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Gen Z moet het zelf fixen

Merken die denken dat ze hun millennial-strategie

op Generatie Z kunnen loslaten, slaan de plank mis,
waarschuwt Aljan de Boer van Trendsactive. Zijn
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Strijder voor eerlijker algoritmes

Neuro-informaticus Sennay Ghebreab wilde op jonge
leeftijd arts worden maar koos later voor de studie

technische informatiesystemen. Hij nam het initiatief
voor het Civic AI Lab aan de UvA en hij ijvert voor het

gebruik van AI voor ‘social good’, want ‘iedereen moet
profiteren van de goede dingen van AI’.

28

Inzoomen op trends 

Dataplatform Dynata zoomt in op trends die invloed
hebben op meningen van mensen en de manier
waarop je ze bij onderzoek moet betrekken.

Stefan Boom – vice president sales EMEA van Dynata

– vertelt over trendonderzoek, jongeren en het belang
van het umfeld.
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Redactioneel
Feiten en Omstandigheden

Column Tom de Ruyck  Pause, Play en Fast-Forward

Jongeren – koplopers van verandering

Column Hans Lingeman  Simpel

Gen Z – Kopers van de toekomst (geven graag hun mening)
Geef Generatie Z de microfoon in handen
Partnerbijdrage Team Vier Voice assistants voor de telefoongeneratie
Design thinking en de creatieve vrijheid
Van cijfers naar marketingadvies
Advertorial MI Match en recruitment
swocc  Merk-in-zicht met machine vision
smart  Voice – hoe vraag je om een paraplu?
Recensie

Column Lex Olivier  In de kantoortuin / Colofon
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jan roekens - hoofdredacteur
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Verder kijken

Er komt nogal wat bij elkaar in dit nummer. Op de
eerste pagina’s vindt u berichten over de corona-crisis,
en bij het uitkomen van dit nummer is er vast nog
meer nieuws. De crisis is er voor iedereen, en dus ook
voor veel onderzoeksbureaus. De MOA houdt hen op
de hoogte van de laatste maatregelen en regelingen,
en in ClouToday proberen we de komende tijd bureaus zelf aan het woord te laten over hoe zij zich
staande houden in deze tijden. Voor Clou zelf is het
ook een bijzondere tijd. In het vorige nummer kon u
al lezen dat we dit jaar overstappen naar een digitale
uitgave. Daarin zullen Clou en ClouToday samengaan
met als doel om u continu te voorzien van nieuws
uit de branche, omgeven door achtergrondartikelen,
blogs, columns, berichten uit de wetenschap en nog
veel meer moois over data, analytics en insights. Dit
nummer had nog in print zullen verschijnen maar we
hebben gekozen voor een digitale weg. Nog niet zoals
we in de zomer laten zien, maar in een aloude pdf.
Reden: omdat zoveel mensen thuis werken zouden
we met het papieren blad niet iedereen bereiken. En
dat is niet wat we willen, want dit nummer
draait om twee belangrijke zaken. Op pagina
15 vindt u een overzicht van alle genomineerden voor de MOAwards. Een overzicht
van mensen en bureaus die het vak hoog
hebben en een deskundigheid uitstralen
die een prijs waard is. Wanneer de uitreiking
plaatsvindt, wordt nog bekendgemaakt.
En een ander groot deel van dit nummer
ruimen we in voor Generatie Z. Dat is een
soort goedmoedig virus, om het eens gewaagd te zeggen. Er is veel onderzoek naar gedaan,
en er zijn ook nogal wat adviezen hoe je dat onderzoek dan aanpakt. Geen wonder dat die belangstelling er is, want we hebben de millennials wel zo’n
beetje gehad en we zijn toe aan de nieuwe eigenwijze
kopers van de toekomst. Die Gen Z’ers kijken overigens verder dan het scherm waar je ze altijd achter
ziet hangen. Zo blijkt maar weer dat je kunt hangen
en toch niet stilzitten. Daar sluiten wij ons bij aan.
We werken door en hopen ergens in de zomer weer
naar buiten te knallen met een nieuw online gezicht.
In de tussentijd: hou vol, en tot (snel) ziens.
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nieuwssites is toe te schrijven aan meer

bezoek door jongeren (wat ze van oudsher
minder doen).

Economie

Meer dan driekwart van de Nederlanders

ou

ou

ou
u

gevolgen voor de Nederlandse economie.

Zorgen over de persoonlijke economische

situatie zijn er iets minder. Overigens maken
veel meer lager opgeleiden dan hoger

N

opgeleiden zich zorgen over de economische

u Nederlanders zoveel meer tijd

werd aangekondigd, steeg het aantal dage-

online mediagebruik snel, zo blijkt

meer dan 9 miljoen bezoekers per dag.

Vertrouwen

in 30 landen, blijkt dat Nederlanders die op

trouwen in de manier waarop de Nederlandse

thuis doorbrengen, verandert het

uit het NOBO (Nederlands Online Bereik
In de eerste twee maanden van dit jaar

bezochten 6 tot 6,5 miljoen mensen per dag
de top 13 lokale Nederlandse nieuwssites.

Toen op 15 maart in Nederland de ‘lockdown’

63
# 51
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Geslacht

MARKETING INSIGHTS & BIG DATA EVENT

MARKETING INSIGHTS & BIG DATA EVENT

Woensdag 5 Februari
WPG Research zaal

De nieuwe MIE app is vanaf eind januari gratis
verkrijgbaar voor IPhone en voor Android.

Social & Digital Marketing

Marcel Molenaar
Hoofd Marketing Solutions voor
LinkedIn Benelux. Marcel heeft
meer dan 15 jaar ervaring in de
interactieve industrie en focust zich
met name op online marketing.
5 febr. - 16.15 uur

Daan Roosegaarde
Kunstenaar/innovator Daan
Roosegaarde en MarketResponse
directeur Willem Brethouwer laten
hun licht schijnen op ‘de nieuwe
wereld’ vol real time interactie. Hoe
verbind je intelligence en innovatie
om de juiste context te creëren?
6 febr. - 15.00 uur

28

TNS NIPO
zaal

26

30

Team Vier bar

25

31

33

34

35

GfK Shuttle

J
A

30 jaar Motivaction
zaal

Peter Walshe
Peter Walshe (Millward Brown), de
man achter WPP’s Top 100 Brands,
laat jou het belang van Brand Power
zien. Wat moet je als merk doen om in
Nederland succesvol te zijn?
5 febr. - 13.45 uur
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DESAN
Research Solutions
zaal

9

haystack zaal

14

TNS NIPO
Round Control

15
16
0

Registratie
WPG research
zaal
Perspective
zaal

Buffet
Koffie/Thee

Big Data & Digital Analytics
Wat zijn de mogelijkheden op gebied
van dataverzameling en -analytics? Met
4 interessante Big Data masterclasses,
in elke ronde een lezing op gebied van
Digital Analytics en een Big Data plein
op de beursvloer laten wij zien wat dit
jou als organisatie kan opleveren.

24

32

Sprekerslounge

MIE Zaal

VideoLogic
zaal

RKG Netwerkplein
Op zoek naar professionals met
dezelfde interesses of naar een nieuwe
klant? Kom dan naar de speciale
MIE-netwerksessies op het RKG
Netwerkplein. Dit is bovendien dé plek
om tussen de lezingen door te genieten
van een hapje en een drankje!

27

29

RKG
netwerkplein

Beeckestijn
zaal 1

Beeckestijn
zaal 2

Rijn Vogelaar &
James Whelligan
Rijn is oprichter van The
Superpromoter Academy, oud CEO
Blauw Research, spreker, schrijver
en adviseur op het gebied van
enthousiasme. James is lead zanger
en oprichter van de band Whelligan.
Tijdens zijn studie ontmoette hij
Rijn, die als dichter optrad tijdens
tours van James’ band “Lemonade”.
5 febr. - 09.00 uur

Op de beursvloer wordt een uitgebreide
lunch geserveerd. Koffie/thee/water is
overal verkrijgbaar. De borrel op de eerste
dag, gesponsord door Team Vier, vindt
plaats bij de Team Vier bar.

Ingang

Path to Purchase
Podium

Stands
0 MOA/NIMA
1 upinion
2 SAP
5 Gereserveerd
6 Webtrekk
7 Smart Information Solutions
8 Boom Your Business
9 Scanmar
10 Jambo Software
11 Netquest
12 Totta Research
13 Millward Brown
14 InSites Consulting
15 Markteffect
16 Adformatie
17 Research Now
19 GMI
20 DASC
21 Underlined
22 Cyriel Kortleven
23 VideoLogic
24 The Choice
25 Gereserveerd
26 TNS NIPO
27 Everett
28 Qualtrics
29 Enketo Fieldwork Services
30 ISIZ
31 SSI
32 Beeckestijn Business School
33 Mobiel Centre
34 MarketResponse
35 haystack
Pilaren
A IBT Marktonderzoek
B De Onderzoeksfabriek
C Flycatcher
D Huitema Marketing Services
E EyeSee
F Nebu
G Questback
H Triggerpoint
I
Van Hellemond & Co
J
Small Kids & Youth

De overheid wenst meer marktwerking
en concentratie van zorg. Ziekenhuizen
moeten hierdoor scherper kiezen in hun
MarCom-beleid. Het Catharina Ziekenhuis ontwikkelde een heldere Content
Marketing Strategie.
10:45 - 11:30

Door Nicolette de Vicq (Ipsos Nederland) &
Victoria Guyatt (Ethnography Centre of Excellence)

Three Perspectives on (being) BIG. Obesitas, SLIM zakendoen en BIG business
bekeken vanuit behavioural-economics,
etnografisch en zelfreflectief perspectief.
Hoeveel gewicht leg jij in de schaal?

12:00 - 12:45

Social & Digital Marketing
Open Mind, Think Different

10:45 - 11:30

Door Jochum Stienstra (Ferro Explore!) &
Barbera van der Wal (ING Nederland)

Hoe kun je nieuwe inzichten krijgen als
je dezelfde vragen blijft stellen? ING en
Ferro Explore! vertellen over de kracht
van verhalen.

12:00 - 12:45

Open Mind - Think Different

13:45 - 14:30

BrandNewGame
NAMENS NIMA

15:00 - 15:45

Radyus
NAMENS NIMA

Door Arjan Terpstra (Radyus) &
Katja van Ederen (Veiligheidsregio Groningen/
Brandweer Groningen)

De provincie Groningen kent aardbevingen- en overstromingsrisico’s.
Veiligheidsregio Groningen informeert
en luistert via sociale media en maakt
mensen bewuster en helpt ze vooruit te
denken.

Tijdens deze lezing leer je de mechanieken achter gamification en krijg je praktische voorbeelden hoe het succesvol kan
worden toegepast.

15:00 - 15:45

Underlined
Big Data & Smart Solutions, the next
step in creating insights!

Open Mind - Think Different

Zes
bureaus
gecertificeerd
Consument
2020

Katern_Clou_programmaGOEDv3DEFF.indd 35

03-01-14 16:22

09:45- 10:30

Keizer & Co, communicatie
en coaching NAMENS VMC

Klantgerichtheid in de dagelijkse praktijk
van een alarmcentrale en verzekeraar?
Allianz Global Assistance ontwikkelde,
samen met KSI, een besturingsmodel met
de klantperceptie als startpunt.

10:45 - 11:30

Door Frank Hess (Totta Research) & het publiek

Totta Research biedt u hét platform om
uw eigen ideeën te presenteren. Presenteer zelf uw idee en laat het publiek beslissen tijdens onze workshop! Wie durft?

12:00 - 12:45

BrandReality: let your customers do
the storytelling!
Door Lucas Hulsebos (DVJ Insights) &
Tom Wilms (Effective Brands)

Een andere manier om te achterhalen hoe
het aankoopproces van mensen verloopt.
Het doel is het bepalen van een groeistrategie voor een merk door de juiste “connections” te benutten.

13:45 - 14:30

Door Annett Keizer (Keizer & Co, communicatie
en coaching) & Karen de Vries (Karidiès)

Wie je bent en wat je kan, wordt belangrijker dan wat je weet. Ontdek welke
talenten en vaardigheden voor jou als
marcomprofessional een must zijn.

10:45 - 11:30

Creating predictive models in which you
integrate structured data and unstructured text data provides your organization´s new insights, making it possible
to distinguish future trends and new
opportunities.

15:00 - 15:45

Customer Centricity

09:45 - 10:30

Cross Channel Excellence:
Customer Insight als basis
voor multi channel management
Door Mike Hoogveld
(Holland Consulting Group)

Het aantal communicatiekanalen groeit en klanten gebruiken
ze steeds meer dwars door
elkaar heen. De enige oplossing
is het implementeren van een
geïntegreerde multichannel
aanpak.

VideoLogic zaal

12:00 - 12:45

Game Changers
NAMENS NIMA

Door Jeroen Tjepkema (Meausureworks) & Maurice Jongerius (bol.com)

Gleijm & van der Waart B.V.
NAMENS NIMA
Betekenisvol positioneren.
Een inspirerende reis langs
succesvolle merken
Door Joris van der Waart
(Gleijm & van der Waart B.V.)

De tijd waarin we leven biedt
volop kansen voor merken en
marketeers. Joris van der Waart
neemt je mee op een inspirerende reis langs betekenisvolle
merken.

Getting grip on Big Data to
make Tweakers website of the
year 2015
Door Vincent Pijpers (Tweakers)

13:45 - 14:30

A case study on how big data is
collected, combined, processes
and applied at Tweakers.net
to continuously optimize the
website, but also the internal
state-of-mind.
Big Data & Digital Analytics 13:45 - 14:30

Customer Insights Center
Rijksuniversiteit Groningen

Concept Testing: Consider all the
possibilities

Big Data biedt kansen!

Door Mini Kalivianakis &
Virginie Jesionka (SKIM)

Door Jaap Wieringa (Customer Insights
Center Rijksuniversiteit Groningen)

Working on a new product concept,
package design, or creative campaign?
Learn how to identify the best concept
when there are endless design possibilities.

15:00 - 15:45

Is ‘Big Data’ een hype? Welke
waarde heeft ‘Big Data’ nu in de
praktijk? In deze lezing zetten
we de uitkomsten van onderzoeken op een rijtje.

Big Data & Digital Analytics 15:00 - 15:45

Digital Audiences ‘How it is made’:
nieuwe currencies voor het bereik van
websites. Over de opzet van het nieuwe
onderzoek en een aantal opvallende
uitkomsten.

16.15 - 17.15 uur
MIE zaal

03-01-14 16:22

10:45 - 11:30

flowresulting

Open Mind – Think different 09:45 - 10:30

Synergie | corporate brand
strategy NAMENS NIMA
De psychologie van de marketeer

Door Jelmer van der Meulen (Synergie)
& Martijn Vinke (OGD)

In een zoektocht meer uit marketeers te halen, vonden we
denkpatronen die belemmeren
of juist succesvol maken. Een
workshop die je bewust maakt
van je denkuitdagingen.

Social & Digital Marketing 10:45 - 11:30

InSites Consulting

Door Anders Jansen (flowresulting)
& Freek Moerlands (Rabobank)

Case Rabobank en flowresulting:
hoe realiseer je ‘geloof in klantbeleving’, hoe maak je klanten
écht enthousiast en hoe vertaal
je dit naar concrete actie?

