor- en master-thesissen en een 
voor proefschriften. De eervolle vermel-
ding kreeg de bachelor-thesis van Lara Ri-
ger die een inhoudsanalyse had uitge-
voerd op YouTube-posts over het imago 
van menstruatie. Winnaar werd Anastasia 
Samokina met opnieuw een social  
media-onderzoek. Binnen de proefschrif-
ten was onze Lianne Ippel winnares  
met een mooi statistisch geavanceerd 
proefschrift. « 

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

kijk voor alle links bij dit artikel op clou today.

                      EN NIET 
  ÉÉN PRESENTATIE OVER

         TWITTER!
Afgelopen februari vond in Keulen de jaarlijkse con-
ferentie over General Online Research (GOR) plaats. 
Online onderzoek gaat al lang niet meer over simpele 
websurveys en panels. Het gaat over online onderzoek 
in de breedste zin van het woord: innovatie en veran-
deringen op het terrein van kwantitatieve websurveys 
en de rol van mobile devices daarin, maar ook kwali- 
tatief online onderzoek en data driven marketing.  
En natuurlijk kon men niet heen om data science. 
tekst edith de leeuw en joop hox
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HET INNERLIJK KOMPAS VAN ELSKE DOETS 

‘Lever altijd  
    meer dan je  
  klant verwacht’

K 
ort geleden kwam haar boek Het lef om gelukkig  
te zijn uit. Het is een van de vele voortvloeisels uit 
haar benoeming tot Zakenvrouw van 2017. Door die 

benoeming overkomt haar van alles, zegt Elske Doets, CEO en 
eigenaar van de door haar vader opgerichte reisorganisatie  
Jan Doets America Tours. Zo heeft ze opeens wel twee tot drie 
interessante ontmoetingen per week. Dat riep de vraag op  
hoe ze dat allemaal moest verwerken, vandaar dat boek.
‘Ik ben heel opportunistisch ingesteld’, zegt ze over zichzelf. Dat 
maakt dat ze ‘ieder contact een kans wil geven’. Als voorbeeld 
noemt ze haar ontmoeting met een bollenteler tijdens een 
wedstrijd van AZ. ‘Die zei dat hij een Doets-tulp wilde maken.  
Ik dacht: wat heb ik nou met tulpen? Dan kun je meteen het 
gordijn laten zakken, maar hij vroeg of ik een keer koffie kwam 
drinken. Toen kwamen we er bij toeval achter dat hij in Amerika 

met Walmart exclusief zaken doet en daar twee fabrieken 
heeft. Toen dacht ik: dan is een Doets-tulp eigenlijk heel leuk.’ 
Dus die is er gekomen. Elk jaar rond Sinterklaas stuurt haar 
bedrijf de bol op naar alle klanten. ‘Een tamelijk ongebruikelijk 
cadeau, dus dat komt als een verrassing. En als mensen de bol 
planten of als de tulp uitkomt, denken ze even aan hun vakan-
tie en aan ons.’ Eigenlijk is het dus een marketingtool gewor-
den, zegt Doets. ‘Volgens een gekke benadering. Want ga je 
praten over meetbaarheid, dan is het heel vaag.’

Lef tonen
Dit is marketing waar Doets van houdt: niet volgens de traditi-
onele wegen, maar speels. Dat is ook de manier waarop ze het 
bedrijf Jan Doets America Tours runt. Net 28 jaar oud was ze, 
toen ze in 2001 het roer overnam van de reisorganisatie die 

Elske Doets, CEO van Jan Doets America Tours en  
Zakenvrouw van het jaar 2017, houdt er niet van om 
dingen rationeel te benaderen. Ze sprak erover op 
MIE 2018 waar ze pleitte voor speelsheid in marke-
ting. ‘Kijk om je heen. Observeer en probeer iets uit.’

tekst ellen nap

‘We meten om het gevoel te bevestigen’
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haar vader oprichtte. Ze is gespecialiseerd in vakantiereizen 
naar de VS en Canada en sinds twee jaar ook IJsland. ‘Journalis-
ten vragen vrijwel altijd of ik wel genoeg ervaring had om het 
bedrijf over te nemen. Maar het bedrijf is succesvol, dus ik zie 
geen vuiltje aan de lucht.’ Afgelopen vier jaar is de omzet van 
Jan Doets met 60 procent gegroeid naar 27 miljoen euro. ‘Als  
je het rationeel gaat benaderen, waar  
ik niet zo van hou, kun je natuurlijk 
zeggen dat ik er niet klaar voor was. 
Maar ik heb het wel gedaan. En dat lef 
tonen kan je heel ver brengen.’ 

Niet traditioneel
Een reis verkopen wordt als iets heel 
ouderwets gezien, met weinig be-
staansrecht omdat iedereen via internet 
boekt, hoort Doets vaak. ‘Wat wij doen 
is misschien wel iets traditioneels, maar 
wij doen dat op zo’n niet-traditionele 
manier dat we toekomstbestendig zijn.’ 
De reizen die Doets verkoopt, kosten 
minimaal 10.000 euro. Ze bestaan uit  
13 diensten, zoals helikoptervluchten, 
een camper en bijzondere campingplek-
ken. Kernwaarde in alles, dus ook in 
marketing is ‘altijd meer bieden dan de 
klant verwacht’. Doets: ‘Wij zitten in een 
niche, waarin we alles op maat leveren. 
Het is totaal tegen de stroom in, maar  
ik geloof erin dat je als reisorganisatie 
toegevoegde waarde kunt brengen door 
al die elementen te regelen. Dat is in 
ieder geval ons bestaansrecht.’ Dus 
staan klanten van Jan Doets niet ’s 
middags in de file om te parkeren bij  
de Grand Canyon, maar vliegen ze daar 
met een helikopter bij zonsopgang of 
-ondergang, het mooiste moment van 
de dag. ‘Dat is de Doets-beleving en dat is waardoor mensen 
genieten.’ En het betekent ook dat 70 procent van haar handel 
automatisch binnenkomt, zonder dat ze daar inspanning voor 
hoeft te leveren op marketinggebied. ‘Omdat mensen zo 
tevreden zijn dat ze nog een keer met ons reizen of omdat  
ze het doorvertellen aan collega’s en familie.’ 

Speelsheid
Marketeers denken te veel in return on investment, vindt 
Doets. ‘Als je iets wilt verkopen, moet je niet te berekenend 
zijn. Dan moet je juist verrassen en dingen durven uitpro-
beren.’ Zo organiseert Jan Doets twee keer per jaar Thanks-
giving Inspiration Sunday: een ‘zintuigelijk belevingsevene-

ment’, waarbij ze mensen haar reizen 
laat ruiken en proeven. ‘En dan gaan 
we geen reizen verkopen, maar men-
sen in de watten leggen. Dan worden 
ze verrast, en de week daarna zie je 
ze allemaal terugkomen om een  
reis te boeken.’ Internet is haar eerste 
‘lifeline’: 40 procent van de klanten 
boekt online. 
Het grootste deel van haar doelgroep 
zit tussen de 40 en 55 jaar. Het zijn veel 
gezinnen met kinderen in de leeftijd 
van 10 tot 12 jaar. Natuurlijk meet ze 
van alles: hoe mensen binnenkomen,  
in welke leeftijdscategorie ze zitten. 
‘Maar die data gebruiken we niet om 
op te sturen. We meten om het gevoel 
te bevestigen. Niet data, maar intuïtie 
is bij ons de basis. Het innerlijk kompas 
voert de boventoon. Zo hou je ook 
speelsheid in je marketing.’ 