Insights Management

12:00 - 12:45

Interbrand
Het merk Nederland sterker
op de kaart gezet
Door Ariën Breunis (Interbrand) &
Gamze Aslancik (Agentschap NL)

Interbrand en de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland
presenteren een case over de
merkkracht van Nederland en
de route naar een competitief
sterker (landen)merk.

Open Mind – Think Different 13:45 - 14:30

this that & the other
NAMENS NIMA
Get the fuck out of your comfort zone
Door Hugo van Woerden & Philip Brink
(this that & the other)

Brands have to be brave. Heineken made a branded content
campaign that challenged the
conventions to create some outof-this-world results.

Open Mind – Think Different 15:00 - 15:45

Get close to youth: Hoe BE
VIACOM in gesprek gaat met
Millenials
Door Joeri van den Bergh (InSites
Consulting) & Patrick Alders (VIACOM
NorthernEurope)

Krijg inzicht in het leven van
Gen Y en wat deze generatie
belangrijk acht. Deze presentatie
omvat 5 trends in het leven van
Millennials en wat adverteerders
hieruit kunnen leren.
Social & Digital Marketing 12:00 - 12:45

GMI
Mobile Research – Pap, dit is
zo 2014!

Door Dennis Sewberath (GMI)

Smartphones en Tablets in
online onderzoek. Nieuwe apparaten zetten de wereld compleet
op z’n kop. Samen gaan we op
ontdekkingstocht naar deze
nieuwe veelbelovende wereld.

Open Mind - Think Different 13:45 - 14:30

Millward Brown
The gateway to success via
Brand Power
Door Peter Walshe (Millward Brown
/ WPP)

Wat is de overeenkomst tussen
violen, vissen en wenkbrauwen?
Kom naar deze lezing en hoor
van acteur Peter Walshe hoe je
merk kan groeien.

Social & Digital Marketing 15:00 - 15:45

Energize
NAMENS NIMA

Turn Big Data into
Big Business

b-open
Empower your brand: merken, mensen en maatschappij
verbinden.

ING Next Generation Banking

Door Mark Raben (SAP Nederland BV)
& spreker nader bekend te maken

Door Jeroen Meijering (b-open) &
Marie Monique van der Salm

Door Jesse Ridder (Energize) &
Wenka Booy (ING Nederland)

SAP Nederland BV

GfK

Door Marion Appel (GfK)

Klantbeleving: NPSpirit *
NPScore * NPSysteem

Hoe positioneer je mobiel in
e-commerce? Maurice Jongerius en Jeroen Tjepkema geven
inzicht in hoe je een mobiele
strategie ontwikkelt die werkt.

Big Data & Digital Analytics 12:00 - 12:45

Tweakers
NAMENS Webtrekk

Social wisdom; social media als basis
van commercieel succes
Door Ayman van Bregt (Game Changers) &
Patrick Kerssemakers (Fonq.nl)

Digital Audiences ‘How it is made’:
nieuwe currencies voor het bereik van
websites

Wordt customer insight management
het vak van de toekomst? Wat zijn de
trends en ontwikkelingen en welke rol
neemt de marktonderzoeker nog in?

MIE zaal

Open Mind - Think Different 09:45 - 10:30

Customer Centricity

Measureworks

In steeds meer markten is het midden
weg. De reismarkt laat zien dat een stuck
in the middle positionering dodelijk is.
Links óf rechts afslaan is noodzakelijk!

In deze sessie wordt ingegaan op hoe de
aanwezigheid van mensen en organisaties
op social media helpt bij het behalen van
bedrijfsdoelstellingen en commercieel
succes. Krijg inzicht in het leven van Gen
Y en wat deze generatie belangrijk acht.
Insights Management

Big Data & Digital Analytics

Big Data & Digital Analytics 10:45 - 11:30

Waarom een Tablet geen
Mobiele Commerce is

Help! Het midden in markten verdwijnt. Leer van Oad Reizen
Door Marcel Aalders RM (Aalders Merk en
Marketing) & Franklin Tuin Ardanta (voorheen
Oad Reizen)

Open Mind - Think Different

SKIM

Gain true insight into your clients
Door Laila Fettah (IBM)

Beeckesteijn Business School
NAMENS PIM
Marktonderzoeker of Customer Insight
Manager?
Door Hans Molenaar (Beeckestijn Business School)

Deze sessie beoogt aan de hand van een
praktijkcase inzicht te geven in de correlatie tussen klantfeedback via NPS en
social media & internet feedback.
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30 jaar Motivaction zaal

Holland Consulting Group
NAMENS ADFORMATIE

Ken jezelf, wees jezelf! Versterk je
professionele attitude

Customer Centricity

Aalders Merk en Marketing

Totta biedt hét platform voor nieuwe
ideeën: Totta Talks

Big Data & Digital Analytics

Insights Management

Door Theo van der Steen (Underlined) &
Hugo Petit dit de la Roche (ANWB)

Afsluiting: Marcel Molenaar (Hoofd Marketing Solutions voor
LinkedIn Benelux) The LinkedIn Digital Economic Blueprint

03-01-14 16:22

It-voorzieningen, gebruikt tot in (Heineken Nederland)
De maatschappelijke betekenis
de haarvaten van onze samenleving, genereren zoveel digitale is een onmisbaar onderdeel van
gegevens, dat we inmiddels spre- een sterke merkpositionering.
ken over big data. Dit fenomeen Hoe ontdek je die? Verleg grenzen en laat je inspireren door
biedt organisaties kansen.
Wieckse.

Hoe een bank via Facebook de
volgende generatie bankiers
inspireerde om samen met aanstaande klanten de toekomst van
bankieren te co-creëren.

TNS NIPO zaal
Customer Centricity

Jenneke Smit-Banting

Hugo Petit dit de la Roche – anwb

Het vak
verdient
een
imagoboost

Het geluk van Nederland in
relatie tot merkbeleving
Door Marlies Kerklaan & Sandra
Bosma (Blauw Research) & Bert
van Plateringen (De Nederlandse
Staatsloterij)

Positieve merkbeleving is
essentieel voor het creëren van
enthousiasme bij een merk.
Ontdek hoe de Nederlandse
Staatsloterij bouwt aan merkbeleving en welke rol onderzoek
hierin speelt.
10:45 - 11:30

Blauw Research

TNS NIPO
NAMENS MWG
De digitale Nederlander compleet! Van Mobile360 naar
Digital360
Door Desiree van der Veen (TNS NIPO)
& Martin Warmelink (TNS NIPO)

Door Mobile360 te koppelen
aan jarenlange onderzoeken
naar surfgedrag op pc en laptop,
presenteert TNS NIPO nu de
volledige digital footprint van de
Nederlander met Digital360.

Path to purchase research
community’s voor Google en
Philips
Door Jos Vink (Blauw Research) met
cases van Google & Philips

Door consumenten te volgen in
een path to purchase research
community zijn we in staat
Google en Philips te helpen
een omnichannel strategie te
ontwikkelen.
12:00 - 12:45

Blauw Research

WHY5Research
Hoe positioneren merken zich
in het brein van mensen?
Door Jan Bryssinck (WHY5 Research)
& Joost Augusteijn (Rabobank)

Rabobank en WHY5 Research hebben met behulp van
neuro-onderzoek gekeken naar
de spontane clustering van
merken. Met 100 merken & 100
foto’s. Wat hoort bij elkaar?

13:45 - 14:30

Open Mind – Think Different

Perspective zaal
09:45 - 10:30

Fresh Forward
NAMENS NIMA

Hoe kan juist deze groep
worden gekoesterd? KPN heeft
een integraal onderzoek gedaan naar de concrete haakjes
waarmee deze trouwe klanten
behouden kunnen worden.

15:00 - 15:45

Blauw Research

Succesvolle organisaties weten
hun klanten te behouden en
nieuwe te winnen. Stap met ons
in de wereld van je klanten: wat
gebeurt er als je hen echt leert
kennen?

Big Data…
… is hot

… maar
is geen
… en biedt robot
kansen

Functieniveau

57%

43%

man

vrouw

9 Minuten

Junior
6%

10:45 - 11:30

10:45 - 11:30

Deze merkranking is een goede voorspeller voor toekomstige merkkracht.
Vier onderliggende pijlers bieden
houvast om uit te groeien tot een inspirerend en daarmee succesvol merk.

12:00 - 12:45

DESAN Research Solutions zaal
09:45- 10:30

We laten zien hoe SNS Bank en Perspective volgens een vaste aanpak service
processen optimaliseren. Altijd samen
met klanten: co-creatie, online communities en customer-in-company sessies.

13:45 - 14:30

upinion

Nieuwe strategische marketing stuurt
de overige bedrijfsonderdelen aan voor
betere financiële bedrijfsresultaten!

10:45 - 11:30

Bouwen aan organisatie identiteit

In deze interactieve bijeenkomst krijg je
state-of-the-art inzichten in organisatie
identiteit en recente ervaringen met het
meten, begrijpen en co-creëren ervan.

12:00 - 12:45

15:00 - 15:45

Spring Connection - Six Fingers
NAMENS NIMA
De kracht van Service Design
Door Rob Adams (Spring Connection – Six Fingers) & Reineke Beijdorff (PartnerRe)

Een in-the-moment interactieve terugblik
op MIE 2014, met alternatieve awards
én een verhaal over trends en hoe we
ons kunnen voorbereiden op Research
in 2020.

Hoe kun je onderscheidende services
creëren in een sector waarin de bestaande
spelers sterk kennis gedreven zijn?

Toyota Motor Europe and Rogil Research
looked at a neuromarketing multimode
research approach to collect relevant and
reliable consumer feedback. When does a
car feel right?

13:45 - 14:30

Door Arjen Hettinga & Nico Maessen (Oogst)

15:00 - 15:45

SWOCC

30 jaar Motivaction zaal
Big Data & Digital Analytics 09:45- 10:30

Marlou van Campen en Frans
Appels tonen de meetbare impact en social business resultaten
vanuit social media dashboards
over Facebook en Twitter campagnes.

10:45 - 11:30

Big Data & Digital Analytics 10:45 - 11:30

VideoLogic zaal

In deze workshop geeft Smart
Information Solutions hun visie
op de aanpak van Big Data en
illustreert dit met de klantcase
van DMA-Institute (voorheen
Hottraffic).

Big Data & Digital Analytics 12:00 - 12:45

Het merk als inspiratie voor
innovatie
Door Patrick van Thiel (Van Thiel &
Company)

Succesvolle innovatie dankzij
een strategisch denkkader dat
het merk in het middelpunt zet
en waarbij een ‘mind map’ van
merkassociaties een essentiële
bron van inspiratie vormen.

12:00 - 12:45

De sociale context centraal
Door Rita Timmerman (Ministerie van
Algemene Zaken) & Machteld Burema-Pijzel (Motivaction)

De sociale context als uitgangspunt nemen is een vernieuwing
binnen rijksbreed communicatieonderzoek. Deze benadering
is toegepast op alcohol, roken
en jongeren en agressie tegen
onderwijspersoneel.
Customer Centricity

It-voorzieningen, gebruikt tot in
de haarvaten van onze samenleving, genereren zoveel digitale
gegevens, dat we inmiddels spreken over big data. Dit fenomeen
biedt organisaties kansen.

comScore
Digital Analytix validated
multi-platform insights
Door Guido Fambach (comScore)

comScore moves the industry
towards the device agnostic user
of digital.

13:45 - 14:30

IBM

SAP Nederland BV
Turn Big Data into
Big Business

Door Mark Raben (SAP Nederland BV)
& spreker nader bekend te maken

Big Data & Digital Analytics 15:00 - 15:45

16.15 - 17.15 uur
MIE zaal

Door Ronald Velten (IBM)

The marketing landscape is
changing rapidly and this impacts the marketing profession.
Customers become steadily
less loyal. Their needs change
quickly and their behavior is less
predictable.

15:00 - 15:45

Tony Zambito LLC
NAMENS NIMA
Achieve Deep Buyer Insights
With The Power Of Buyer
Personas
Door Tony Zambito (Tony Zambito
LLC)

Deep insights into why and how
buyers make decisions is critical
to customer-centric strategies.
Learn of the power of buyer
insights research and buyer
personas.
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TNS NIPO zaal

Social & Digital Marketing 09:45- 10:30

Ulysses Consulting BV
NAMENS VMC
Bent u al marketeer 3.0?
Laura Hamer (Ulysses Consulting BV)

Werkt traditionele marketing
nog? Gaan we helemaal online?
Welke rol spelen websites, social
media, blogs? Wat te doen en
wat te laten?

10:45 - 11:30

Path to Purchase Podium

Open Mind – Think Different 09:45- 10:30

CyrielKortleven.com
‘Less is beautiful’
Cyriel Kortleven (CyrielKortleven.com)

Win meer met minder. Start met
stoppen. Vereenvoudig. Laat los.
Voorbeelden uit zeer diverse
industrieën.

Insights Management

10:45 - 11:30

Beautiful Lives

WeY respondenten
Door Nieske Witlox (CO-efficiënt) &
Yvette Huitema (Huitema Marketing
Services)

Wat beweegt respondenten?
Waarom doen ze mee aan kwalitatief onderzoek? Hoe vinden
ze dat? Wat betekent dit voor de
resultaten? Wij zochten het uit!

Open Mind-Think Different

12:00 - 12:45

Dreams & Fears
Transform or Die
Door Herman Toch (Dreams & Fears)

There is plenty of evidence that
the world is in transformation
and that we are moving into a
new era. How do we create completely new thinking models?

Big Data - Digital Analytics 13:45 - 14:30

GfK

Marketing in the Age of “ME”

Insights Management

ONDER VOORBEHOUD VAN EVENTUELE PROGRAMMAWIJZIGINGEN
VOOR HET MEEST ACTUELE PROGRAMMA ZIE WWW.MIE.NL

03-01-14 16:22

Customer Centricity

CO-efficiënt

Door James Veenhoff (Fronteer Strategy) & spreker nader bekend te maken!

Ministerie van Algemene Zaken

Learn how to increase the Website Performance with Digital
Intelligence – and get insights
with Case Studies from eCommerce, Finance and Media.

15:00 - 15:45

InSites Consulting

Urbanization is a trend we can’t beat - so
surely it’s time to join. Together we explore the opportunities it brings for global
brands.

10:45 - 11:30

Fronteer Strategy
How to innovate in challenging times? Co-create!

Fronteer Strategy presenteert
recente cases uit het vakgebied
van co-creatie: hoe betrek je
(expert) consumenten bij de
ontwikkeling van nieuwe inzichten, strategie en concepten?

Customer Centricity

Webtrekk
Why Analytical Intelligence
can save your digital life
Door Ralf Haberich (Webtrekk) &
Country Manager Benelux
(Webtrekk)

Big Data & Digital Analytics 13:45 - 14:30

13:45 - 14:30

Randstad leverages Qualtrics to bring all
research data and data collection into a
single online platform to capitalize on the
true value of research.

Opportunities to Engage With Urban
Youngsters

MIE zaal

Open Mind – Think Different 09:45- 10:30

Insights Management

Smart Information Solutions
Van een Big Data visie naar de
praktische toepassing
Door Victor Meerloo & Rene van Duijkeren (Smart Information Solutions)

12:00 - 12:45

DVJ Insights en Sanoma deden intensief onderzoek naar de effecten van het
gebruik van paid, owned en earned media
op diverse merkwaarden; met verrassende
resultaten!

How Randstad is rediscovering the
value of research using Qualtrics
Door Kalle Harnos (Qualtrics) & Jildert Huitema
(Randstad Holding)

Door Anouk Willems (InSites Consulting) &
Marieke Koningen (Dorel Europe)

Welke motieven hebben consumenten
om op social media te interacteren met
merken en met elkaar? En hoe kunnen
marketeers deze interacties stimuleren en
managen?

Van Thiel & Company
NAMENS NIMA

Netprofiler
NAMENS PIM
Insights uit social media
dashboards basis voor social
business WNF
Door Frans Appels (Netprofiler) &
Marlou van Campen (WNF)

Afvaldienstverlener, grondstoffen- en
energieleverancier Van Gansewinkel
is kampioen tevreden en enthousiaste
klanten! Succesfactoren en valkuilen
bij het behouden en optimaliseren van
klanttevredenheid.

Edwin Vlems laat zien hoe een metaalgroothandel in staat is om 1000 mensen
per dag aan te trekken met verschillende
unieke inbound marketing instrumenten.

A Brand Poem: the effect of paid,
owned and earned on brandvalues

Door Lucas Hulsebos (DVJ Insights) & Marnix van
Gisbergen (University of Applied Sciences Breda)

Open Mind - Think Different

COBRAs: het managen van consumer
participation op social media
Door Peeter Verlegh & Daan Muntinga (SWOCC)

Afsluiting: John Graeme Noseworthy (Strategic Messaging

Katern_Clou_programmaGOEDv3DEFF.indd 38

09:45- 10:30

Van Gansewinkel, kampioen tevreden
en enthousiaste klanten!
Door Stephan van Gelder (Integron) & Vincent de
Pooter (Van Gansewinkel)

MCB Nederland
NAMENS NIMA
Inbound Marketing in B2B bedrijf
Door Edwin Vlems MCB Nederland

Social & Digital Marketing

Open Mind - Think Different

Qualtrics

Meer conversies en hogere klantwaarde met klantdata en online gedrag

Meer nieuwe klanten, hogere loyaliteit en
klantwaarde door CRM en multichannel
klantgedrag te vertalen naar online strategieën en optimalisaties. Met sprekende
voorbeelden en concrete tips.

Social & Digital Marketing

Social & Digital Marketing

DVJ Insights

Designing better cars by peering into
consumer’s brains
Door Wim Hamaekers (haystack) & Ronny
Pauwels (Toyota)

Big Data & Analytics

Oogst

Discover your Audience
Door Mo Ouass (upinion) & Richard Benschop
(Discovery Networks Benelux)

Door Stephan van Velthoven & Reinier Heutink
(Ipsos Nederland)

Customer Centricity

Integron
NAMENS PvKO

The New Strategic Marketing
Door Alex Klein (Freelance Professor)

Door Marlies Kerklaan (Blauw Research) & Tibor
van Bekkum (Valuebridge)

Open Mind - Think Different

haystack

Succesvol customer journey management binnen SNS Bank
Door Markus Leineweber (Perspective) & Esther
Kodde Hulsman (SNS Bank)

Open Mind - Think Different

Open Mind - Think Different

Open Mind - Think Different

Blauw Research

De Inspirerende-40: hoe inspirerende
merken de sterke merken van morgen
worden
Door Rudmer van der Meulen (Totta Brand Lab)
& Joris van Zoelen (MEC)

Insights Management

Perspective

13:45 - 14:30

Een coole workshop waarin we met DisHoe start je een nieuw merk in een
covery Networks ingaan op het nieuwste
nieuwe markt? VvAA ontwikkelde binnen van het nieuwste op het gebied van
3 maanden in een co-creatie research
real-time marktonderzoek.
community met 200 verpleegkundigen
NurseStation.

15:00 - 15:45

Open Mind - Think Different

Alex Klein
NAMENS NIMA

De omnichannel organisatie is hard
op weg om winnaar in de markt van morgen te worden. Leer op basis van de Nuon
praktijkcase wat de succesfactoren zijn.

Totta Research

12:00 - 12:45

Innovation and Disruption in Automotive - The road to autonomous driving

Acceptatie door consumenten van
technologische doorbraken is een grote
marketing-uitdaging. In deze workshop
wordt onder andere de acceptatie van de
zelfrijdende auto uitgelicht.

NurseStation: Hoe een community
hielp een nieuw merk te starten
Door Jos Vink (Blauw Research) & Selma Jacobs
(NurseStation)

The life of MIE 2014 and Research in
2020

Director IBM) From Hype To Reality: Targetting Success in
Data Driven Marketing.

03-01-14 16:22

Shopping 2020; The best way
to predict the future is to
create it…!
Door Marco Wolters (GfK) & Jorij
Abraham (Thuiswinkel.org)

Hoe shopt de consument in 2020
en welke acties moet ondernemend Nederland nu nemen.

Open Mind - Think Different 15:00 - 15:45

MarketResponse
Contextual intelligence; waar
data en kunst elkaar raken
Door Willem Brethouwer (MarketResponse) & Daan Roosegaarde (Studio
Roosegaarde)

Visie van MarketResponse-directeur Willem Brethouwer en
kunstenaar/innovator Daan
Roosegaarde op ‘de nieuwe
wereld’. Hoe verbind je intelligence en innovatie om de juiste
context te creëren?

De kracht van context
Door Gaby Siera (Beautiful Lives) &
Angelique de Reuver (FrieslandCampina)

Waarom negeren we context
vaak in onderzoek en plaatsen
we menselijk gedrag in een vacuüm? Juist contextualiseren van
klantvragen levert verrassende
inzichten en vernieuwing op.

Social & Digital Marketing 12:00 - 12:45

TNS NIPO
Van buzz naar beleid: Social
Media Monitoring met impact!
Door Olga ter Voert (TNS NIPO) &
Tamara Droog-Maas (Essent)

Social Media Monitoring is pas
dan relevant als je ook het effect
van alle buzz op je klantloyaliteit
en reputatie kent. Essent deelt
haar learnings.

Open Mind - Think Different 13:45 - 14:30

TNS NIPO
Klussers met een missie: zoveel klanten, zoveel kleuren
Door Femke Veenstra (TNS NIPO) &
Nienke Bloemers (AkzoNobel)

AkzoNobel en TNS NIPO
brachten de verschillende
shoppermissies van verfklussers
in kaart. De insights gebruikt
AkzoNobel om met retailers te
praten over een optimale inrichting van de winkelvloer.
Social & Digital Marketing 15:00 - 15:45

The Small Circle
NAMENS ADFORMATIE
Hoe verhoog je je ROI van
marketing via Social Media?
Door Jaap Favier (The Small Circle)

Als je de hechtheid van
vriendschap als uitgangspunt neemt, blijkt het
verassend eenvoudig te
voorspellen wat je ROI van
marketing via social media
zal zijn.

Big Data & Digital Analytics 09:45- 10:30

Wil jij hier bij zijn?

Door Robert Feltzer (EDM) & Martijn
van Klaveren (MoneYou)

Hoe krijg je Big Data onder
controle? Welke databronnen en
analytics zijn relevant? En wat
ga je ermee doen? Praktijkcase
van MoneYou en EDM.

10:45 - 11:30

Buiness Openers
NAMENS NIMA
Karaktervol positioneren maakte
van ONVZ de beste zorgverzekeraar van Nederland
Door Marc van Eck & Kenneth Schuit
(ONVZ Zorgverzekeraar)

Sterke merken creëren fans, een

karaktervolle positionering die
in alles wordt waargemaakt is
hiervoor cruciaal. De geheimen
van archetypisch positioneren
met inspirerende praktijkvoorbeelden is het thema van deze
workshop.

Leiderschap vanuit het hart
Het beste marketinginstrument ben jij!
Door Esther van Toledo
(Leiderschap vanuit het hart)

Echte verbinding kun je voelen.
En je klant ook! De energie
van iemand zegt meer dan zijn
woorden. Kom het zelf uittesten!

Open Mind - Think Different 13:45 - 14:30

Iuliano Intelligent Marketing
NAMENS NIMA
Hoe non-profit MEE Drenthe
haar missie verwezenlijkt
door succesvol ondernemer-

Door Petra Iuliano (Iuliano Intelligent
Marketing) & Grieta van Ittersum
(MEE Drenthe)

KAARTEN
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar
via www.mie.nl. Als je in het bezit
bent van een gratis dagkaartcode of
kortingscode dan kun je deze
invoeren op het inschrijfformulier.
Speciaal dagkaarttarief voor Cloulezers: € 99,50* (alleen tegen gebruik
kortingscode 6006256009, geldig t/m
4 februari, 17.00 uur).
Het is ook mogelijk om de kaarten
tijdens het event te kopen tegen een
tarief van €129,50. Op het MIE kan
uitsluitend per PIN betaald worden.

Masterclasses
Het MIE biedt dit jaar 6 exclusieve
Masterclasses waar je je van tevoren
voor kunt inschrijven. Per masterclass
zijn slechts 30 plaatsen beschikbaar,
dus meld je snel aan via www.mie.nl
Woensdag 5 februari
10.00 - 12.30

Betere business beslissingen op basis
van bestaande site-data
(Egan van Doorn)
De gouden driehoek: Research,
Business Modelling & Marketing/
Activation (Hans Lingeman en
Egbert Jan van Bel)
13:00 - 15.30

Follow MIE!
Twitter: volg @MIE_NL en Twitter
over het MIE 2014 door #MIE14 in
je bericht te plaatsen.
LinkedIn: word member van de
MIE-groep en blijf op de hoogte!
Facebook: like het MIE op
Facebook via www.facebook.com/
MarketingInsightsEvent
Volg ons, discussieer mee en maak
kans op een van de 10 gratis MIEkaarten!
Vanaf eind januari kun je de MIEapp downloaden met programma.

MEE Drenthe zet, als pionier in
de sociale sector, marketing en
sales in om haar missie te verwezenlijken.

‘Research in a world without
questions?’ Een spoedcursus big data
(Piet Hein van Dam)
Donderdag 6 februari
10.00 - 12.30

Persuasion profiling (Maurits
Kaptein)
Marketing van digitale disruptie naar
ondernemingstrategie (Sander van
der Blonk)
13:00 - 16.00

Bezoeker inzichten door feedback
formulieren (Matthew Niederberger)

Platina sponsor:

08.45:

Opening MIE-beursvloer

09.00:

Start programma
12.45 - 13.45:

lunchpauze

17.15:

Einde programma

17.15 - 19.00:

Borrel gesponsord door Team Vier
Zorg dat je op tijd in de zaal bent,
anders is toegang helaas niet meer
mogelijk. Ook geldt: vol is vol!

Gouden sponsors:

Gemiddelde leeftijd

Zilveren sponsors:

|WPG|Research

...

(Reguliere prijs bij voorinschrijving: €115,-.)

Boom Your Business
Haal meer uit events met
social media!
Door Susanne van Boom (Boom Your
Business)

Wat is de toegevoegde waarde
van de inzet van social media?
Haal meer uit je bijeenkomst,
congres, beurs of event. Krijg
inzicht in de online mogelijkheden.

03-01-14 16:22

Schrijf je nu in via www.mie.nl

*Prijs per dag, incl. lunch, drank, excl. BTW.
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Onderzoek
in de
twilight
zone

44 jaar

Marketing CRM
20%

6.9 7.1

76%

66%

€

40%

cases met samenhang tussen marketing/beleid en informatie/onderzoek

Liever een
auto met
drijfveren

37%

Paul Jansen - Foot Locker Europe
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ontmoet 2500 marketingmanagers,
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2010
2014
het bedrijf,
de medewerkers
en de
klanten.
& Research’. Door nauwe
samenwerkingen
van Annemiek als best practice onder
En hij heeft het naar zijn zin. Paul draagt
met de NHTV in Breda en de Universiteit
de aandacht gebracht. Buiten Danone
zijn kennis en ervaring ook over. Hij is
van Tilburg draagt Marjolein bij aan de
communiceert zij haar visie op het vak als
onder meer
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op informatie
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Marketing Intelligence
35%

25% aan die kenmerkend zijn
Paul is er een toenemende klantfocus.
strategisch als operationeel leidend te
de uitdagingen
86%
LezersInnovatie
Het marktonderzoek is bij Foot Locker
laten zijn. Marjolein heeft zich al direct na
voor consumer insights in deze tijd. Met
ook direct op actie gericht: zo wordt
aantreden bij de Efteling toegelegd
haar afdeling maakt Annemiek duidelijke
onderzoek
langsophaar
de
Gebruik
andere vakmedia keuzes, ook ten tijde van schaarse budgetbijvoorbeeld de inrichting van winkels
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marketing en onderzoek. De interactie
ten. Door haar inbreng zijn de activiteiten
76%
53%
52%
de resultaten van marktonderzoek leidend
tussen
verschillende
afdelingen is 51%
op een hoger niveau gebracht, resultaten
42%
meetlat
voor alle elementen op de winkelvloer.
geïntensiveerd. Inmiddels heeft de afdeling
worden direct vertaald in strategie en
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of tijgers?
Paul werkt al 15 jaar bij dezelfde werkgever,
zich zodanig ontwikkeld dat het ook
actie. In haar relatie met bureaus opteert
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Programma 5 & 6 Februari

Adres
Jaarbeurs Utrecht, Entree Oost
Croeselaan 6
3521 CA Utrecht
Voor meer informatie over het Marketing
Insights & Big Data Event (MIE):
www.mie.nl | info@mie.nl
Maaike Verdoes, Event Manager
T: 020 – 581 07 14
maaikeverdoes@moaweb.nl
Anne Brenninkmeijer, Sponsoring
T: 020 – 581 07 16 / 06 – 10 22 08 12
annebrenninkmeijer@moaweb.nl
MOA, Center for Information Based
Decision Making & Marketing Research
Arlandaweg 92
1043 EX Amsterdam
info@moaweb.nl

Speciale MIE-aanbieding voor lezers van Clou!

Slechts €99,50* per dag

Social & Digital Marekting 15:00 - 15:45

Directie
37%

Medior
9%

Onze Sponsors

EDM
Van Big Data naar Smart
Marketing

Customer Centricity

Open Mind - Think Different 12:00 - 12:45

Senior
49%

Marketing

Nominaties Bedrijfsonderzoeker
van hetEvent
jaar 2015
Insights

Customer Centricity

haystack zaal
09:45- 10:30

De marketing en sales organisatie van
de toekomst
Door Mike Hoogveld (Holland Consulting Group)
& Linda Groot (NUON)

Insights Management

Vanuit droomkracht, belevingskracht en
verbeeldingskracht komen tot de next level wooncorporatie. Een getransformeerd
Wonen Limburg met vernieuwende
dienstverlening, innovatieve woonconcepten, aansprekende communicatie en
vooruitstrevende thuisvesting.