‘Kijk om je heen’
Op zaterdag doet ze standaard een 
rondje in het reisbureau beneden.  
Dan spreekt ze een half uur tot  
driekwartier met klanten. Dat is  
haar marktonderzoek.  
‘Ik begroet iedereen, vraag waar ze 
vandaan komen. Of ze al eerder met 
ons op reis zijn geweest en hoe ze  
hier terecht zijn gekomen. Gewoon  

de marketingvragen dus. Dan krijg je al goed gevoel  
wat er leeft.’ Op het MIE-congres sprak ze iemand van 
Heineken die vertelde dat hij een ruimte heeft waar hij 
nieuwe merken kan uitproberen. ‘Ik vraag me af of dat 
nodig is. Ik zou zeggen: kijk om je heen. Observeer en 
probeer iets uit.’ «

m
arketing

‘ We verkopen geen reizen, 
 we leggen mensen in de watten’

Young Lady  
Business  
Academy
De jury vraagt de Zakenvrouw van het 
jaar om als rolmodel vrouwelijk 
ondernemerschap te stimuleren. Dat 
bracht Elske Doets op het idee de Young 
Lady Business Academy op te richten.  
‘Ik wil bij jonge meisjes een zaadje 
planten dat je carrière kunt maken en 
tegelijkertijd ook kinderen kunt krijgen.’ 
Een week lang krijgt een groep meiden 
van 16 tot 24 jaar workshops van 13 
power-vrouwen uit het MKB en de 
politiek. Doets wil laten zien dat je  
niet altijd eerst onderzoek hoeft te doen 
naar wat bijvoorbeeld een nieuwe trend 
is, maar dat je ook kunt ondernemen 
vanuit je gut feeling. ‘Het is te gek om 
zo’n gymnasium-meisje dat minister 
wil worden uit de denk-modus in de 
doe-modus te zetten. Veel meiden 
denken dat als je gaat ondernemen  
je een duidelijk plan moet hebben.  
Maar dat is helemaal niet zo. Als 
ondernemer moet je vooral doen.’ 



a 
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Social media spelen een steeds crucialere rol in merkcom- 
municatie. Het belang gaat verder dan productmerken, het  
is relevant voor hoe bedrijven hun corporate brandingstrate- 
gieën uitvoeren en hun merkportfolio online communiceren. 
Ook consumenten onderkennen de relevantie van corporate 
branding.

Er zijn vier belangrijke overwegingen die een bedrijf  
in acht moet nemen bij het opzetten of herzien van de  
social media-architectuur:

1 Zorg dat de corporate brandingstrategie weerspiegelt 
wordt op social media door corporate- en productmerk- 

accounts aan te maken.

2 Zorg dat er een consistente contentstrategie is en stel 
vast of accounts voor specifieke onderwerpen nodig zijn, 

vooral voor onderwerpen die mogelijk alleen interessant zijn 
voor zeer specifieke doelgroepen.

3 Zorg voor voldoende duidelijkheid voor medewerkers en 
merkambassadeurs over hoe ze zichzelf het beste kunnen 

positioneren in de context van het corporate- of productmerk 
om mogelijke verwarring bij consumenten te voorkomen. 

4 Zorg dat het social mediabeleid en de contentstrategie 
zijn afgestemd op de verwachtingen en ervaringen van 

de consument. Het delen van nieuws en informatie is bijvoor-
beeld effectief op Twitter, terwijl sociale interactie meer past  
bij Facebook.

De social media-architectuur is slechts een eerste stap om het 
corporate merk optimaal te benutten in productcommunicatie. 
Op basis van de social media-activiteiten van consumenten  
en bedrijven, zijn er ook belangrijke bevindingen voor de  
social media-contentstrategie:

1 Het is essentieel om een sterke contentstrategie te  
hebben. Een strategie die niet alleen rekening houdt  

met feedback van consumenten (en andere stakeholders),  
maar die ook regelmatig nieuwe en relevante content op  
social media plaatst. De social media-architectuur dient  
eenvoudig te zijn zodat het bijhouden van de accounts  
overzichtelijk blijft.

2 Het is belangrijk te onthouden dat social media  
sociaal van aard zijn en dat consumenten interactie en 

dialoog verwachten met de corporate- en productmerken. 
Consumenten vormen netwerken en groepen waarin de 
corporate- en productmerken worden besproken, zelfs wanneer 
het merk zelf niet aanwezig is (zie hiervoor het interactieve 
rapport: http://reports.swocc.nl/corporatebranding/). Het 
monitoren van en deelnemen aan deze gesprekken is van  
vitaal belang.

3 Het vermelden of delen van content over het corporate 
merk in profielen van productmerken kan gunstig zijn 

wanneer associaties met het corporate merk relevant zijn.  
Dit is vooral het geval wanneer het productmerk zich wil 
associëren met de reputatie van het corporate merk, zoals  
bij onderwerpen over CSR of corporate ability.

Bedrijven moeten bovendien bedenken dat wat ze op social 
media zien slechts een deel van het plaatje is. Op Twitter 
noemen consumenten vaak het merk (corporate- en/of  
product-) zonder het direct aan te spreken. Voor Facebook  
gaat dit zelfs nog een stap verder, omdat het grootste deel  
van de communicatie privé is.

Tenslotte blijkt dat consumenten het corporate merk vaak 
associëren met het productmerk, zelfs wanneer deze associatie 
geen onderdeel is van de communicatiestrategie van het 
bedrijf. Het komt voor dat consumenten vragen stellen of 
klachten posten waarin specifieke productmerken met het 
corporate merk worden geassocieerd, vooral wanneer de 
waarden van het productmerk en het corporate merk lijken  
te botsen of niet op elkaar zijn afgestemd.

Nu consumenten door social media steeds meer macht krijgen, 
doorkruisen ze de zorgvuldig opgebouwde productmerkcom-
municatie. Bovendien moeten bedrijven zich realiseren dat  
de top-down strategie niet leidend is op social media. Het  
is cruciaal om in staat en bereid te zijn om een dialoog met 
consumenten aan te gaan – en daarmee voorbereid te zijn  
om over het corporate merk te praten in de context van  
productmerkcommunicatie. «
onderzoeker theo araujo (uva) is de auteur van swocc publicatie 75 
corporate branding and consumer on social media. meer informatie: 
swocc.nl

SWOCC publicatie 73 Corporate branding 
and consumers laat zien dat wat con- 
sumenten over bedrijven en corporate 
merken lezen op social media van invloed 
is op wat zij van productmerken vinden  
en hoe zij die beoordelen. Op basis van 
deze bevindingen heeft Theo Araujo in  
een aanvullend SWOCC-rapport onder-
zocht wat bedrijven en consumenten  
doen op social media als het gaat om 
corporate branding. 
tekst theo araujo 

CORPORATE 
BRANDING 
OP SOCIAL 
MEDIA 
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Het SMART-congres 2018 staat in het teken van 
gamification. Gerard Blomsma en Jeroen Spetter 
van Ruigrok NetPanel begeleiden tijdens het 
congres een Gamification Hackathon. Wat is  
hun visie op gamification en wat kunnen we op  
het congres verwachten? 

Wat houdt gamification precies in?
Jeroen: ‘Gamification is het toepassen van game-elementen 
buiten de context van een game. Ik vind het een heel mooi 
fenomeen, want het impliceert dat eigenlijk alles een spel kan 
zijn, wat een leuke en inspirerende kijk op het leven geeft. Het 
idee van gamification is dat het naast plezier ook nog andere 
waarde toevoegt aan een organisatie, merk of maatschappij. 
Gamification stimuleert namelijk creativiteit en leergierigheid.’ 