Customer Excellence op grote hoogte:
theorie & praktijk van de succesvolle
Customer Experience-case transavia.com
& Altuïtion. Voor de Chief Customer
Officer van de toekomst!

Social & Digital Marketing

Ipsos Nederland

Customer Engagement
Door Babs Asselbergs & Marco de
Groot (Blauw Research)

Customer Centricity

Holland Consulting Group
NAMENS NIMA

Imagine the next level: van huisvesting naar thuisvesting
Door Matt van der Poel (Fresh Forward) & Bas
Sievers (Wonen Limburg)

Altuïtion
NAMENS NIMA
Customer Excellence op grote hoogte;
theorie & praktijk van transavia.com
& Altuïtion

Door Stephan van Slooten (Altuïtion) & Daan
Noordeloos (transavia.com)

Open Mind - Think Different

Social & Digital Marketing

Blauw Research

Trouwe klanten, hoe houden
we ze binnen?
Door Carmen Bogers (Blauw Research) & Kashifa Suddle (KPN)

15:00 - 15:45

TNS NIPO

Snelle, complete en eenduidige
klantfeedback, uitnodigend voor
zowel de klant als AIR FRANCE
KLM. Hoe AIR FRANCE KLM
en TNS NIPO klantfeedback
nieuw elan gaven.

Customer Centricity

Door Remco Frerichs (Team Vier) & Huib Stad
STAD | Marketing in Automotive

First User feedback, vanaf dag 1
na introductie, via de #1 boodschappen app van Nederland.
Nieuwsgierig naar hoe we dit
o.a.voor Holy Soda deden?

Blauw Research

Organisaties beseffen dat outside-in denken essentieel is voor
een optimale klantbeleving. BMS
en TNS NIPO laten zien dat dit
niet lukt zonder ook inside-out
te denken.

Van start tot landing: Customer Feedback bij AIR FRANCE
KLM

Door Martijn van Keulen (TNS NIPO)
& Hans Zijlstra (KLM Royal Dutch
Airlines)

WPG Research zaal

Team Vier

Nieuw in de supermarkt!
Van conceptontwikkeling tot
directe user feedback
Door Sonja Vernooij (Blauw Research) & Loes Wijnen (Vrumona)

13:45 - 14:30

TNS NIPO
Écht klantgericht? Vind de balans tussen binnen en buiten
Door Mireille Koomen (TNS NIPO) &
Robin Verlinde (Bristol-Myers Squibb)

Stap in
uw
zelfrijdende
auto

‘De RAI heeft grote
onderzoekshonger’

09:45 - 10:30

Blauw Research

Marketeers komen van Mars,
Consumenten komen van
Venus. Hoe krijgen we ze op
dezelfde planeet?

Open Mind – Think Different 12:00 - 12:45

Customer Centricity

Insights Management

MARKETING INSIGHTS & BIG DATA EVENT

Insights Management

Path to Purchase Podium
09:45 - 10:30

SparkAvenue
NAMENS NIMA
Miss Marketing and the Mad
(Wo)Men

Door Mabel Nummerdor alias Miss
Marketing (SparkAvenue)

Big Data & Digital Analytics 10:45 - 11:30

ONDER VOORBEHOUD VAN EVENTUELE PROGRAMMAWIJZIGINGEN
VOOR HET MEEST ACTUELE PROGRAMMA ZIE WWW.MIE.NL

Katern_Clou_programmaGOEDv3DEFF.indd 37

MARKETING INSIGHTS & BIG DATA EVENT

Big Data & Digital Analytics
Social & Digital Marketing
Open Mind, Think Different

9.00 - 9.40 uur
MIE zaal

Opening door: Cyriel Kortleven

Break, burn or ban the Box!

DESAN Research Solutions zaal
09:45 - 10:30

Klantperceptie als besturingsmodel
voor de hele organisatie
Door Hans Kardol (KSI Onderzoek & Advies) &
Jurian Kaptein (Allianz Global Assistance)

IBM

Gamification toegepast binnen het
bedrijfsleven: meetbaar succes!
Door Bart Hufen (BrandNewGame)

Customer Centricity

Customer Centricity

DVJ Insights

Door Markus Leineweber (Perspective) &
Gabi Muhring (PostNL)

In deze workshop zullen Liander en WPG
Research in een pragmatisch stappenplan
toelichten op welke wijze de Customer
Effort Score binnen Liander is geïntroduceerd.

Open Mind - Think Different

Totta Research

Inzicht door verhalen: de blik van
ING-klanten op lenen

Introductie customer journey management binnen PostNL

13:45 - 14:30

WPG Research
SucCESvol implementeren
Door Harm Wevers (WPG Research) &
Meyke Reitsma (Alliander)

Customer Centricity

KSI Onderzoek & Advies
NAMENS PvKO

Merken en popsterren hebben grofweg
hetzelfde doel: veel fans en die voor
langere tijd aan zich binden. Toch
verschilt de aanpak tussen beide groepen
enorm.

Insights Management

Perspective

Ruigrok | NetPanel
User Experience onderzoek: de
gebruiker centraal
Door Kjell Massen & Odette Vlek (Ruigrok) &
Paul Suijkerbuijk (ING Nederland)

PostNL is recent gestart met customer
Bij het ontwikkelen van websites speelt
onderzoek onder eindgebruikers een be- journey management ter optimalisatie
langrijke rol. Context en inzicht in de hele van service- en productproposities. Altijd
samen met klanten: co-creatie, online
user experience zijn hierbij cruciaal.
communities en customer-in-company
sessies.

Customer Centricity

Social & Digital Marketing

Customer Centricity

haystack zaal
09:45 - 10:30

The difference between brands and
popstars
Door Bart te Riele (True Ideas)

Insights Management

Ferro Explore!

Ipsos Nederland
We Think Far Less Than We Think We
Think

Insights Management

Open Mind – Think Different

True Ideas
NAMENS NIMA

Scherper kiezen in de zorg door
Content Marketing
Door Mark de Lange (Beklijf-contentmarketing) &
Hugo van den Berk (Catharina Ziekenhuis)

Open Mind - Think Different

Vooruit denken over risico’s zoals
aardbevingen via sociale media

VIP Spaces
TNS NIPO Round
Control
Path to Purchase Podium
GfK Shuttle

9.00 - 9.40 uur
MIE zaal

Perspective zaal
09:45 - 10:30

Beklijf
NAMENS NIMA

Best of MIE Award
(sponsored by RKG)
Kwaliteit staat tijdens het MIE hoog
in het vaandel. Daarom worden dit
jaar de beste presentaties beloond met
de ‘Best of MIE Award’, sponsored
by RKG. De beoordelingen van de
lezingen worden getoond op het grote
scherm op de beursvloer.

Evolutiepsychologie –
Een hoofd vol
scenario’s

Marketeer van onderzoek

Donderdag 6 Februari

Big Data & Digital Analytics

Insights Management

Opening: Rijn Vogelaar (Superpromoter Academy) &
James Whelligan (Muzikant) Muziek en de flow van enthousiasme!

Plattegrond
SPECIAL GUESTS

Cyriel Kortleven
Internationaal spreker. Met meer dan
13 jaar ervaring op het gebied van
creativiteit en innovatie is Cyriel een
ervaren schrijver en gewilde spreker op
conferenties en evenementen.
6 febr. - 09.00 uur

Bezoek onze VIP Spaces!
TNS NIPO Round Control:
The future is now! Kom naar de
Round Control en maak een tijdreis
met TNS NIPO.
GfK Shuttle:
In de GfK Shuttle ontvangen
(potentiële) klanten de nieuwste
inzichten over de manier waarop
mensen leven, denken en kopen.
Path to Purchase Podium:
Merkbeleving, Research,
Community’s, First User Feedback,
Loyaliteit, Customer Engagement:
Blauw vertelt er alles over op het Path
to Purchase Podium.

SIRE schat
onderzoek op
waarde

Jacqueline Smit – Microsoft

MARKETING INSIGHTS & BIG DATA EVENT

MARKETING INSIGHTS & BIG DATA EVENT

Keynotes

Nieuw op het MIE

magazine voor
marketing research
& digital analytics

Gemiddelde invultijd:

7%

& digital analytics

het complete programma
Katern_Clou_programmaGOEDv3DEFF.indd 34

Het is tijd voor
evidence-based
neuromarketing

‘De kern van ons gesprek met de markt is social’

• Bijdrage aan innovatie van het vak marktonderzoek, dan wel de
manier waarop marktonderzoek binnen het bedrijf wordt ingezet;
• Bijdrage aan een sterke
positie van marktonderzoek binnen
Apparaat:
tablet/smartphone
het bedrijf;
• Persoonlijke exposure (presentaties op congressen en seminars,
geschreven artikelen);
• Bijdrage aan de ontwikkeling van de professie marktonderzoek,
resp. de status en uitstraling daarvan.

Ingevuld door:

6.200 professionals komen met een gemiddeld nummer van Clou in aanraking

MIE 2014

Digital
analytics

Customer Insight
Manager is een
bruggenbouwer

Cruise-industrie
leert doelgroepdenken

magazine voor

marketing93%
research
721 personen
PC/Laptop

Clou
februari 2016

CLOU LEZERSONDERZOEK

februari 2014

# 51

Clou

Bij het beoordelen van de kandidaten voor de MOAward
Bedrijfsonderzoeker van het jaar 2015 heeft de jury hun recente
performance beoordeeld en gelet op de volgende criteria:

marketing research & digital analytics

marketing research & digital analytics
december 2013

De digitale wereld
van Wehkamp

Het vak – van insight naar foresight

is nog steeds voorstander van een lockdown.

Interessant is dat bezoek aan Nederlandse

# 51

Merkvoorkeur net zo cool voor
ouderen als voor hipsters

maatregelen niet dwingend zijn opgelegd. 25%

bare informatiebron noemen.

marketing research & digital analytics

Infographics
maken je
slimmer

meerderheid (71%) is ook erg tevreden dat de

nationale mediakanalen de meest betrouw-

oktober 2013

Bureau van het jaar 2013

overheid met de coronacrisis omgaat. Een

zoek zijn naar informatie over de pandemie

Clou 64

TNS Nipo

marketing research & digital analytics
juni 2013

Zeven op de tien Nederlanders hebben ver-

Uit Kantars COVID-19 barometer-onderzoek

Onderzoek), uitgevoerd door Kantar.

Clou

gevolgen voor zichzelf (51% t.o. 32%).

lijkse bezoekers van deze websites naar

›

ou
u

heeft redelijk tot grote zorgen over de

›

ou
u
lou
u

MEDIAGEBRUIK & ECONOMIE & VERTROUWEN

feiten en omstandigheden

u

+++++++++++++++
het volledige programma
van het mie 3 & 4 februari

25-03-15 15:13

MET CLOU EEN NIEUWE TIJD IN
Het onderzoeksvak is volop in beweging.

nummer, door de omstandigheden ge-

meningen over marketing insights en

feld ook in het nieuwe decennium de toon,

maar de echte omslag houdt u nog tegoed.

uurs nieuwsdienst bij de hand en een bron

Data, analytics en insights zetten ongetwijen steeds meer bureaus en bedrijven gaan
daarin mee. Om dat groeiende vakgebied
te ondersteunen gaat Clou vanaf medio
dit jaar volledig digitaal. We zijn er dit

Clou_02-18_PROD.pdf
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Nieuw
ijkmoment
panelonderzoek

Centennials swipen
zich door het leven

2/19/18

Die verandering betekent dat wij een nog

grotere groep belanghebbenden en geïnteresseerden op de hoogte kunnen houden
van nieuws, achtergronden, feiten en

magazine voor
marketing research
& digital analytics

11 oktober 2017
Digital Analytics Congres
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84

Effectief
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maken in
de digitale
wereld

Big
Survey
Zwarte magie en klompjes goud

Manusje
van de
wetenschap
Privacy is het nieuwe groen

Fair Data – nieuw keurmerk
voor dataprivacy
Data in de Picnic-supermarkt
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TRENDSACTIVE
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ontmoet
data

87

STORE SUPPORT
EN SANQUIN

De mythe
van de
nuttige
polls

blik
Vooruit

DESIGN SCIENCE
RESEARCH

ALIX RÜBSAAM

NIEUW!

van kennis over het vak. Ontving u Clou

per post en wilt u met ons overstappen
op de digitale Clou, geef dan uw emailadres op via www.cloutoday.nl/2020.

ONBEWUST GEDRAG

TOTTA EN RAET
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Algoritmes
en emotie

EFFECTIEF ADVERTEREN
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KEVIN SWELSEN – WEHKAMP

‘data x visie
= inzicht’
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chatbot
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thinking
geeft focus

92

Samen
sterk

+ alle nominaties voor
de MOAwards 2019
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Design thinking
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Data as a
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ANALYTICS TRANSLATOR
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RABOBANK

Van insights
naar action!

Voor al uw
business

VAN ‘GEN Z’
NAAR ‘GEN X’
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uitdaging
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producten
uitproberen
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Positioneren!

Mensen vinden cirkels mooi
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digital analytics. Als lezer hebt u een 24-
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van het MIE, 5

I amvincent

Laurine van de Wiel
over bezoekersbeleving
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THUISWERKEN & CONCENTRATIE

IMPACT & EFFECT

Vrijwel alle Nederlanders (98%) ervaren negatieve
effecten van de corona-maatregelen. Volgens

onderzoek door Ruigrok NetPanel gaf driekwart

van de Nederlanders al vóór de verlenging van de
maatregelen van vorige week aan te verwachten
dat ‘het ergste nog moet komen’.

6 op de 10 Nederlanders zegt dat niet meer

vrienden en familie kunnen bezoeken de grootste
negatieve invloed heeft op het leven. Daarnaast
zorgen de angst om ziek te worden (40%) en de
regel dat we alleen naar buiten mogen als dat
echt nodig is (33%) voor de grootste negatieve
impact op ons eigen leven.

omgeving vriendelijker en behulpzamer vinden.

H

dan normaal. De supermarkt wordt minder regel-

beter af. 58% van de thuiswerkenden zegt

leuk of belangrijk vinden. Hoewel 65-plussers

een risicogroep zijn, zegt eenderde dat zij juist

méér contact hebben met vrienden, familie en

bekenden. Een kwart zegt dat zij de mensen in hun
De helft van de Nederlanders winkelt minder vaak
matig bezocht: 38% deed dat minder vaak in de
afgelopen twee weken.

et coronavirus raakt Nederlan-

Tijdens de tweede week in huis (eind

maar zeker ook als werknemer.

en de productiviteit van werknemers. 41%

ders als burger en consument,

Ruim eenderde van de Nederlanders

werkt vanuit huis en dat gaat ons steeds

dat dat steeds beter lukt. Dat blijkt uit de
Corona Impact Monitor van Motivaction.

›

EENZAAMHEID & WAARDERING

maart) stegen het concentratievermogen
van de thuiswerkenden denkt zich beter

te kunnen concentreren en 40% heeft het
gevoel thuis productiever te zijn. Maar

35% zegt ook dat de samenwerking met
collega’s lijdt onder de situatie.

›

We besteden wel meer tijd aan dingen die we

J

ongeren (18-24 jaar) voelen zich ruim twee keer vaker eenzamer door de crisis dan ouderen, zo blijkt uit onderzoek

van I&O Research, i.s.m. Universiteit Twente. Dit percentage

ligt voor ouderen een stuk lager (35-49 jaar, 26%; 50-64 jaar, 18%;
65+, 22%).

Een verklaring is dat jongeren nu de grootste verandering

doormaken in sociale activiteiten. Mensen die alleen wonen (35%)
of alleen met kinderen (31%) voelen zich relatief eenzamer dan
Nederlanders die samenwonen met of zonder kinderen (17%).

Van de werkzame Nederlanders met een (officieel) cruciaal beroep
voelt driekwart zich (ruim) voldoende gewaardeerd. Ze zeggen

waardering te krijgen in de vorm van complimenten en positieve

berichten van klanten, cliënten/patiënten, kennissen, vrienden en
in de media. Ook de steun vanuit de politiek en het Koningshuis
wordt gewaardeerd.

De crisis zorgt voor een groter gevoel van saamhorigheid voor de
meerderheid van Nederland (54%). De behoefte om anderen te
helpen groeit. Zo heeft bijna de helft van de Nederlanders aan

hun buren gevraagd of zijn ze van plan te vragen of zij iets kunnen
betekenen. Het gevoel van saamhorigheid is het grootst in
Noord-Brabant, het centrum van de Corona-uitbraak.

›
clou 97 | april 2020

›
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We blijven thuis, geven zelf de kinderen les, kopen online,

facetimen en missen inkomsten. Maar welke fundamentele

De opmars van Covid-19 dwong ons om de deuren

onder druk? Die vragen stelde MarketResponse in een

te plooien op onze kleine familiale cirkel. Er bestaat

waarden vinden we momenteel belangrijk en welke staan
flitspeiling.

Op enige afstand volgen ‘vriendschap’ (70%) en ‘liefde’ (69%).
Alle andere waarden (ervaringen, geld, bezit en status)
scoren lager dan 20%.

voor hoe men in tijden als deze moet connecteren
en interageren met aan huis gekluisterde

consumenten. Stilzwijgend van de zijlijn toekijken
is echter geen oplossing. Als merk is het meer dan

Gevraagd naar wat momenteel onder druk staat, dan

ooit belangrijk om na te denken hoe men relevant

komt ‘gezondheid’ als eerste naar voren (68%). Andere

kan zijn en blijven voor consumenten. En dat kan

waarden die onder druk staan zijn ‘geld’ (46%) en ‘bezit’

alleen door de nodige tijd te nemen om te

(20%). Alle andere waarden scoren ook hier lager dan 20%.

pauzeren en te luisteren, zich aan te passen

Dit alles betekent dat onze waardenpiramide momenteel

zowel aan de bovenkant (gezondheid) als aan de onderkant

›

DENKEN & DOEN

tom de ruyck

geen handleiding of masterplan voor marketeers

Het kostbaarste in ons leven vinden we ‘gezondheid’(97%).

(geld) onder druk staat.

te sluiten, alle fysieke contact te vermijden en terug

Column

Pause, Play
en Fast-forward

GEZONDHEID & GELD

aan de huidige situatie, en vervolgens na te
denken over de toekomst. Kortom: pause,
play en fast-forward!

pause – De afgelopen tijden werden onze

mailboxen overspoeld met berichten over hoe
bedrijven de veiligheid van werknemers

centraal stellen. Belangrijk? Uiteraard. Slechts
een kleine minderheid richt zich echter tot de

Veel mensen verwachten dat de huidige corona-maat-

consument met de vraag ‘Hoe gaat het met jou?’,

regelen verder worden aangescherpt, blijkt uit doorlopend

of toont zijn bereikbaarheid. De huidige realiteit

onderzoek van DVJ Insights. Met name in Nederland (60%)

dwingt merken om even de pauzeknop in te

en Duitsland (70%) is die verwachting het sterkst. De alge-

mene verwachting is dat de situatie vanaf juni weer normaal
wordt. Slechts een klein percentage in alle landen verwacht

›

dat de maatregelen tot na de zomer door blijven gaan.
Ook voor de economische situatie is men somber.
Maar wat is men gaan doen? Meer gaan klussen in en

drukken en stil te staan bij de impact van dit alles,
niet alleen voor zichzelf maar zeker ook voor de

consumenten. Als merk is het hierbij belangrijk
om te blijven openstaan en actief te luisteren.

play – Een tweede stap als merk is ervoor te zorgen

om huis, en veel meer series en films gaan kijken. Ook het

dat je inspeelt op de veranderende behoeften en

lezen van een boek of gamen wordt meer gedaan dan

noden van de consument. De impact op eenieders

voorheen. Opmerkelijk is dat echt meer mensen minder

leven is ongezien, en als merk is het dan ook van

zijn gaan sporten.

cruciaal belang om relevant te blijven door ‘agile’ in

De meeste mensen proberen gezonder te eten (en ook

te spelen op deze nieuwe realiteit. Zo ontwikkelde

minder vlees). In Duitsland en Nederland is het snacken

Materialise, een bedrijf actief in 3D-printing, een

en snoepen wat afgenomen. Alcoholgebruik is ook

handsfree deurklink die bediend wordt met de

afgenomen,, waarschijnlijk omdat mensen minder te

elleboog. Het design werd open-source gedeeld,

vieren hebben en minder bij elkaar komen.

en zo draagt Materialise zijn steentje bij aan de

Meer dan de helft van de mensen bezoekt nu minder vaak

strijd tegen Covid-19.

een supermarkt dan voorheen, maar men is het bezoek
wel beter gaan voorbereiden.

fast-forward – Het woord ’crisis’ heeft in het

belangrijk voor alle industrieën om het gedrag van

opportuniteit. Veel merken gaan vandaag in

Alhoewel er verschillen tussen categorieën zit, is het

Chinees twee betekenissen, namelijk gevaar en

mensen te blijven volgen en te meten waar ze behoefte

kortetermijnmodus en vergeten na te denken

aan hebben. Dat mensen niet meer bereid zijn hetzelfde

over de toekomst. In deze laatste stap is het echter

uit te geven is duidelijk.
Uit de reacties van mensen komt duidelijk naar voren dat

essentieel om te blijven innoveren, niet onnodig
op de rem te gaan staan, en de huidige situatie

reclame moet veranderen en zich moet aanpassen aan de

«

te beschouwen als een opportuniteit voor de

situatie, in Nederland ligt dit percentage op 71%. Bedrijven

toekomst

moeten laten zien hoe de maatregelen passen binnen de

maatschappelijke verantwoordelijkheid die bedrijven hebben.

tom de ruyck is managing partner insites consulting

›
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Z

HALLO 5- TOT 23-JARIGEN

‘Gen

moet het

zelf fixen’

Al drie keer behoorden de MIE-lezingen van Aljan de Boer
– Head of Inspiration bij TrendsActive – tot de beste van
het congres. Zo ook zijn lezing van begin februari over
Generatie Z. Dat is de belangrijkste generatie van dit moment omdat zij dé jongeren van nu representeert. Merken
die simpelweg denken dat ze hun millennial-strategie er
op los kunnen laten, slaan de plank mis, waarschuwt de
Boer. TrendsActive weet wat de 5- tot 23-jarigen wel willen.
tekst rob van bodegom

W

aarom TrendsActive

zich is gaan verdiepen

in generatie Z is simpel

zegt De Boer. ‘Onze klanten willen het,

zij richten zich op jongeren of kijken naar

de toekomst door naar jongeren te kijken.
Millennials komen in een nieuwe fase,
krijgen kinderen, die mogen we geen

jongeren meer noemen.’ De jongeren

van nu zijn Generatie Z en laten grote

verschillen zien met millennials. Dus als

je als bedrijf al een jongerenstrategie had,
moet je die aanpassen.’ De Boer noemt

‘Generatie X geeft 
Z een schop onder 
de kont, ouders 
van milllennials 
gaven vooral 
schouderklopjes’

onder andere de activistische houding
van Generatie Z tegenover de naïeve

houding van millennials. ‘Generatie Z is
veel realistischer, dus moet je dat als
organisatie ook zijn.’ Ook ziet hij dat

Z nog veel digitaler is dan millennials.
‘Ze besteden alleen al aan social vier
uur per dag, en ze gebruiken enorm

veel verschillende digitale kanalen met
allemaal hun eigen dialect. Ze zijn dus

tijdsgeest. ‘Tot je 25ste groeit je brein

zodanig dat je nog je identiteit aan het
vormen bent. Alles wat in die periode

gebeurt, bepaalt je mindset voor de rest
van je leven. Millennials groeiden op in

een vrij rustige periode, maar de uitda-

gingen in de wereld lijken nu groter – dat
is in ieder geval de perceptie. Het gevoel
is dat het onzekere tijden zijn en dat de
toekomst niet beter wordt. Corona, het

klimaat, vluchtelingenstromen, allemaal

grote thema's. Als je nu aan het puberen
bent, komt dat hard binnen. En als een

generatiegenoot van jou ‘TIME Person of
the year’ wordt, dan moet er misschien

wel wat veranderen. Dat realisme zie je

bij Z. Millennials waren ook op de hoogte
van de klimaatverandering, maar die

zijn opgevoed door babyboomers terwijl
Z is opgevoed door X, een generatie die
ook wat sceptisch is over de toekomst.

Generatie X geeft haar kinderen eerder
een schop onder de kont, terwijl de

ouders van milllennials vooral schouder-

klopjes gaven. Z wordt verteld dat ze het
zelf moet fixen en dat de wereld niet op
haar zit te wachten.’ Dat uit zich in een
realistischer houding en in een grotere
(realistischere) prestatiegerichtheid.

‘Onderzoek laat zien dat ze meer bezig
zijn met goede cijfers halen dan met
vriendjes maken.’

Make it happen

een van de insights die TrendsActive over

noemen, gaat wellicht wat ver, maar

Generatie Z ontdekte. Zoals altijd met
generaties, keek het bureau naar de
clou 97 | april 2020

volwassenheid) en de daarin heersende

nóg moeilijker te bereiken.’ ‘Realistisch’ is
naast ‘make it happen’ en ‘pluralistisch’

8

formatieve jaren (van puberteit tot

Om ze echt wereldverbeteraars te

generatie Z is wel veel activistischer.
Wat ze vooral willen is waarmaken

Aljan de Boer: ‘We vertalen

sociaal-culturele trends naar
praktische toepassingen
voor merken’

generatie z

›
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‘Het is een 
zakgeldgeneratie 
die nog niet zoveel
kan uitgeven’


erg in control is. ‘Het is een zakgeldgene-

zelf al veel meer gekleurd en divers is.

maar de boodschappen die ouders doen,

je ziet gemengde huwelijken, homostel-

ratie die nog niet zoveel kan uitgeven,

de televisie of de vakantie die ze kiezen,

daarop oefent Z een enorme invloed uit.’
Merken moeten zorgen dat generatie Z
zaken kan waarmaken die ertoe doen.
‘Ze geven geld uit aan koptelefoons,
snoep, McDonalds en kleding, maar

daaronder zie je een groeiend verlangen
naar een gezondere en verantwoorde-

lijke levensstijl.’ Deze maatschappelijke

verantwoordelijkheid zie je terug in het
realisme dat vaak over het collectief

gaat, terwijl ‘make it happen’ meer op

het individu is gericht. Bij het laatste kun
je denken aan bedrijven die jongeren
wat zij belangrijk vinden, de ‘make it

happen’-mentaliteit. De Boer: ‘Ze hebben
in dat verband hoge verwachtingen van

technologie en de makers in deze wereld.
De downside is dat de wereld minder

maakbaar is dan sommigen denken. Een
belangrijk deel weet niet hoe ze ergens
succes in kan boeken en ziet dat de

wereld nog altijd naar de kloten gaat.
Dat leidt tot grote druk op hun mentale
welzijn.’ Hij wijst op de problemen van
veel jongeren. ‘In 2000 ging 1 op de 27

kinderen naar jeugdzorg, tegenwoordig
is dat 1 op de 9.’ Is het een generatie die

sterk geleefd wordt en zelf onvoldoende

in control is? De Boer weet het niet zeker,

temeer daar ze op veel gebieden juist heel

toegang geven tot kennis om bepaald

werk mogelijk te maken. Maar ‘make it
happen’ is ook de SNKRS-app van Nike.
Een soort Pokémon GO-achtig spel

waarin op sneakers gejaagd kan worden
waartoe anders geen toegang is.’

In welke mate het realisme botst met
‘make it happen’, daarover is De Boer

nuchter. ‘Eerst hebben ze met z’n allen

staan protesteren op het Malieveld voor
een betere wereld. Daarna gaan ze naar
McDonalds omdat ze maar twee euro

zakgeld hebben. Het zijn net mensen.’
Of je als merk moet inzetten op het

individuele of collectieve, hangt volgens
De Boer helemaal af van welk merk je

wilt zijn. ‘ING zet in op digitaal, vertelt
dat ze de beste app hebben waarmee
jongeren alles kunnen, dat past bij

‘make it happen’, maar Triodos kiest

voor duurzaamheid en is minstens zo
succesvol bij jongeren.’

The search for meaning

Aljan de Boer is bestuurslid bij het Platform Innovatie 
in Marketing (PIM) en uitgever van het jaarlijkse 
PIM-trendrapport. Editie 2020 ‘The search for meaning’ 
is ook op het MIE gepresenteerd en als beste presentatie 
van dag 2 gekozen. Download het rapport op 
www.pimonline.nl/pim-trendrapport-2020.

10
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Pluralistisch

Het pluralistische van Generatie Z

betekent dat deze jongeren veel meer

dan andere generaties diversiteit omarmen. ‘Ze willen stereotypen doorbreken

en afscheid nemen van labels. Dat komt
onder andere doordat deze generatie

Op school zie je veel meer nationaliteiten,
len met kinderen. Dat komt allemaal
steeds vaker voor en dus willen ze

stereotypen doorbreken.’ De Boer ziet
merken hier nog wel mee worstelen.
Wat hij een goed voorbeeld vindt, is

de sollicatie-app van Unilever. Dat is een
op AI en machine learning gedreven

sollicitatieprocedure, waar je zonder je

geslacht, kleur en naam op te geven, kunt
solliciteren. De app filtert onder andere

op woordkeuze en op welke momenten
smileys gebruikt worden om te zien
wie er het beste bij de cultuur past.

Dat het pluralistische van Z ook in de
enorme leefijdsrange zit – van 5 tot

23 jaar, van in de zandbak spelen tot

samenwonen en een baan hebben – is

volgens De Boer niet het geval. ‘Leeftijd

is toevallig gebonden aan een generatie.
Maar wij kijken niet naar leeftijd als een
opzichzelfstaand cijfer, maar als middel
om te zien tot welke generatie iemand
behoort. We kijken wél naar leeftijd

om die te plaatsen in de context van
generatiedenken, wat zit erachter,

wat drijft het gedrag? We kijken naar
invloeden uit de formatieve jaren, de

economie, cultuur, opvoeding, technologie. Die zorgen dat waarden, behoeften
en gedrag veranderen.’ Wel erkent hij

dat de kern van Generatie Z het beste

te zien is in de leeftijdsgroep van circa

15 tot 20 jaar. Desondanks weet hij dat

80% van de generatie zich in het profiel
herkent. ‘Vroeg of laat heeft iedereen

een Generatie Z-strategie nodig. Maar

«

doe het op tijd want veel merken hebben
ook de millennial-boot gemist.’