Waarom zien we gamification tegenwoordig zo vaak terug?
Gerard: ‘De gedachte dat spelen waardevol kan zijn is eigenlijk 
niets nieuws. De Nederlandse historicus Johan Huizinga 
schreef er het boek Homo Ludens over. Huizinga was ervan 
overtuigd dat de mens van origine een spelende mens is.  
In zijn boek beschrijft hij dat alle cultuur voortkomt uit spel. 
Spelen zag hij dus als een vorm van culturele ontwikkeling.
Tegenwoordig zien steeds meer organisaties en instanties  
de kracht van gamification. Dat het goed is om klanten of  
werknemers soms te laten ‘spelen’. In sommige organisaties  
is dit nog steeds een taboe. Spelen wordt dan geassocieerd  
met ‘niet productief zijn’ of ‘een beetje aanmodderen’. Maar  
de waarde van gamification wordt steeds vaker bewezen. 
Vooral op het gebied van HRM en verandermanagement is  
het een veel gebruikte methode.’ 
Wat is de toegevoegde waarde voor organisaties?
Jeroen: ‘Gamification activeert mensen, het motiveert mensen 
om bepaalde handelingen uit te voeren of kennis tot zich te 
nemen. Daarom wordt gamification veel ingezet voor marke-
tingdoeleinden. Het spelen van een spel zorgt namelijk voor 
een hoge mate van interactie tussen het merk en de doelgroep. 
Een bekend voorbeeld hiervan is de Nike Running App. Daar-
naast zie je tegenwoordig vaak dat gamification wordt ingezet 
als onboarding tool, om nieuwe werknemers kennis te laten 
maken met een bepaalde way of working of een bedrijfscul-
tuur. Gamification wordt ook veelvuldig gebruikt voor bepaalde 
maatschappelijke kwesties. Een mooi voorbeeld hiervan is de 

Student Energy Race waarbij studentenhuizen, via een app, 
strijden om de laagste energierekening. En het werkt nog ook: 
het energieverbruik is in de deelnemende studentenhuizen 
vorig jaar met 37% afgenomen. Ik ben momenteel zelf bezig 
met de ontwikkeling van een game als onderzoekstechniek 
waarmee we kunnen achterhalen welke gedachten mensen 
hebben bij een bepaald merk of product.’ 

Wat kunnen we verwachten op 19 april?
Gerard: ‘We willen mensen inspireren om binnen hun eigen 
organisatie aan de slag te gaan met gamification. De kracht 
van de Gamification Hackathon zit ‘m in het feit dat je de 
gangbare manier van werken even loslaat en gaat nadenken 
over manieren waarop je je werk effectiever, efficiënter  
én leuker kunt maken. Het is een hackathon, dus we gaan 
mensen vooral veel zelf laten doen. Daar beginnen we al  
gelijk mee: we vragen iedereen hun favoriete spel mee te 
nemen en te vertellen wat dit spel zo leuk maakt. Daar komen 
altijd hele leuke en interessante verhalen uit. De rest van het 
programma houden we nog even geheim! Maar hou je van  
een spelletje spelen en spreekt gamification je aan, meld je  
dan snel aan.’ «
 

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

Gerard Blomsma (links) en Jeroen Spetter

19 APRIL - SMART-CONGRES  
THE GAME IS ON!

SMART & Sponsoring
SMART kan alleen bestaan met de hulp van onze sponsoren. Dit jaar 
bedanken wij in het bijzonder onze golden sponsor Ruigrok NetPanel 
en silver sponsor Bureau Fris. SMART wordt mede mogelijk gemaakt 
door de bronzen sponsoren Haystack en DESAN. 
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Betalen: ingewikkelder  
dan u denkt

Mensen…, nog niet zo lang geleden scharrelden  
we in kleine groepjes met z’n allen in Afrika  
rond. We plukten wat besjes, trokken aan 
elkaars vachtharen, wierpen keitjes naar klein 
wild. De mens was in aantallen volledig onbete-
kenend. Plotseling, 1,5 miljoen jaar later, hebben 
we de aarde overgenomen. Reis van Noord  
naar Zuid, steek bergkammen over, waad  
door rivieren, doorkruis snikhete of ijskoude 
streken… overal tref je homo sapiens aan. 

Waarom is de mens een van de succesvolste soorten op 
aarde? De vraag houdt een legertje paleontologen aan 
het werk. De gangbare verklaring werd lang gezocht in 
fysieke eigenschappen (grote hersenen, lange benen, 
vrijgemaakte handen, lange levensverwachting), maar 
drie  onderzoekers (Antón, Potts en Aiello in Science, juli 
2014) kwamen op basis van de nieuwste fossielvondsten 
tot een alternatief.
Uit overblijfselen en vindplaatsen van menselijke 
fossiele resten in de periode van 3 tot 1,5 miljoen jaar 
geleden, bleek dat onze fysieke kenmerken niet de 
belangrijkste oorzaak konden zijn van de voorspoed  
van onze soort: wij waren al een kassucces voordat  
onze hersenen het huidige volume hadden, voordat we 
leerden samen te werken en langer leefden. 
De onderzoekers ontdekten dat de groei-explosie van 
onze soort gebeurde toen zowel het klimaat als de 
levensomgeving veranderlijk was. Waar andere soorten 
moeite hadden zich staande te houden, bleek homo 
sapiens de overlevende kampioen, omdat hij zich snel 
kon aanpassen.

Vegetarische tijger
Ook vandaag doet de wereld een continu beroep op ons 
aanpassingsvermogen: als werknemer of werkgever, 
opvoeder, student, senior of als consument. En dan 
veranderen we ons koopgedrag, proberen eens iets 
nieuws uit, rijden we ineens elektrisch, delen we bezit, 
experimenteren met alternatieven voor vlees. Eigenlijk 
ongelooflijk, hoe flexibel we zijn. Dat we zorgeloos 
tijdzones overbruggen van een half etmaal, dat we het 
doodnormaal vinden om te praten over zoiets abstracts 
als ‘zwaartekracht’, dat we vijf dagen achter elkaar, zes 
uur per dag naar een spelletje cricket kunnen kijken, dat 
we ons dieet dramatisch kunnen aanpassen terwijl we 
gewoon in leven blijven. Vergelijk dat eens met onze 
mede-zoogdieren. Ooit een vegetarische tijger gezien? Of 
een giraf fluitend op expeditie naar de Noordpool? In 
onze flexibiliteit zijn we uniek.
Maar waar zit de grens aan onze buigzaamheid? Lees 
hoe veel moeite mensen soms hebben om de veranderin-

gen bij te houden. Wat vandaag hip is, is morgen alweer 
passé. Lees over keuzestress bij marketeers, gevangen 
tussen stroperige procedures en controlemechanismen 
van het grootbedrijf en de plasticiteit van de markt. 

Trouwe stappers
Hoe moet je als marketeer van een bekend whiskymerk 
reageren op de komst van meer dan duizend nieuwe 
lokale distilleerderijen wereldwijd die snel omzet 
afsnoepen van jouw ooit rotsvaste marktpositie? Je 
mediabureau adviseert je om online te gaan. Je retailers 
roepen dat je moet stunten met product-differentiatie, 
nieuwe verpakkingen of juist met formaten. Je vriendjes 
in de bar roepen dat ‘ee ai’ (AI) de oplos-
sing is. Je CFO vraagt om rendementga-
ranties. Je zoontje is intussen in de schuur 
met zijn vijfde start-up bezig en verdient 
jouw jaarsalaris in een maand tijd.
Mensen. Is het je weleens opgevallen 
hoeveel blote-voetenfoto’s er tussen onze 
vakantiekiekjes zitten? Het overkomt mij 
vaak. Ben ik op bezoek bij vrienden, komt 
dat onvermijdelijke moment dat iemand 
naast me komt zitten, de smartphone erbij pakt en dan 
– meestal ongevraagd – bladeren we samen – oh, en ah 
roepend – door een stroom fotootjes. En jawel: één kiekje 
van twee blote voeten in de zee. Eentje van vier voeten 
op het randje van de fonteinen in Parc Luxembourg te 
Parijs. Een voetje over het randje van de helikopter 
boven de Niagarawatervallen.
Onze voeten veranderen niet zo snel. En ze zijn echt van 
ons. Niemand heeft dezelfde voeten als jij; niemand 
heeft mijn voeten. Is dit onze manier om controle te 
houden? Onze voeten zijn misschien wel onze 
thuisbasis. Dat we impliciet zeggen: ja hoor, wij doen 
met alle veranderingen mee, we struinen over het  
strand in Bali, bekijken watervallen vanuit de lucht,  
we snuiven cultuur op in Musée d’Orsay… maar eh…  
we blijven onszelf,  hoor. Kijk maar: onze trouwe 
stappers zijn nog altijd hetzelfde.
Ons aanpassingsvermogen is een hit, in tijden van 
habitat unpredictability. Het is de motor achter 
innovatie: betere producten, hoge levensverwachting, 
nieuwe inzichten, vooruitgang. Maar houden we 
voldoende rekening met de grenzen van onze flexibili-
teit? Hoeveel nieuws kan ons brein hebben? En hebben 
we niet ergens een basis nodig, iets wat niet – of slechts 
langzaam – verandert? Iets waarop we kunnen 
terugvallen? Wat zijn de voeten van marktonderzoek? 
Wat zijn de voeten van marketing? «
hans lingeman is ceo van winkle  