Zijn wij
een Match?

Marketing Insights Match (MI Match) biedt werving en selectie voor alle rollen binnen het
marktonderzoekvak: zowel voor freelancers als voor marktonderzoekers die als vaste
kracht willen werken.
MI Match werkt vanuit een persoonlijke aanpak
Alle kandidaten en opdrachtgevers willen wij écht leren kennen en begrijpen. Begeleiding van
kandidaten voor, tijdens en na elk traject, via loopbaanadvies, coaching en kennisdeling.
MI Match is van en voor marktonderzoekers
Met onderscheidend vermogen door eigen praktijkervaring binnen marktonderzoek.
Goed inlevingsvermogen in de situatie van kandidaat en opdrachtgever.
Nieuwsgierig?
Bel Ewout Witte op 06 - 36 28 74 43
of mail naar info@mimatch.nl

Nicolaas Tulplaan 328 Info@mimatch.nl
1186 DT Amstelveen
www.mimatch.nl

KIDS, JONGEREN EN TRENDS

Koplopers van

verande

Sylvie Verbiest en Arianne
Hendriks zijn gespecialiseerd
in onderzoek naar kids,
jongeren en trends. Voor de
MOAcademy organiseren zij
een workshop waarin ze uitleggen hoe je jonge doelgroepen
beter begrijpt en benadert.
tekst robert heeg

H

Arianne Hendriks: ‘Analytisch vermogen en intuïtie combineren’

oe spreek je jonge generaties

ontwikkelingen die kinderen en jongeren

deringen dan kwalitatief onderzoek’,

marketeer slapeloze nachten

elkaar aan en omdat jongeren en trends

ben volgens Hendriks een andere rol in

aan? Een vraag die menige

bezorgt. Want we hebben het niet alleen

over de consumenten van nu, maar vooral
ook die van morgen. En dus is het cruciaal
voor merken om aansprekende proposi-

ties te bedenken voor de belevingswereld
van na 1995. Sylvie Verbiest en Arianne

Hendriks helpen die generatie als geen
ander te begrijpen. Vanuit hun doel-

groep- en trendkennis verklaren zij de

doormaken. Verbiest: ‘Arianne en ik vullen
van nature goed samengaan. We houden
van human data en hebben expertise

op dit gebied. Jongeren en kinderen zijn
‘woke’ en staan open voor media en

technologie. Wij leren weer van hen.’

Verbiest is marktonderzoeker en oprichtster van bureau SMALL kids & youth

research and consultancy. Zij heeft 25 jaar
ervaring als onafhankelijke professional

op het gebied van marketing-insights en
-innovatie, met expertise bij de jonge

doelgroep, ouders en stakeholders. Als

MOAcademy-workshop

Sylvie Verbiest en Arianne Hendriks bieden 
inzicht in de (commerciële) mogelijkheden en
onmogelijkheden bij kinderen en jongeren. 
Hun onderzoeksmethodieken zijn gericht op de
jonge doelgroep. Cursisten leren met een frisse 
blik naar de doelgroep te kijken om ze zo vaker 
te kunnen raadplegen. Ook komen de verschillen
tussen generatie Z en Millennials aan bod. 
Mail naar opleidingen@moaweb.nl voor de
eerstvolgende workshop. Verbiest en Hendriks
zijn ook in-company te boeken.

kwalitatief onderzoeker studeerde zij af
bij Carl Rohde, die haar een fascinatie

bijbracht voor het signaleren van trends.

Acceptatie en tolerantie

Hendriks is trendonderzoeker met veel
kwantitatieve werkervaring. Ze was 15

jaar strategisch data-analist bij diverse
bedrijven en communicatiebureaus. In

2017 stapte ze over naar trendonderzoek
en richtte Studio Vuurvlieg op. ‘Trendon-

derzoek combineert analytisch vermogen

met intuïtie. Het richt zich meer op veran-

12
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legt zij uit. Beide typen onderzoek hebhet innovatieproces van een bedrijf:

kwalitatief komt verderop in het proces,

is gerichter naar een ontwerp- of communicatievraag, en wordt ook toegepast
op het testen van concepten onder

doelgroepen. ‘Kids en jongeren zijn vaak

koplopers van verandering, zoals startups,
ondernemers, activisten en ontwerpers.
Die veranderingen kunnen mainstream
worden over een aantal jaar.’

Trendonderzoek gaat volgens Hendriks
over veranderingen in waarden en

behoeften die gedreven worden door

politieke, economische, technologische,
sociaal-culturele krachten. ‘Trends zijn

geen modehypes. Om goed trendonderzoek te doen, moet je buiten je eigen

wereld en speelveld treden.’ Inclusiviteit

is een belangrijke waarde voor jongeren,
legt zij uit. ‘Ze groeien op in de meest

diverse samenleving ooit. Dat dwingt hen
tot acceptatie en tolerantie. Generatie Z

verwacht dat merken zelf een voorbeeld
stellen. En niet als marketingtruc, want
dat hebben ze direct door.’

dering

De waarden van Z

Enkele uitingen van inclusiviteit, authenticiteit en
andere kernwaarden die we volgens Hendriks het
komende jaar blijven zien omdat Generatie Z dat eist:
• 	 modellen die het witte schoonheidsideaal
herdefiniëren, zoals Adwoa Aboah in HM- en
Revlon-campagnes.
ondersteunen.

Kinderen en jongeren vormen een doelgroep die simpelweg

• 	 producten met teksten over feminisme of ‘power

onze ‘volwassen’ blik niet voorspellen hoe zij zaken beleven.

• 	 veel aandacht voor duurzaamheid; komt onder

geraadpleegd móet worden, aldus Verbiest. Wij kunnen met
‘Stay hungry en blijf kids en jongeren betrekken. Gebeurt

veel te weinig. Dat komt enerzijds door het gebruiken van
standaardpanels, waar pas vanaf 16 jaar gemeten wordt.

Anderzijds weet men niet hoe een onderzoek aan te pakken.
Wij wel.’ Veranderingen volgen elkaar razendsnel op, consta-

teert Hendriks, en de aandacht voor innovatie groeit daarom.

jongerenonderzoek

Niet lui en verwend

• 	 campagnes die de LHBTI+gemeenschap

women’.
meer terug in vintage en vegan.
• 	 ook bij het kiezen van hun werkgever zal Generatie
Z op deze waarden letten.
• 	 individuele vrijheid en zelfredzaamheid; te zien in
de stijgende groei van jong ondernemerschap,
bijvoorbeeld jongeren die een webwinkel starten.

Heel belangrijk onderdeel van trendonderzoek is volgens

haar het duiden van veranderingen: waarom vinden ze plaats,
welke waardenverschuiving zit daarachter? ‘Als je die context
begrijpt, dan kun je het ook toepassen en vertalen naar je

eigen merk, product en bedrijf. Dus het begrijpen van trends

Klassieke fout in jongerenonderzoek is volgens Verbiest dat

Om trends te signaleren, te doorgronden en daaruit vervolgens

allemaal jong geweest.’ Ook worden millennials regelmatig

is essentieel voor de langetermijnstrategie van een bedrijf.’

iets te creëren, is een gestructureerd onderzoeksproces nodig.
Dat laatste ziet Hendriks niet vaak genoeg.

iedereen zijn eigen referentiekader gebruikt. ‘We zijn tenslotte
met jongeren verward. ‘Maar millennials krijgen zelf al kinderen! Generatie Z zijn nu de jongeren.’ Hendriks noemt een

ander misverstand: ‘Dat ze lui en verwend zijn, omdat ze gemak
en snelheid belangrijk vinden bij producten en diensten. Maar

de druk om te presteren en zich te onderscheiden van anderen
ligt ook heel hoog bij Generatie Z.’

Paradoxaal

Generatie Z lijkt soms tegenstrijdig; druk met duurzaamheid,

maar toch elk weekend met het vliegtuig een stedentrip doen.
Dat kan Verbiest wel verklaren. ‘Jongeren zijn in ontwikkeling
en daarbij hoort experimenteel gedrag, het zoeken naar

nieuwe normen. Dat lijkt paradoxaal. Anderzijds is er aan

elke trend een tegentrend verbonden.’ Hendriks ziet een kloof
tussen denken en ernaar handelen. ‘Maar dat hoort toch

ook bij jongeren?’ Van de term ‘ongrijpbaar’ wil Verbiest niets
weten. Met een kwinkslag zegt ze: ‘Door de ontwikkeling

en de dynamiek te begrijpen, én in contact te blijven met je
doelgroep, zijn het net mensen.’

Ze onderstreept het belang van blijven valideren, zoals

SMALL eerder samen met het Rode Kruis presenteerde op

het MIE 2019. Het mooiste compliment kreeg Verbiest van

deze organisatie: ‘Ik heb mezelf als onderzoeker overbodig
gemaakt.’ Bij het bereiken van jongeren is vragen stellen

volgens haar minder belangrijk dan luisteren en observeren.

‘Het is bij onderzoek vooral een kwestie van durven, uitproberen en blijven doen; liever vaak een kleine validatie dan niets
Sylvie Verbiest: ‘We houden van human data’

«

doen. Want denk je net TikTok- en Instagram-marketing te
begrijpen, zijn daar alweer Triller en Byte.’

clou 97 | april 2020
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Column

Simpel
Uren al staar ik naar een leeg velletje. Het lege

nou gebeurt!’. Ik maande de collega tot kalmte

zweven als verlamd boven het keyboard. Het is

Betalen:
voorsprong om voor
altijd uitingewikkelder
zicht te verdwij-

velletje wacht op mijn vingers. Maar die vingers

te vertellen, zo ontzettend veel dat het moeilijk

dan
u denkt
nen. De spiegel had
geen
afzender – er stond
enkel een sticker op met een onbekende naam –

het starten van een bedrijf: de eerste voorzich-

de weg.

hans lingeman

niet dat er niks valt te vertellen. Nee, er is zovéél
is te beginnen. Deze serie columns wijd ik aan
tige stapjes heb ik hier met u gedeeld. Het

Dan had ik nog een krabbel over een bijzondere

oren van gevestigde grotemensenbedrijven.

Buurtbewoners hadden drie testjes gedaan

Bemoedigende schouderklopjes van blije
gebruikers. Met de billen bloot, de rauwe

werkelijkheid. Niet mooier maken dan het
is. Daarbij: Parcls is géén sexy tech-start
up, maar een bedrijf uit stenen en klei.

Geen venture capital, maar burgers die
hun spaargeld eraan wagen. Iets wat

eigenlijk niet zo goed meer past in deze
tijd. De kunst is om het dan toch voor
mekaar te krijgen.

Vorige week had ik nog een paar verhaallijnen.
De eerste: we hadden zes klanten uitgenodigd

in onze nieuwe winkel op de Ceintuurbaan. Een

winkel van liefst tweehonderd-vierkante-meter,
en dat in hartje Amsterdam! Annoek modereer-

bijeenkomst aan de Pretorialaan in Rotterdam.
om een zakcentje te kunnen verdienen aan
pakketten en wij waren door de gemeente
uitgenodigd voor de presentatie van hun

bevindingen. Ze hadden zich aangemeld als

buurtpakketpunt bij een van de vervoerders.
Pas na twee weken ontvingen ze een paar

doosjes, waardoor hun omzet vergelijkbaar

was met het maandloon voor arbeid in 1875.

Gelukkig konden wij ze vertellen dat wij na drie
jaar tot dezelfde conclusie waren gekomen.

Omdat zij er slechts een maand over hadden

gedaan gaf ze dat weer een beter gevoel en –

na wat boegeroep over de belabberde verdiensten in de pakketjesindustrie – ging iedereen
blij naar huis.

de puik en Teddy had gezorgd voor verrukkelijke

Zomaar drie verhalen die ik wilde uitwerken.

naamde pakketjes af. Samen verzonden we

De wereld lijkt op die van vorige week. De

hapjes en drankjes. Samen haalden we zogedozen gevuld met lucht en piepschuim naar

gefingeerde tantes in Brazilië. Samen dronken

we een ouwerwetse bak koffie boven papiertjes
gevuld met schrijfsels over hoe wij het nieuwe

Parcls zagen. We ontvingen een kritische noot,
een paar tips, maar vooral ontvingen we veel

complimenten. En we voelden het vertrouwen

groeien dat dit het Parcls was zoals ooit bedoeld.
Een tweede verhaaltje repte over een enorme
spiegel. Het was een loeizware plaat van

minstens anderhalve meter hoog en een meter

breed. Een klein mannetje sjouwde het gevaarte
naar binnen, plaatste het voorzichtig tegen

de balie en liep na deze bijzonder gewichtige

handeling direct onze winkel uit. Toevallig stond
ik tezelfdertijd op de hoek een praatje te maken,
maar het voorval trok pas mijn aandacht nadat

mijn collega zich vanachter de balie – inmiddels
door een grote spiegel aan het zicht onttrokken

– tevoorschijn wurmde en mij toeriep onder het
ten hemel heffen van beide armen: ‘Wat mij
Hoogleraar Mireille Hildebrandt: ‘Europa
moet een eigen koers varen’
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en staat tot vandaag nog steeds hinderlijk in

overleven van de december-gekte in onze

consumptiemaatschappij. De klappen om de

14

en onderwijl gaven we het mannetje voldoende

Maar in deze tijd lijken ze niet meer zo relevant.
toetsen van het keyboard klinken nog net zo
suf, onze poezen rennen achter de zoveelste

ingebeelde muis aan. Maar, waar zijn de wattige
strepen in de lucht, waar zijn de vriendjes uit

de buurt die willen spelen op het sportveldje?
De wereld is binnen no-time veranderd en

mensen halen tijdelijk geen pakketjes meer af.
Ze mogen de deur niet uit en zitten thuis. Onze

groeiplannen gaan de ijskast in. We gaan in overlevingsstand en stellen dagelijks de tactieken bij.
Ons land gaat gebukt onder een microscopisch
klein gevalletje dat de mensheid op de knieën

heeft gekregen. We hebben twee wapens: sociale
onthouding en tijd. Dat is dan wel weer mooi.

Dat we met alle geavanceerdheid teruggrijpen
naar zoiets simpels als thuisblijven. Daarom

wens ik u veel tijd met uw geliefden toe en –

«

als dit over is – vieren we samen het leven weer,
in grote bescheidenheid.

hans lingeman is ceo van parcls.com
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KANARIE CLUB AMSTERDAM

NOMINATIES
MOAWARDS 2020
Een MOAward win je niet zomaar. Het is dé vakprijs voor inspirerende
insights professionals en toonaangevende Marketing Research &
Analytics bureaus die het verschil maken in ons vakgebied.
Ontdek de genomineerden voor de MOAwards 2020!

EEN MOAWARD
WIN JE NIET
ZOMAAR!
IN DIT SPECIALE MOAWARDS-KATERN
WORDEN DE GENOMINEERDEN BEKEND
GEMAAKT IN DE VOLGENDE CATEGORIEËN:
1 MARKETING RESEARCH & ANALYTICS
BUREAU VAN HET JAAR
2. INSIGHTS PROFESSIONAL VAN HET JAAR
BUREAUZIJDE
3. INSIGHTS PROFESSIONAL VAN HET JAAR
BEDRIJFSZIJDE
4. YOUNG TALENT VAN HET JAAR
5. DIGITAL & WEBANALIST VAN HET JAAR
6. INSIGHTS SCIENTIST VAN HET JAAR
Per categorie heeft een onafhankelijke jury de
voorgedragen kandidaten beoordeeld en drie
genomineerden geselecteerd. De genomineerden zullen
zich de komende maanden aan de jury presenteren.
De winnaars van de MOAwards 2020 worden bekend
gemaakt tijdens een feestelijke party medio september
2020 in de Kanarie Club Amsterdam.
BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS
RONDOM DE UITREIKING VIA MOAWARDS.NL

DE JURYLEDEN
1. MARKETING RESEARCH & ANALYTICS BUREAU VAN HET JAAR
[VZ] Jan Zwang
Christiaan Buitenhuis
Emma Eversdijk
Daniëlle Koning
Jan Roekens
Hans Zijlstra

Senior Manager Market & Customer Insights, VodafoneZiggo
Senior Marktonderzoeker, Interpolis
Category Manager Promotions Etos, Ahold Delhaize
Customer Experience Manager, UWV
Hoofdredacteur, Clou
Director Customer & Market Insight, Air France – KLM

2. INSIGHTS PROFESSIONAL VAN HET JAAR – BUREAUZIJDE
[VZ] Jürgen Warnecke
Nicole Engels
Albèrt van Meeteren
Rita Timmerman
Sandra van Vemden

Teamlead Marketing Intelligence, Aegon
Manager Publieksonderzoek en Marketing Intelligence, NPO
Head of Consumer and Shopper Insights & Analytics, Nestlé
Senior Onderzoeksadviseur, Ministerie van Algemene Zaken
Consumer & Market Intelligence Manager, Heineken

3. INSIGHTS PROFESSIONAL VAN HET JAAR – BEDRIJFSZIJDE
[VZ] Govert van den Bos Directeur, MWM2
Martin Leeflang
Managing Director, Validators
Paulien Schieven
Directeur Sales & Marketing, SAMR Marktvinders
Eltine van der Veer
Head of Consultancy & Services, Braingineers
Sylvie Verbiest
Founder, SMALL kids & youth research and consultancy

4. YOUNG TALENT VAN HET JAAR
[VZ] Jürgen Warnecke
Nicole Engels
Albèrt van Meeteren
Rita Timmerman
Sandra van Vemden

Teamlead Marketing Intelligence, Aegon
Manager Publieksonderzoek en Marketing Intelligence, NPO
Head of Consumer and Shopper Insights & Analytics, Nestlé
Senior Onderzoeksadviseur, Ministerie van Algemene Zaken
Consumer & Market Intelligence Manager, Heineken

5. DIGITAL & WEBANALIST VAN HET JAAR
[VZ] Marc Tollens
Yvonne van Laarhoven
Daan Versteeg
Joost van Wattingen

Senior Product Owner, FedEx Express
Digital Data analyst & CRO specialist (Freelance)
Country Manager, Ipsos
Manager Digital Analytics, Deloitte Consulting B.V.

6. INSIGHTS SCIENTIST VAN HET JAAR
[VZ] Yvonne van Everdingen UHD Marketing Management, RSM Erasmus Universiteit
Adriaan Ackers
Founder, Totta Data Lab
Peter van Eck
Marketing and Data Scientist, GfK
Ed Nijssen
Professor of Technology Marketing, TU Eindhoven
Hans Onkenhout
Senior marktonderzoeker / partner, Ruigrok NetPanel
Vera Toepoel
Assistant Professor Methods & Statistics, Universiteit Utrecht
Tom Wilms
Partner, Villa

GENOMINEERDEN

MARKETING RESEARCH &
ANALYTICS BUREAU VAN HET JAAR 2020

IPSOS

NEURENSICS

MARKTEFFECT

Bij elke nieuwe ronde van de MOAwards duikt er wel een bureau op
dat je allang kent, dat door het leven
gaat als gedegen, ja, zelfs als ‘old
school’, maar dat nu plotseling een
nieuw gezicht laat zien. Ipsos is er
zo een. Het bureau heeft weer een
eigentijdse uitstraling en is klaar
voor de klantvragen van morgen.
Dat doe je niet alleen door actuele
tools en methodes aan te bieden
maar ook door medewerkers om
je heen te verzamelen die de tools
perfect beheersen en de vernieuwing
belichamen. Ze worden hogelijk gewaardeerd, zo blijkt uit testimonials.
De integratie van bedrijfsonderdelen
heeft zijn vruchten afgeworpen, en
daar profiteren klanten van.
Opdrachten voor Schiphol, PostNL
en McDonalds tonen een staalkaart
van de mogelijkheden. Gedreven
door een taakopvatting die Ipsos
zelf omschrijft als ‘door middel
van geavanceerde data-analytics de
klant helpen investeringen in human
data om te zetten in waarde’.

Neurensics heeft sinds jaar en dag
een hoge notering in de boordelingslijst van de jury. Niet zo vreemd, want
het bureau stond aan de basis van
neuro-onderzoek in Nederland. Alles
met als doel om traditionele onderzoeksdata te verrijken met inzichten
uit onbewuste processen. Maar die
moet je wel betrouwbaar kunnen
meten, en Neurensics kan dat. Ze
timmeren ermee aan de weg en doen
dat met succes. Maar hun wetenschap
leunt allerminst achterover, de ontwikkeling gaat door (en de marketing
ook), maar de essentie is dat ze hun
specialisme blijven verfijnen en steeds
nieuwe toepassingen vinden. Zo is er
nu fNIRS, een nieuwe methode om
op locatie en met bewegingsvrijheid
signalen te meten die koopintentie
voorspellen. Innovatie leidt tot nieuwe
producten, zoals Neurobranding en
Neuropricing. Neurensics denkt ook
aan de lange termijn, met als streven
de dieper gelegen, moeilijk onder
woorden te brengen drijfveren en
emoties van de consumenten te leren
kennen.

Een enthousiaste runner-up uit het
technologische hart van Nederland,
Eindhoven. Markteffect, ontstaan in
de schoolbanken, heeft de band met
onderwijs nooit losgelaten. ‘Zo houd
je verbinding met de nieuwe generaties’. Zo’n nieuwe generatie is Gen Z
waar Markteffect veel onderzoek onder doet, wat weer ten goede komt
van het onderwijs. Afgelopen jaren
organiseerden ze het grootste onderwijscongres van Nederland. Maar
daarmee houdt verhaal niet op. Het
is een breed georiënteerd bureau,
met veel drive en forse groei (getuige de verovering van Direct Research
en Dynamic Concepts Consultancy
en de samenwerking met Sherloq).
Waar ze het meest trots op zijn?
Op de eigen medewerkers, want zij
vormen ‘de basis van alle successen’. Kijk je naar de toekomst dan
ziet Markteffect dat we steeds beter
menselijk gedrag leren begrijpen
en zelfs kunnen voorspellen. ‘Goed
marktonderzoek zal hierin de sleutel
tot succes blijven’. ‘Goed marktonderzoek’, dat maakte Markteffect de
derde genomineerde.

Kijk voor de beoordelingscriteria en de procedures op moawards.nl. De winnaar zal bekend worden
gemaakt tijdens de MOAwards uitreiking medio september. Meer informatie hierover volgt spoedig.

GENOMINEERDEN

INSIGHTS PROFESSIONAL
VAN HET JAAR 2020 - BUREAUZIJDE

HETTE SPOELSTRA
IPSOS

JORI VAN DE SPIJKER
DVJ INSIGHTS

JORIS VAN DONGEN
IPSOS

Hette loopt al een hele tijd mee als
onderzoeker. Volgens Hette is hij
genomineerd omdat hij innovatieve en
originele oplossingen biedt, de koppeling maakt tussen survey onderzoek
en andere databronnen om te komen
tot nog betere insights en niet bang
is om nieuwe dingen te proberen.
Maar bovenal: omdat hij zoveel lol
heeft in het vak.Innovatieve projecten
zijn het handelsmerk van Hette, zoals
een onderzoek naar merkrelatie en
type persoonskenmerken die merken
kunnen gebruiken in hun op Artificial
Intelligence gebaseerde 1-op-1 dienstverlening. Niet bepaald een inkoppertje… Maar bovenal: wat lijkt het ons
leuk om Hette als collega te hebben!
Vraagbaak voor iedereen, pionier pur
sang en hij weet zijn team naar een
hoger niveau te tillen. Iedereen vindt
het leuk en inspirerend om met hem
samen te werken. Hette, het hart van
het team. Terecht een kandidaat voor
de beste bureau insights professional
van het jaar!

Jori weet al vanaf z’n twaalfde dat hij
marktonderzoeker wil worden. Dit
doet hij met veel passie bij DVJ, waar
hij als Practice Lead Brand & Comms
verantwoordelijk is voor innovatie op
het gebied van merk-en communicatie
onderzoek. Jori haalt zijn inspiratie
voor innovaties niet alleen uit zijn
dagelijks werk met klanten, maar ook
uit de academische wereld. Daarnaast
deelt hij graag zijn kennis en plezier
voor het vak door het geven van
gastcolleges op universiteiten,
presentaties op congressen en zit hij
in de Raad van Advies bij SWOCC.
Jori wordt door een van zijn klanten
als ‘de ideale onderzoeker’
omschreven, die als geen ander zijn
inhoudelijke kennis weet in te zetten
en resultaten naar relevant advies
vertaalt. Onder andere zijn motivatie
om het vakgebied te verbeteren en zijn
link met de academische wereld,
maken van Jori een geduchte
kanshebber voor de titel Insights
Professional 2020!

Joris is een analytische sterke, gedegen onderzoeker waar je op kunt bouwen. Zijn deskundigheid wordt alom
geprezen door zijn klanten. Hij weet
hen veelvuldig te verassen met zijn
kennis en dat is in deze branche best
bijzonder want de financiële sector is
erg complex laat staan als je er zelf
niet middenin zit. Zijn kennis weet Joris te combineren met inventieve manieren om onderzoeksmethodes toe te
passen. Zo heeft Joris het langlopende
onderzoek Totaal Onderzoek Financiele Diensten “TOF” gemoderniseerd
zonder de continuïteit te verliezen en
hier ook een Light variant van in de
markt gezet om dit product breder
aantrekkelijk te maken. Joris daagt
zichzelf continu uit om de kwaliteit
van onderzoeken en rapportages naar
een hoger niveau te tillen. Zo blijft hij
proactief nieuwe uitdagingen aangaan
en daarmee is zijn nominatie voor
bureauonderzoeker van het jaar dik
verdiend!

Kijk voor de beoordelingscriteria en de procedures op moawards.nl. De winnaar zal bekend worden
gemaakt tijdens de MOAwards uitreiking medio september. Meer informatie hierover volgt spoedig.

GENOMINEERDEN

INSIGHTS PROFESSIONAL
VAN HET JAAR 2020 - BEDRIJFSZIJDE

CELESTE MILLER
SCHWEPPES INTERNATIONAL
LIMITED
Celeste is geen onbekende voor de
MOA awards: in 2015 werd ze
bekroond met een MOA-nominatie
als Young Talent Award: zij viel als
bureau onderzoeker op met haar
innovatieve blik op onderzoek en
enthousiasme voor het vakgebied.
Celeste is twee jaar geleden overgestapt van bureauzijde naar
Schweppes / Suntory. In haar
nieuwe rol werd ze onder andere
verantwoordelijk voor de neerzetten
van een actionable brandtracker
gebaseerd op de nieuwe wetmatigheden van “How brands grow” van
Byron Sharp. De uitdaging bij
Schweppes was omvangrijk; te meer
nu haar werk de opzet in alle grote
Schweppes markten (+20) betreft.
Ze moest marketeers van alle
culturen en continenten mee krijgen
in dit proces en dat heeft ze gedaan
door haar tomeloze inzet en gebruik
te maken van insights per markt met
deepdives. In twee jaar tijd heeft
Celeste in een internationale
omgeving veel bereikt.

ANGELIQUE DE REUVER
FRIESLANDCAMPINA
Angelique is een gepassioneerde
insights professional. Zij heeft de
overtuiging dat insights echt het
verschil kunnen maken voor business
en merken. In de nieuwe dynamische
wereld is de vraag naar wat consumenten drijft namelijk groter dan ooit
en daarom streeft zij als insights
professional steeds weer naar een
strategische rol in plaats van alleen
“doorgever van data”. Energiek,
gedreven, gedurfd, uitdagend, maar
vooral met veel plezier weet zij steeds
weer het vak een frisse wending te
geven waardoor zij met haar team
steeds een strategische bijdrage levert
aan de business van FrieslandCampina. Hierbij gebruikt zij een breed
scala aan methoden en technieken,
vebindt databronnen en onderzoeksuitkomsten. Bovendien traint zij de
organisatie in het verzamelen en
vertalen van data en het toegankelijk
maken daarvan. Voor de branche is zij
actief bij MOA en Esomar.

DENNIS HOOGERVORST
SANOMA MEDIA NETHERLANDS
B.V.
Dennis is een echte insights professional die zich al jarenlang meer dan
staande houdt binnen de dynamische marketing omgeving van
Sanoma. Hij is een echte pionier die
actief de verandering opzoekt en
enthousiast wordt van experimenten
met nieuwe technologieën (zoals VR,
AI, Neuroscience). Hij werkt daarbij
intensief samen met verschillende
bestaande en nieuwe bureaus en
daagt ze uit de lat hoog te leggen,
niet alleen qua methodologie maar
ook qua vertaling naar praktische
bruikbaarheid en toepasbaarheid
voor de business praktijk van
Sanoma. Door veelvuldig over zijn
onderzoeksprojecten te spreken en
te publiceren draagt Dennis continu
bij aan professionele ontwikkeling en
impact van het vak. Dit is beloond
door verschillende (internationale)
awards (AMMA Award, FIPP Insight
Award). Daarnaast zit Dennis in
diverse comités rondom het
vakgebied. Een echte ambassadeur
dus met tomeloze energie.

Kijk voor de beoordelingscriteria en de procedures op moawards.nl. De winnaar zal bekend worden
gemaakt tijdens de MOAwards uitreiking medio september. Meer informatie hierover volgt spoedig.