De grenzen van de buigzaamheid
Colum

n
hans lingem

an
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het vak
In 2028 is de markt voor marktonderzoek diverser en dynami-

scher dan nu, en dat geldt ook voor de carrièremogelijkhe-
den van marktonderzoek-professionals. Wanneer we kijken 

naar de geschiedenis van marktonderzoek dan kun je op basis 
daarvan een paar intrigerende toekomstverwachtingen schet-
sen. Sinds het begin van het vak marktonderzoek, in de jaren  
20 en 30 van de vorige eeuw, heeft de marktonderzoekindustrie 
zich ontwikkeld tot een wereldwijd netwerk van bedrijven die 
nu gezamenlijk meer dan 50 miljard dollar omzetten en waarin 
een half miljoen professionals werken. In die honderd jaar is er, 
naast de behoefte aan vertrouwen en zekerheid, een tweede 
constante: verandering. De geschiedenis leert ons dat markt- 
onderzoek in de afgelopen 100 jaar continu
• nieuwe disciplines en wetenschappen heeft omarmd;
• net zoals nieuwe technologieën, methoden en technieken;  
• steeds verder gefragmenteerd is, en  
• steeds verder wegdrijft van de geledingen die verantwoor- 

delijk zijn voor de overall bedrijfsdoelstellingen.

Noviteit 
In de beginperiode van het marktonderzoek waren de toege- 
paste wetenschappelijke theorieën direct gerelateerd aan het 
realiseren van bedrijfsdoelstellingen. De eerste marktonderzoek- 
rapporten waren een noviteit en leidden tot opgetogen reacties 
van de top van bedrijven. Marktonderzoek was exponent van  
de nieuwe wetenschappelijke benadering in de bedrijfsvoering. 
Beslissingen konden met meer zekerheid en vertrouwen wor-
den genomen en bedrijven konden versneld groeien.  
De eerste toepassingen van wetenschap betroffen het voorspel-
len van vraag en aanbod, zodat inkoop en productie gepland  
en gemanaged konden worden. Parallel daaraan werden weten-
schappelijke theorieën toegepast voor het ontwikkelen en 
managen van merken en ook voor het beïnvloeden van de vraag. 

Nog steeds vormt dit de kern van het vak, alleen zijn er veel 
nieuwe wetenschappelijke disciplines bijgekomen. Sociale en 
psychologische wetenschappen en economie, gecombineerd 
met statistische methoden en technieken, vormden oorspronke-
lijk de wetenschappelijke fundering van marktonderzoek. Eind 
jaren 50 en vooral in de jaren 60 verschoof de aandacht naar de 
nieuwe discipline ‘marketing’. Binnen die discipline werden heel 
veel theorieën en modellen getest en toegepast, gebaseerd  
op o.a. etnografisch, sociaal-psychologisch, econometrisch  
en psychometrisch onderzoek. Het laatste decennium is de 
aandacht en interesse vooral verschoven naar de behavioral 
economics, Daniel Kahnemanns ‘system one and system two 
thinking’, neurosciences, data sciences en artificial intelligence.  
Aan het accepteren van nieuwe wetenschappen of nieuwe 
wetenschappelijke theorieën komt geen eind. Telkens zijn er 
verbeterde inzichten, nieuwe technieken, nieuwe mogelijk- 
heden. Dus ook over tien jaar en daarna. Maar de directe relatie 
tussen de nieuwe theorieën en wat de bedrijven in het alge-
meen willen bereiken, wordt steeds vager en de impact op het 
realiseren van bedrijfsdoelstellingen steeds marginaler. Dat 

In de vorige nummers van Clou schreef Dirk 
Huisman dat de markt voor marktonderzoek over 
tien jaar wereldwijd is verdubbeld en dat een 
groot deel van de huidige activiteiten is geauto-
matiseerd. Ook is het keuze- en beslisgedrag van 
de consument veel diverser en is het veel uitda-
gender om te bedenken hoe consumenten zullen 
reageren. In deze inspirerende maar soms ook 
turbulente wereld is er één duidelijke constante: 
een groeiende behoefte aan vertrouwen en 
zekerheid, al honderd jaar de drijvende kracht 
achter marktonderzoek. Deel drie van een serie. 

tekst dirk huisman, skim
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het vak

impliceert overigens niet dat we als industrie en professie de 
nieuwe wetenschappelijke inzichten moeten negeren. Nee, 
want dat zit in ons beroeps-DNA, en de inzichten stellen ons 
juist in staat om vertrouwen en zekerheid te bieden.  

Welkom
Niet alleen nieuwe technieken en methodologieën werden 
enthousiast ontvangen, als data-driven-industrie hebben we 
ook altijd de nieuwe ICT-mogelijkheden gepromoot. Of het nu 
gaat over computer aided telephone interviewing, computer 
aided personal interviewing, internet research, mobile research, 
text analytics, social media research, big data…. marktonderzoek 
verwelkomt maar al te graag de nieuwe mogelijkheden. Ze 
leiden tot vervanging van oude methoden, soms tot aanvulling 
en uitbreiding en bijna altijd tot kostenreductie en rationalisa-

tie. De vraag is gerechtvaardigd of al deze nieuwe mogelijk- 
heden leiden tot zekerheid en vertrouwen. Ze leiden in ieder 
geval tot nieuwe inzichten en dat raakt de kern van ons vak.  
En door betrouwbare nieuwe inzichten te delen bied je die 
zekerheid en vertrouwen. In die zin zijn al die nieuwe technolo-
gieën essentieel voor het vak. Door middel van big data en  
data fusion, slimme algoritmes, facial recognition en artificial 
intelligence zijn we in staat sneller nieuwe inzichten te  
genereren. Ongetwijfeld komen er in de komende decennia  
nog andere mogelijkheden bij.

Fragmentatie
De marktonderzoekindustrie is de afgelopen 60 jaar steeds 
meer gefragmenteerd en gediversificeerd. Dit hangt samen met 
het specialiseren op basis van nieuwe disciplines, technologieën 
en methodologieën. Specialisatie is een goede strategie om je  
te onderscheiden en zichtbaar te zijn. Maar voor het vak leidt  
dit tot een steeds verder doorgevoerde fragmentatie. Ook het 
gebruik van nieuwe technieken om reden van efficiency leidde 

tot het opdelen van het productieproces. Als tegenbeweging  
zie je dat de grote onderzoeksbureaus – om hun positie niet  
te verzwakken – nieuwe specialisten inlijven. Maar het inlijven  
van een palet specialisten leidt niet tot schaalvoordelen noch 
tot meer eenheid.  

Ruis
Hoe begrijpelijk en belangrijk voor de onderzoeksbedrijven en 
professionals ook, de specialisatie heeft er – ook door de profi- 
lering en de fragmentatie – niet toe geleid dat opdrachtgevers 
marktonderzoek als belangrijkste bron voor zekerheid en 
vertrouwen zien. Een belangrijke reden is dat de vele verande-
ringen in het vak niet direct gekoppeld zijn aan de uitdagingen 
waar bedrijven voor staan, en dat ze niet bijdragen aan het 
kweken van vertrouwen en zekerheid bij de bedrijfsleiding.  
Voor hen zijn veel ontwikkelingen in marktonderzoek vooral 
ruis. Daarbij komt dat marktonderzoek in de loop der tijd binnen 
de bedrijven is ingekaderd. Marktonderzoek werd veelal in de 
marketingsilo geplaatst en kreeg daarmee een beperkte rol  
bij bedrijfsproblemen en -kansen. Vooral bij ontwrichtende en 
strategische veranderingen wordt door de bedrijfsleiding niet 
altijd direct aan marktonderzoek gedacht. 

Groei
Zoals eerder gezegd, verwachten wij dat de markt voor markt-
onderzoek in 2028 twee keer zo groot zal zijn als in 2018. De 
geschiedenis en de ontwikkeling van marktonderzoek geven 
weinig reden te veronderstellen dat marktonderzoek een positie 
als primaire zekerheidsverstrekker en vertrouwenspersoon zal 
innemen. Toch is die positie van levensbelang, want inzicht in 
het keuze- en beslisgedrag van de consument is essentieel voor 
het succes van bedrijven. En er is geen professie die dit inzicht 
beter kan genereren, juist door haar systematische en weten-
schappelijke benadering. Hoewel de open houding van de 
professie geleid heeft tot fragmentatie en tot het vergroten  
van de afstand tot de key decision makers, is de betekenis van 
het vak nog steeds onmiskenbaar. Verandering is een constante, 
en verandering moet je toejuichen. Je moet daarin niet door-
slaan maar juist die verandering voor bedrijven een betekenis 
geven. Probeer de veranderingen te duiden en de kansen te 
formuleren, en te begrijpen wat ze inhouden voor bedrijven. 
Alleen dan kunnen we als professie onszelf de ruimte geven  
om te groeien. «

‘Je moet niet doorslaan in  
verandering maar ‘m juist  
betekenis geven voor bedrijven’
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16 april 2018
Verken de digitale  
databronnen
Bestaat de marktonderzoeker?
Hoe maak je als marktonderzoeker gebruik van de alle mogelijkhe-
den die de digitale wereld je biedt? Hoe werkt dataverzameling op 
een website of bijvoorbeeld via Facebook?  
Op welke wijze verzamel je demografische gegevens online, hoe zet 
je een eenvoudige survey op en welke inzichten geeft Google-zoekdata?  
In deze eendaagse workshop verken je de mogelijkheden van de 
digitale databronnen. Leer informatie verzamelen via website, social 
media en mobiele apps. En kom te weten hoe je met al die informatie 
je kennis over klanten, producten, diensten en organisatie kunt 
aanvullen. 

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

19 apr 2018
Beheers je SPSS?  
Na deze workshop wel!
SPSS Basics 
Binnen marktonderzoek is SPSS al lang de standaardtool voor het 
prepareren en analyseren van data. Maar SPSS is helaas niet iets wat 
veel mensen hebben kunnen leren tijdens de studie. In deze 
workshop stomen we je in één dag klaar om de meest toegepaste 
functies in SPSS op een efficiënte en effectieve manier te gebruiken.
Een dag voor junior-onderzoekers, analisten en datamanagers (met 
maximaal drie jaar ervaring), die alles willen weten van syntaxregels 
en –richtlijnen, eenvoudige uitdraaien, data-files management, 
nieuwe variabelen aanmaken, selecteren, filteren en data-inspectie.

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

30 april 2018
Analyseren en  
visualiseren – met R
Data cleaning en manipulatie 
In deze leergang kom je alles te weten over de basisbeginselen en 
bewerkingen van R en het analyseren en visualiseren van data. 
R is een programmeertaal en omgeving voor statistische analyse en 
grafische presentatie van gegevens. R is open source en daardoor 
gratis te gebruiken, het is beschikbaar op verschillende platforms, 
zoals Windows, OS X en Linux en het is makkelijk uit te breiden met 
extra pakketten voor bijvoorbeeld geavanceerde statistische analy-
ses, grafieken en data scraping. En er is een uitgebreide community 
zodat je veel informatie kunt opzoeken.

10.00 – 16.30 uur
O.l.v. Hester van Herk

17 mei 2018 

Zet je tanden in  
de survey-praktijk
Praktische methodologie & het analyse-palet 
De survey is al decennia de meest gebruikte marktonderzoektool. 
Toch bestaan er nog veel misverstanden over, vaak omdat de praktijk 
weerbarstiger is dan wat je hebt geleerd uit de studieboeken. Tijd om 
die praktijk eens stevig aan de tand te voelen en om het repertoire 
van de vragenlijstonderzoeker eens uitgebreid te bekijken. Met 
aandacht voor fundamenten van onderzoek (betrouwbaarheid & 
validiteit), steekproeven (representativiteit, steekproefgrootte, 
wegen), basale statistiek (significantie, toetsen, betrouwbaarheidsin-
tervallen), data-inspectie en analysetechnieken. 

10.00 – 16.30 uur
O.l.v. Robert van Ossenbruggen
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Aanmelden en 
informatie op 
www.moaweb.nl
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23 april 2018
Haal meer uit  
SPSS!
SPSS: Advanced Datamanagement 
Wil je sneller en slimmer werken met SPSS? In één dag krijg je het 
voor elkaar. Je gaat aan de slag met tekstmanipulaties, loopconstruc-
ties en SPSS macro’s. Je leert hoe je die kan toepassen om veelgebruik-
te bewerkingen in handige scriptjes onder te brengen. Weinig theorie, 
vooral heel veel doen en uitproberen. Daarna weet je alles van bewer-
ken van tekstvariabelen, voorwaardelijke bewerkingen, loopconstruc-
ties, verticale bewerkingen, SPSS macro’s, Output Management 
System (OMS) en toepassingen in de dagelijkse praktijk.
Een training voor datamanagers en analisten met minimaal twee 
jaar ervaring met SPSS en basiskennis van SPSS syntax. 

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

25 april 2018
Ga een paar  
SPSS-stappen verder!
SPSS Advanced Datamanagement - verdieping
In de training Advanced Datamanagement heb je kunnen experi-
menteren met het bouwen van slimme SPSS-syntax en macro’s.  
In deze verdiepingstraining ga je nog een paar stappen verder. Er  
is ruimte voor het bespreken van problemen waar je in de praktijk 
tegenaan bent gelopen, en je gaat aan de slag met slimme oplossin-
gen die je zelf inbrengt. Een training waarin je veel leert over SPSS- 
macro’s en waarin je oefent met dynamisch programmeren.
Voor datamanagers en analisten met minimaal twee jaar ervaring 
met SPSS en basiskennis van SPSS syntax. 

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

22 mei 2018
Op zoek naar  
verdieping?
State of the art in marktonderzoek
Ben je een ervaren onderzoeker en op zoek naar verdieping, wil je je 
kennis en expertise een boost geven? Kom dan naar deze dag en 
ervaar dat traditioneel kwantitatief en kwalitatief onderzoek veel 
frisser, eigentijdser en beter kan. Er staan meer dan genoeg onder-
werpen op de rol: de hedendaagse consument – van theorie naar 
praktijk, client-agency-relatie in een nieuw jasje, trends in (online) 
datacollectiemethoden, trends in analyse- en rapportagetechnieken, 
toelichtingen via korte cases uit verschillende sectoren en toepassin-
gen via break-out brainstormsessies in kleine groepen. 

10.00 – 16.30 uur
O.l.v. Tom de Ruyck

29 mei 2018
Meer uit data halen
SPSS: het analysepalet 
Voor degene die na deel 5 uit de serie verder willen. In deze workshop 
ga je zelf aan de slag en werk je vooral analysemogelijkheden door.  
Je staat stil bij de verschillende instellingen per analysetechniek, bij 
de valkuilen en interpretatie. 
Ben je een kwantitatief georiënteerde onderzoeker met minimaal 
een paar jaar ervaring, die méér uit zijn data wil halen dan kruis- 
tabellen? Dan is deze dag voor jou, waar je ook alles te weten komt 
over bivariate analyse en significantietoetsing, het vinden van 
structuur in variabelen met behulp van factoranalyse en betrouw-
baarheidsanalyse, driver analyse met regressie, segmenteren met 
clusteranalyse en plotten met correspondentie-analyse.

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

18 april 
Marketing in de zorg van morgen

19 april 
The game is on - SMART congres 

20 april 
MOA - Expertise-sessie: state of the art in marktonderzoek

26 april 
Symposium Insights Scientist van het jaar 
(Topic Digital Advertising)

MOA Agenda
april - mei 2018
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boeken

Elke twee tot drie jaar stellen de praktijk- 
mensen de onderzoeksprioriteiten vast 
voor de komende jaren. De hoogste  

prioriteit voor de periode 2016-2018 is de  
ontwikkeling van ‘Quantitative models to un-
derstand causality, levers, and influence in  
a complex world’. Meer concreet:
1 Bepalen van de effecten en de waarde van 

marketingactiviteiten op tal van ‘metrics’. 
Daarbij gaat het om zowel gedragsweten-
schappelijke maatstaven (bekendheid, per-
ceptie, overweging, preferentie) als meer 
economisch getinte maatstaven (verkopen, 
ROI, waarde van het merk/onderneming).

2 ‘Attribution, causality and ROI’. Wat zijn de 
causale relaties tussen het toewijzen van 
middelen aan mogelijkheden tot klantcon-
tact en ROI?

3 Ontwikkelen van betere modellen. Die kun-
nen beoordeeld worden op eigenschappen 
(eenvoudig, compleet, adaptief, logisch 
consistent, gestandaardiseerd), verkla-
ringskracht of voorspelkracht.

Recente ontwikkelingen in marketing leiden 
tot betere modellen waarmee je de meer re-
cent geëxpliciteerde vraagstukken kunt weer-
geven. Dan kun je denken aan:
• modellen waarmee de individuele vraag 

kan worden weergegeven (‘individual de-
mand models’).

• ‘database marketing models’ zoals modellen 
om de Customer Lifetime Value vast te stel-
len, modellen voor selectie en acquisitie van 
klanten, customer development, klantbe-
houd, churn predictie, customer engagement 
en evaluatie van loyaliteitsprogramma’s.

• modellen waarmee men de effecten van 
word of mouth in kaart kan brengen en de 
invloed op aankopen van een merk.

• bepalen van de effecten van online media, 
zoals review sites, mobile apps, social  
media, zoekmachines, banners en referral 
programmes. 

• customer journeys, het simuleren van 
customer engagement-programma’s.

• selecteren van relevante data uit de verza-
meling big data.

In twee monografieën hebben mijn collega’s 
Jaap Wieringa en Tammo Bijmolt (beiden 
hoogleraar aan de RUG), Koen Pauwels (Nor-
theastern University, Boston) en ikzelf de nieu-
we modellen en nieuwe methoden beschre-
ven. In de eerste monografie Modeling Mar-
kets beschreven we de stappen in het model-
bouwproces. Uit de zojuist verschenen mono-
grafie Advanced Methods for Modeling 
Markets (AMMM) licht ik graag twee onder-
werpen uit: de ontwikkeling van individuele 
vraagmodellen en modellen voor big data. 
Met het beschikbaar komen van meer geavan-
ceerde modellen en betere, gebruiksvriendelij-
ke software (R, STATA, Eviews) zijn de mogelijk-
heden om de vraag op individueel niveau te 
modelleren een stuk vergroot. De modellen 
geven antwoord op vragen als: welk product 
wordt gekocht en met welke kans, welk merk 
wordt gekocht (als een product wordt ge-
kocht), hoeveel wordt er gekocht (eenheden) 
en in welke periode wordt er gekocht (timing).

Voorbeelden van deze modellen zijn binaire 
logit en probit modellen en multivariate keu-
zemodellen. ‘Geneste’ modellen zijn ontwik-
keld om de sequentie van verschillende met 
elkaar samenhangende keuzebeslissingen in 
kaart te brengen. Wanneer consumenten een 

zekere ordening in preferentie voor een pro-
duct hebben, kan men het gedrag modelleren 
met behulp van ‘ordered’ (logit/probit) model-
len. Zo kan men bijvoorbeeld de satisfactiesco-
re voor verschillende alternatieven, gemeten 
met behulp van een 5-punts Likert scale ver-
klaren uit de verschillende eigenschappen van 
alternatieve producten om zo te weten te ko-
men welke eigenschappen bij welke keuze het 
meest cruciaal zijn.

Een bijzondere verzameling van individuele 
vraagmodellen vormen de Hidden Markov 
Models (HMM). Ze geven de transities weer 
van een consument die het proces van ‘onbe-
kend met het product/merk’ tot en met de 
(kans op) aankoop doorloopt. De transities om 
van een bepaalde situatie (‘bekend met het 
product’) naar een volgende situatie (‘opname 
in de evoked set’) te gaan, zijn subjectief én 
verschillen per consument. HMM’s houden 
daarmee rekening. Nieuwe gegevens zorgen 
dat we meer over het gedrag van consumen-
ten weten. In de afgelopen tien jaar was er 
zelfs een explosie van nieuw beschikbare ge-
gevens. Veel toepassingen van big data heb-
ben betrekking op het identificeren en classi-
ficeren van afnemers. Zo kan men bepalen hoe 
en met welke specificatie van producten men 
welke afnemers kan benaderen. Het voorspel-
len tot welk segment afnemers behoren is 
daarbij cruciaal. Daarbij worden machine  
learning-modellen toegepast. Met behulp van 
steeds nieuwe datapunten leert het model 
waar een afnemer gepositioneerd/geclassifi-
ceerd moet worden. Voorbeelden van machine 
learning-modellen zijn ‘decision trees’, ‘Support 
Vector Machines’, neurale netwerken en ‘bag-
ging and boosting’. Ook op dit terrein is recent 
goede software ontwikkeld (Matlab, SAS). 

We hopen en verwachten dat we met deze 
twee boeken antwoorden hebben gegeven  
op de door het Marketing Science Institute 
geformuleerde vragen en dat deze boeken 
hun weg naar menig (markt-) onderzoeker 
mogen vinden.

prof. dr. p.s.h. leef lang is emeritus frank m. bass-
hoogleraar marketing aan de rijksuniversiteit 
groningen, honorary hoogleraar marketing en 
marktonderzoek aan aston business school en 
lid van de koninklijke nederlandse academie van 
wetenschappen (knaw).

kijk voor de literatuurlijst op www.cloutoday.nl.

MARKTEN MODELLEREN
In Boston staat al meer dan 50 jaar het Marketing Science Institute.  
Het instituut laat praktijkmensen uit de 70 grootste ondernemingen van de 
wereld met academici praten over de ontwikkelingen in marketing science. 
Dat doen ze o.a. door het organiseren van seminars en het beschikbaar 
stellen van onderzoeksgeld voor nieuwe veelbelovende projecten. 

tekst peter leef lang



 
- Recensies

Maven Publishing publiceert  
met regelmaat boeken over de 
impact van technologie. In De  
wil van de technologie stond 
centraal hoe moeilijk het is om  
je te onttrekken aan techno-
logische ontwikkeling. Die 
ontwikkelingen kunnen we  
niet tegenhouden en als iets 
eenmaal is uitgevonden dan 
nemen we het doorgaans ook  
in gebruik. 

tekst jos westerink

Actueel is de razendsnelle ontwikke-
ling van kunstmatige intelligentie. 
Het kunstmatige intelligentie-pro-

gramma AlphaGo Zero leerde het bordspel 
Go door drie dagen tegen zichzelf te 
spelen en versloeg vervolgens de wereld-
kampioen. Als dit soort programma’s 
kunnen worden ontworpen voor algemene 
problemen en zichzelf kunnen verbeteren, 
dan kan het snel gaan. De computer is  
dan in no-time op alle fronten slimmer 
dan wij. Het uitgangspunt in Life 3.0 is  
dat deze superintelligentie vroeg of laat 
ontstaat. Zal dat ons vervolgens overvleu-
gelen? Voor dat gevaar waarschuwde  
ook de onlangs overleden natuurkundige 
Stephen Hawking. Hij stelde dat kunst- 
matige intelligentie een eigen wil kan 
krijgen die met die van ons conflicteert. 

Auteur Max Tegmark is kosmoloog.  
Kosmologen zijn gewend te denken op 
grote schaal: in miljarden (licht-)jaren.  
Als een kosmoloog filosofeert over een 
toekomst met superintelligentie dan staan 
vragen centraal als: hoe zullen mensen en 
superintelligentie in de komende 10.000 
jaar samen co-existeren? Welke mogelijk-
heden hebben we om het heelal te koloni-
seren? Kunnen we de straling uit zwarte 
gaten gebruiken als energiebron? De 

auteur schetst verre toekomstscenario’s 
die me vooral aan science fiction doen 
denken. Het gaf mij een fatalistisch gevoel. 
Ik kan me amper voorstellen dat wij de 
aankomende 200 jaar goed doorstaan.  
We moeten eerst maar eens de zelf 
veroorzaakte technologische risico’s zoals 
nucleaire oorlog en klimaatverandering 
overleven. 

Troostrijker vond ik de meer filosofische 
onderwerpen, bijvoorbeeld het hoofdstuk 
over doelstellingen. Superintelligente 
programma’s zullen wij een doel moeten 
meegeven. Maar hoe zorgen we ervoor dat 
dat doel in lijn blijft met onze doelen?  
Die vraag blijkt lastiger dan je zou denken. 
Intelligente systemen hebben een doelen-
hiërarchie. Vergelijk het met de mens. Het 
doel van de mens vanuit het perspectief 
van onze genen is eenvoudig: reproductie. 
Daarom heeft de evolutie het organisme 
waarin onze genen tijdelijk verblijven, de 
mens, voorzien van lust. Dit mechanisme 
werkt als een tierelier. Een andere innova-
tie van de evolutie was ons verstand, zodat 
wij flexibel om kunnen gaan met levens- 
gevaarlijke situaties. Maar dat verstand is 
verworden tot een zelfstandige entiteit, 
met eigen doelen. Met onze intelligentie 
hebben we bijvoorbeeld voorbehoedsmid-

delen uitgevonden. Een uitvinding die 
loodrecht staat op het oorspronkelijke 
reproductieve doel van onze genen. Het  
is dus niet triviaal ervoor te zorgen dat  
de doelstellingen uit een hiërarchie op  
één lijn zijn. We kunnen superintelligentie 
voorzien van een mensvriendelijk doel. 
Maar superintelligentie zal zelfstandig 
secundaire doelen ontwikkelen zoals 
zelfbehoud en het verwerven van hulp- 
middelen. Het kan zijn dat de mens 
daardoor in de knel komt.

Intelligentie en bewustzijn maken onze 
soort vooralsnog uniek. Maar het is on- 
duidelijk hoe lang en hoe succesvol deze 
eigenschappen op termijn zijn. We domi-
neren nu – evolutionair en kosmologisch 
gezien – een uiterst korte tijd onze planeet, 
maar onze toekomst is ongewis. Life 3.0 
maakt dat ongemak duidelijk. ‹
  

Life 3.0 - 
de mens te slim af? 

Life 3.0
Max Tegmark
Maven Publishing (2017)
ISBN 978949493279 - 496 p. - D 24,50
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Weinig vakgenoten hebben  
hun naam duurzaam aan een 
methode weten te verbinden.  
Wie weet nog van Martin van 
Herk en de Stochastic Reaction 
Monitor of van het SMART-model 
van Dirk Sikkel? Wie zat er achter 
het hondenkoppen-model van 
Censydiam of wie begon ooit  
over Superpromoters? Al deze 
ideeën komen niet van Byron 
Sharp en of diens naam beklijft 
moeten we nog maar afwachten. 

tekst wicher van vreden

Eén naam biedt weerstand aan het 
stof der eeuwen. In de Esomar-pro-
ceedings in 1976 publiceerde Peter 

van Westendorp, die begin maart overleed, 
zijn artikel over de NSS Price Sensitivity 
Meter. Om een of andere reden lijkt zijn 
naam nog steeds te resoneren in de 
onderzoeksgelederen. Van Westendorp 
heeft meer mooie onderzoekstechnieken 
het licht doen zien maar aan de Prijsmeter 
heeft hij effectief zijn naam weten te 
koppelen. 
Van Westendorp schreef in de jaren 80  
en 90 een groot aantal columns voor  
de voorganger van Clou – columns die  
de toets van de herlezing nog heel goed 
kunnen doorstaan. Grote monografieën 
heeft hij daarentegen niet op zijn naam 
staan en daarom besteden we in deze 
boekenrubriek aandacht aan het werk  
van een illustere voorganger uit de ge-
schiedenis van het opinieonderzoek waar 
Van Westendorp graag aan refereerde. 

Hoewel de toepassing van statistische 
technieken toen ook al minstens een halve 
eeuw oud was had het opinieonderzoek in 
de jaren 50 nog iets magisch – een reuk 
van tovenarij. De sfeer van iets belangrijks, 
iets groots en iets nieuws wordt mooi 
neergezet in het door Van Westendorp  

ooit gepropageerde boekje Opinieonder-
zoek van Elisabeth Noelle-Neumann. Dit 
uit 1966 daterende boekje bevat ook voor  
de tegenwoordige lezer nog heldere 
voorschriften voor het uitvoeren van  
een opinieonderzoek. 

Maar vooral is het leuk om te lezen over 
hoe de enquête na de oorlog als wonder-
middel werd geïntroduceerd. Fundamen- 
tele vragen worden hierbij niet uit weg 
gegaan. In het eerste hoofdstuk wordt 
bijvoorbeeld de morele vraag Mag men 
mensen tellen? opgeworpen – tegenwoor-
dig niet zo’n issue meer, maar in het boekje 
is te lezen dat de islam (net als het oud- 
testamentische christendom) hier sterke 
bezwaren tegen heeft (die hierop neerko-
men dat je gelovigen en ongelovigen niet 
bij elkaar op kunt tellen). Kijk, daar heb je 
wat aan. Een historisch document met een 
nog immer instructief en zelfs vermakelijk 
randje. Omdat het in 1966 in een populaire 
Marka-pocketeditie in grote oplage is 
verschenen is het voor de doorzetter 
tweedehands nog wel te bemachtigen. 

De naam van Noelle-Neumann leeft thans 
nog voort in het begrip ‘zwijgspiraal’ 
waarmee zij aangaf dat publieke opinies 
gegrondvest zijn in onzekerheid van de 

mens en dat zij tot stand komen in relatie 
tot de wens van de mens om bij een groep 
willen horen (zie voor een goede uitleg 
bijvoorbeeld het boek Media en Publiek  
van De Boer en Brennecke). Zoals Van 
Westendorp het uitdrukte: opinies zijn  
het wisselgeld in de intermenselijke 
communicatie. 

Minstens even belangrijk als de zwijg- 
spiraal vond Van Westendorp trouwens 
zijn eigen vinding – de ‘kletsspiraal’, 
waarop elke onderzoeker bedacht moest 
zijn. Als mensen geen mening hebben, dan 
zijn ze vaak op verzoek van de gespreks-
partner bereid er ter plekke een te fabrice-
ren. De onderzoeker moet erop bedacht 
zijn dat dit type opinies niet noodzakelijk 
een diepgevoelde waarheid vertegenwoor-
digt. Praktisch gezien betekent dat voor  
de opinieonderzoeker dat je je bij elke 
enquêtevraag goed af moet vragen of je  
de respondent voldoende mogelijkheid 
biedt om ‘weet niet’ te zeggen. ‹ 

De kletsspiraal van  
Peter van Westendorp 

Elisabeth Noelle 
Opinieonderzoek 
Utrecht: Marka-boeken (1966) 
353 p.

Recensies



 

1928 - 2018

Peter van Westendorp is op 28 februari van dit jaar op 
89-jarige leeftijd overleden. Ik noemde hem in een 
column ooit de Johan Cruijff van het marktonderzoek en 
hoorde van zijn zoon dat Peter daar nogal ontstemd over 

was. Hij hield niet van sport en van voetballen, en de vergelijking  
met ‘een’ voetballer deed hem nogal tekort in zijn ogen. 
 
Van Westendorp was een buitengewoon slimme, eigenzinnige en 
eigenwijze man, en heeft in de geschiedenis en de ontwikkeling 
van het vak marktonderzoek een heel belangrijke rol gespeeld.  
Hij was een van de eersten die zich realiseerde dat standaardisatie 
belangrijk was in ons vak. Dingen steeds op dezelfde manier 
aanpakken levert veel voordelen op: kostenbesparing, 
vergelijkingsmogelijkheden en minder kans op fouten. Hij 
ontwikkelde diensten die met zo min mogelijk data – en dus  
met een beperkte respondentbelasting – zoveel mogelijk 
analysemogelijkheden opleverden. Drie van zijn meest bekende 
‘producten’ zijn de Target Monitor (merkbinding), de KS-methode 
(merkimage) en de wereldberoemde en nog steeds gebruikte  
Price Sensitivity Meter, of zoals de Amerikanen zeggen…  
‘we did a Van Westendorp’. Hij was er vaak heel trots op  
(zijn scherpzinnigheid ontging ook hemzelf niet) en deelde  
alle ins-and-outs van zijn instrumenten graag met iedereen  
die maar luisteren en lezen wilde. Esomar-papers werden  
voorzien van glasheldere gebruiksaanwijzingen en zwierig 

Peter van Westendorp IN MEMORIAM  

uitgeschreven algoritmes. Daardoor is hij waarschijnlijk de  
meest schaamteloos gekopieerde uitvinder in ons vak geworden, 
en hielden hij en zijn werkgever te weinig over aan al die fraaie 
producten en diensten.

Het brein van Peter werkte op een verbijsterend geordende 
manier. Wanneer je hem ’s ochtends met een vraagstuk confron-
teerde dat interessant genoeg was, ging hij achter zijn IBM 
typemachine met bolletje zitten en produceerde binnen een paar 
uur een lijvig document –  in een geheel zelf ontwikkelde huisstijl 
en vaak voorzien van een flink notenapparaat – waarin het 
probleem geanalyseerd en ontrafeld werd. De oplossing werd zo 
vanzelfsprekend gepresenteerd dat het leek of je het zelf bedacht 
had. Als het relevant was werd de vragenlijst direct meegeleverd, 
inclusief routing en aanwijzingen voor de enquêteur. Hij schreef 
notities over een maatschap van zelfstandige researchconsultants 
(‘De toekomst van het marktonderzoekbureau’), de binding tussen 
politiek en burger (‘De kiezer als klant’), het Buckler-debacle, de 
Brent Spar-affaire en spraakmakende inbreuken op het (beeld)
merkrecht. Talloze verhandelingen heb ik mogen lezen die steeds 
een verademing waren, bakens van glashelder licht in de zee van 
oeverloos geleuter en na-aperij waarin het vak marktonderzoek in 
de jaren 80 en 90 ronddreef.

Van Westendorp wist dat-ie een groot licht was, en had soms 
moeite om met kleinere lichten samen te werken of te discussiëren. 
Hij kon bot en rigoureus zijn als het niet goed genoeg was, zoals  
hij bier kon terugsturen dat naar zijn zeggen een graad of twee te 
warm was. Klanten die opdracht wilden geven voor methodo-
logisch onverantwoorde projecten, werden weggestuurd met de 
korte toelichting ‘zulke dingen doen we hier niet’. Hij was ook 
uiterlijk niet altijd even aangepast. Ik voel nog mijn afgrijzen toen 
Peter ging staan na een bespreking met belangrijke Shell-mensen, 
en er zeker twintig centimeter van zijn harige buik onder de te 
korte zwarte coltrui zichtbaar werd. Ook nagels met rouwranden 
(‘werken in de tuin’) verhinderden hem niet besprekingen met 
grote zeepfabrikanten te voeren. Gelukkig maakte zijn geregeld 
gedragen Rolex duidelijk dat we met een heer van stand te doen 
hadden, ondanks de soms wat smoezelige verpakking. 

Het is een sleets woord dat ik zelden gebruik, maar in het geval 
van Peter van Westendorp kunnen we echt spreken van een icoon 
van het vak. Zo zijn ze er niet meer, en zo zullen ze er waarschijn-
lijk ook niet meer komen. Het is mooi geweest, heel mooi!

Reinier Heutink

JOHAN CRUIJFF: DE PETER VAN  
WESTENDORP VAN HET VOETBAL
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SAMR Marktvinders onderzoekt sinds 2007 de klantvriende-
lijkheid van Nederlandse bedrijven. Het bureau vroeg  
de RUG de data van het Klantvriendelijkste Bedrijf van 

Nederland te onderzoeken op het effect van klantvriendelijk- 
heid op toekomstige bedrijfsresultaten. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door Melvin Bredewold.Aan de hand van verschil- 
lende modellen is de relatie tussen retentie en klantvriende- 
lijkheid vergeleken. In bijna 40% van de gevallen was er sprake  
van retentie.  

De gemiddelde klantvriendelijkheidsscores lagen tussen de 6,8 en 
7,9. Verschillende validatiemethoden laten zien dat het model met 
klantvriendelijkheid significant beter presteerde dan het model 
zonder klantvriendelijkheid. Een toename van één punt in klant- 
vriendelijkheidscore leidt tot een 5,75% hogere kans op retentie.
Het effect op retentie verschilt pas significant vanaf een score van 
zeven of hoger. Voor het effect op retentie maakt het dus niet uit  
of een bedrijf een één of een zes scoort op klantvriendelijkheid.  
Bij een stijging van zes naar zeven neemt de kans op retentie met 
8,2% toe. Het grootste effect is te vinden bij een stijging van een 
zeven naar een acht. De kans op retentie neemt dan met maar  
liefst 18,1% toe. Opvallend is echter dat er geen verschil in retentie  
is tussen een acht, een negen en een tien. 

De Nederlandse retailsector kende in 2017 zijn sterkste 
groei sinds 2006. ABN Amro vermoedt in zijn laatste 
sectorprognose dat die groei zich ook in 2018 doorzet.

Retailers moeten zich onderscheiden, volgens de bank, en daarbij 
wordt omnichannel steeds belangrijker. 

Een sector die het moeilijk heeft om terug te komen op het  
niveau van voor de crisis, is die van de voedingsspeciaalzaken.  
Die sector loopt nog 29% achter op het niveau van voor de crisis, 
terwijl de supermarkten dat niveau al hebben overstegen. De 
speciaalzaken moeten volgens ABN Amro dan ook inspelen op  
de vergrijzing en de vraag van de consument naar de herkomst  
van producten. Ook kledingwinkels liggen nog steeds 9% achter  
op het niveau van voor de crisis, al is de totale vloeroppervlakte 
sinds 2007 met 7% gegroeid. Bovendien verdubbelde het aantal 
online kledingwinkels de voorbije vijf jaar. 

feiten en om
standigheden

KLANTVRIENDELIJKHEID  
POSITIEF VOOR RETENTIE 

RETAIL GROEIT IN 2018 

›

›

Rectificatie
In Clou 86 (februari 2018) staat in het Trendrapport 2017, in de  
tabel Online op pagina 27, abusievelijk het cijfer 1 achter MWM2.  
Dat moet zijn 37.
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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. 
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