GENOMINEERDEN

YOUNG TALENT
VAN HET JAAR 2020

LOIS VAN DER MOLEN
SKIM

MARON VAN DER KRIEKEN
KANTAR

VIVIANNE VERHEIJEN
MWM2

Lois is vers na haar afstuderen voor
een functie als marktonderzoeker bij
SKIM gegaan omdat ze veel impact
wilde maken. En dat is haar goed
gelukt! In anderhalf jaar tijd heeft ze
al bijgedragen aan initiatieven die het
keuzegedrag van consumenten beter
in kaart brengen, projecten opgezet
om efficiënter te werken en zet ze
haar opgedane ervaring in om nieuwe
collega’s te begeleiden en trainen.
Lois streeft ernaar om meer als partner met haar klanten samen te werken
en zou hen graag op het gebied van
duurzaamheid en andere moreel
ethische kwesties uitdagen. Ze is zich
dan ook zeer bewust van de invloed
die ze als marktonderzoeker heeft en
zoekt naar manieren om deze op een
positieve manier in te zetten.
Klanten roemen Lois’ betrouwbaarheid
en omschrijven haar als proactief. Dit,
in combinatie met haar nieuwsgierigheid en analytisch vermogen, maken
van Lois een echte Young Talent!

Maron is een enthousiaste, nieuwsgierige en proactieve account/
teammanager. Ze is sinds drie jaar
werkzaam in het onderzoeksvak en
heeft een indrukwekkende groeicurve
laten zien. Ze is zowel inhoudelijk
sterk als op het leidinggevende aspect
.Ze beschikt over een brede kennis van
methoden en technieken. Ze is een
echte out-of-the-box denker, creatief
en strategisch sterk. En dat inspireert
mensen. Maron geeft leiding aan twee
teams (in totaal 11 mensen) en is
ze verantwoordelijk voor twee keyclients. Dit naar volle tevredenheid
van haar teamleden en klanten, ook
niet onbelangrijk! Samen met een
collega richtte ze een intern initiatief
op: School of Working Life, met als
doel om het werkleven van collega’s
binnen Kantar leuker en efficienter te
maken. Maron gelooft in het afbreken
van silo’s en het actief opzoeken van
samenwerking, want ‘’ik ben ook maar
een n=1’’. Dit alles maakt Maron een
uitstekende kandidaat voor Young
talent of the year!

Vivianne is een nieuwsgierige onderzoeker die oprecht geïnteresseerd is in
menselijk gedrag en drijfveren. Met
groot enthousiasme modereert ze
communities. Voor een standaard
community ben je bij Vivianne aan het
verkeerde adres, ze gaat graag
creatief te werk en past haar opzet
per community aan om een zo
passend mogelijk antwoord op
vraagstukken te geven. Vivianne heeft
samen met een collega het voortouw
genomen om het Heart Model te
optimaliseren. Dit model omvat
5 stappen die de betrokkenheid van
respondenten verhoogt wat leidt tot
betere inzichten, bovendien op een
leuke manier. Dat dit niet onopgemerkt blijft, blijkt wel uit het feit dat
ze recentelijk bij het overdragen van
een community aan een collega,
uitgebreid werd bedankt door de
community voor haar inzet en de
gezellige tijd die ze samen hadden
gehad. Daar houden wij van, want als
Jury hechten wij uiteraard veel waarde
aan de mening van de consument.

Kijk voor de beoordelingscriteria en de procedures op moawards.nl. De winnaar zal bekend worden
gemaakt tijdens de MOAwards uitreiking medio september. Meer informatie hierover volgt spoedig.

GENOMINEERDEN

DIGITAL & WEBANALIST
VAN HET JAAR 2020

PIETER CAESENS
QIAGEN

ERIK DRIESSEN
GREENHOUSE

YANNICK NIEROP
STORM DIGITAL

Pieter heeft laten zien het verschil te
kunnen maken in een grote multinational: inzichtelijk en begrijpelijk
maken van dataproblemen voor
business stakeholders, het omzetten
van inzichten in acties, het uitvoeren
van experimenten om hypotheses
te testen en een team opzetten om
deze werkzaamheden naar een hoger niveau te tillen. Pieter brengt de
business owners, IT en data scientists bij elkaar om problemen aan
te pakken en ervoor te zorgen dat er
genoeg draagvlak is voor de acceptatie van de oplossingen. Tenslotte
heeft Pieter het voor elkaar gekregen om een grote multinational op
strategisch niveau te beïnvloeden op
basis van data en zijn bevindingen.
Insiders erkennen deze stevige opgave.Daarmee heeft Pieter zijn plek
bij de laatste drie kandidaten veilig
gesteld.

Erik is al sinds 2011 werkzaam bij
de Greenhouse group en leidt daar
sinds 2018 het analytics team en niet
zonder succes. Erik wordt geroemd
om zijn enthousiasme en hoe hij
collega’s enthousiast krijgt voor digital
analytics. Wat hem siert is dat hij een
leider is die niet bang is om te falen.
Elk kwartaal komen hij en zijn team
samen om in de lean spirit hun fouten
te vieren en ervan te leren. Binnen
Greenhouse heeft Erik een analytics
trainingsprogramma opgezet waarin
hij aan zowel collega’s als klanten les
geeft over analytics theorie en techniek. Waar veel data analisten graag
zoveel mogelijk data tot hun beschikking willen hebben is Erik kritischer:
eerst beginnen met de waaromvraag
en daarna pas gaan meten. Meer data
is niet altijd beter. Erik was te zien
tijdens de Superweek afgelopen jaar
en te horen in de welbekende Digital
Analytics Power Hour podcast.

Yannick is een rising star die beschikt over een schat aan kennis en
ervaring op het gebied van digital
analytics. Hij ziet zijn betrekkelijk
lage aantal arbeidsjaren zelf als
een voordeel. Verbaasd over de vele
handmatige handelingen in data
processen probeert hij deze te automatiseren zodat hij en zijn collega’s
hun vaardigheden kunnen gebruiken
waarvoor die nodig zijn: analyseren
en analyses omzetten in actie. Uit
Yannick’s visie hierop blijkt dat hij
verder kijkt dan alleen wat er nu
gedaan moet worden. Hij benadert
problemen voor zichzelf en anderen
met het zoeken naar een oplossing
voor de langere termijn. Yannick is
ambitieus en begrijpt goed wat de
potentie van data is om een positieve impact te maken op de business.
Het afgelopen jaar heeft Yannick
dit laten zien voor meerdere grote
bedrijven en heeft daarmee zijn
nominatie dik verdiend.

Kijk voor de beoordelingscriteria en de procedures op moawards.nl. De winnaar zal bekend worden
gemaakt tijdens de MOAwards uitreiking medio september. Meer informatie hierover volgt spoedig.

GENOMINEERDEN

INSIGHTS SCIENTIST
VAN HET JAAR 2020

Topic 2020 - Brilliant New Products:
Consumer Match or Mismatch?

STEFAN STREMERSCH
ERASMUS UNIVERSITEIT
ROTTERDAM

LENKA VAN RIEMSDIJK
UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES UTRECHT

JAN ANDRE MILLEMANN
TECHNISCHE UNIVERSITEIT
EINDHOVEN

Stefan is de Desiderius Erasmus
Distinguished Professor of Economics
en Professor of Marketing, beiden aan
de Erasmus School of Economics,
Erasmus Universiteit Rotterdam, en hij
is Professor of Marketing aan de IESE
Business School in Barcelona. Tevens
is hij de wetenschappelijk directeur
van het Eramus Healthcare Business
Center en de Erasmus Center of Marketing and Innovation. Om een brug te
slaan tussen wetenschap en praktijk
heeft Stefan het Marketing, Technology
& Innovation Institute opgericht. Zijn
wetenschappelijk onderzoek richt zich
op de ontwikkeling, lancering en diffusie van nieuwe producten en diensten
en is gepubliceerd in toonaangevende
internationale marketing tijdschriften,
zoals zoals Journal of Marketing en
International Journal of Research in
Marketing. Stefan heeft vele grants
en awards gewonnen, waaronder
de Jan-Benedicht Steenkamp Long
Term Impact Award en recent de
prestigieuze EMAC Distinguished
Marketing Scholar Award.

Lenka is als onderzoeker verbonden
aan het Research Centre for Innovation
in Business and Communication, dat
onderdeel is van de Faculty of Economics and Management, University of
Applied Sciences Utrecht. Tevens is zij
docent International Business Studies
aan deze universiteit. Lenka is in 2019
gepromoveerd op het proefschrift “Making Animal Welfare Matter” waarin zij
de consumentenkeuze voor diervriendelijke producten heeft bestudeerd. Zij
doet dit vanuit een sociaal dilemma
perspectief: mensen maximaleren
liever hun eigen nut dan het nut van
hun omgeving. De resultaten van haar
onderzoek zijn onder andere gepubliceerd in de Journal of Consumer
Affairs en de British Food Journal en
zij niet alleen relevant voor het dierenwelzijn, maar kunnen ook fungeren als
basis voor het succesvol op de markt
brengen van vele, nieuwe maatschappelijk verantwoorde producten.

Jan Andre is als universitair docent
Marketing en Innovatie verbonden aan
de Technische Universiteit Eindhoven,
waar hij onder andere het vak “Selling
New Products” doceert. Tevens is hij
in de afgelopen jaren visiting scholar
geweest bij diverse buitenlandse
universiteiten, waaronder de University of Arizona en de St. Petersburg
University. Jan is in 2019 summa cum
laude gepromoveerd aan de Saarland
University (Saarbrücken, Germany). In
zijn proefschrift gaat hij in op de vraag
waarom nieuwe producten en diensten
falen, zelfs als ze superieure technologie bieden en het leven van consumenten kunnen verbeteren. Jan Andre
heeft hiervoor verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, waaronder
functional magnetic resonance imaging (fMRI). Om de integratie tussen
wetenschap en praktijk te bevorderen,
heeft hij recent het bedrijf “Verokauf”,
dat zich richt op de online verkopen
van bestaande en nieuwe verzorgingsproducten, opgericht.

Kijk voor de beoordelingscriteria en de procedures op moawards.nl. De winnaar zal bekend worden
gemaakt tijdens de MOAwards uitreiking medio september. Meer informatie hierover volgt spoedig.
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Z – DE KOPERS VAN DE TOEKOMST

‘Ze geven 
    graag 
        hun mening’
Irene Joris, researchmanager
bij Markteffect, weet precies
wat Generatie Z anders maakt
dan eerdere generaties. Ze
legt uit hoe onderzoekers deze
doelgroep het beste benaderen.
tekst robert heeg

jongeren als je het aankondigt via WhatsApp’

O

onderzoek de zogenaamde updates
van generaties: wat is speciaal aan die

korte spanningsboog, maar kunnen heel

De interactieve MIE-workshop gaf

hebben, zaken van verschillende kanten

uur durende masterclass. Ze deden dit

slag te gaan met de opgedane kennis.

p MIE 2020 gaf Irene Joris
samen met organisatie-

psycholoog en generatie-

expert Aart Bontekoning en strategisch
marketingbureau The Valley een drie

in een volledig witte ruimte, vertelt Joris.
‘Witte muren, witte vloer, wit plafond,

generatie, en welke impact heeft dat?
deelnemers inzichten om echt aan de

Joris: ‘Na afloop kregen we leuke reacties,

witte stoelen, witte tafels, wit scherm,

zowel over nieuwe inzichten over Generatie Z, maar ook over de workshopvorm

ramen. We hadden er een hard hoofd

ook top dat er een zeer divers publiek

en lichtblauwe verlichting. Zonder

in dat onze deelnemers hier voldoende

hun energie zouden behouden, dus het

die The Valley introduceerde. Het was

was en dat deelnemers echt met elkaar

snel informatie verwerken. Generatie Z
vindt het belangrijk om veel keuze te

te bekijken, en ze geven graag hun eigen
mening.’ Bontekoning doet veel onderzoek naar de impact van generaties op

de werkvloer. Daar ziet hij volgens Joris

dat Z veel feminiener is, en meer vrouwelijke leiders zal voortbrengen. ‘Nog meer

dan eerdere generaties vindt Generatie Z
een flexibele, informele en persoonlijke
werksfeer belangrijk, waarin uitgegaan

was een enorm compliment dat iedereen

in gesprek gingen over relevante verbeterpunten of inzichten voor hun werk.’

De masterclass vloeide voort uit Het

Korte spanningsboog

sterke punten. De meeste Z’ers komen
te werken in sterk vergrijzende organisa-

jaar organiseerde om alle opdrachtgevers en relaties in het onderwijs samen

fect over Generatie Z verkrijgt en toepast

Hun natuurlijke vernieuwingsdrang

na drie uur nog enthousiast meedeed.’

Onderwijscongres dat Markteffect vorig

te brengen. Het bureau startte daarop

een samenwerking rond Bontekonings
jarenlange studie naar generaties,

waaronder millennials en Generatie Z.
Hij onderzoekt middels kwalitatief
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Irene Joris: ‘Telefonisch onderzoek werkt verrassend goed bij
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De belangrijkste inzichten die Marktef-

in de onderzoeken komen uit de studies

van Bontekoning. Wat Joris en haar team
leerde is dat deze generatie zich nog

wordt van gelijkwaardigheid en iemands

ties. Daar zijn ze niet echt op voorbereid.
loopt daarmee gevaar. Anders gezegd:

vergrijzende bedrijven lopen het risico

bewuster is van haar omgeving dan

dat de startupkracht van deze jongste
en kleinste generatie wordt geremd,

werken graag samen. Ze hebben een

jongeren als voor hun organisatie. Ons

millennials. ‘Ze zijn open, direct, vrij, en

met negatieve gevolgen voor zowel deze

‘De meeste Z’ers komen te werken 
     in sterk vergrijzende organisaties. 
          Daar zijn ze niet echt op voorbereid’
generatie z

20 zijn. Over een paar jaar wordt pas

veldwerk. Niet alleen met online panels,

gedrag is en wat ze aantrekkelijk vinden

telefonisch. ‘Dat laatste werkt nog

duidelijk hoe ze reageren, wat hun (koop)
als ze wat ouder zijn. ‘Nu liggen de

meningen van Generatie Z nog in het
verlengde van die van de millennials.’

Vindingrijk

Markteffect was vanaf het begin gespecialiseerd in onderzoek onder jongeren.
Het bedrijf werd opgericht door twee

toenmalige Fontys-studenten en heeft

altijd veel in het onderwijs gewerkt. Dit
is nog altijd een van de grootste sectoonderzoek is mede gericht op de vraag
hoe dat wel goed kan lopen.’

Generatie Z zal de komende tijd de

trendsetters voortbrengen. Zij zijn
de kopers van de toekomst (en soms

al van nu). Het onderzoek van Bonte-

koning laat zien dat zodra een nieuwe
generatie een trend zet, de oudere

generaties deze na verloop van tijd

overnemen of er in elk geval in meegaan.
Joris ziet dat er heel veel aandacht is

voor Generatie Z en dat stakeholders

deze doelgroep zeer serieus nemen.
Een goed begrip ervan is echter lastig.
‘Welke meningen en welk gedrag zijn

toe te wijzen aan de nieuwe generatie?
En wat is toe te wijzen aan het feit dat
het jongeren zijn, die in een bepaalde
fase van hun ontwikkeling zitten? Dit
zal de komende jaren wel duidelijker
worden, als ze echt opgroeien.’ Bij

Markteffect definiëren ze Generatie Z
immers als: geboren tussen 2000 en
2015. Dat betekent dat ze maximaal

ren waarin het actief is en dus hebben
de onderzoekers jaren ervaring met

op locatie en via partners, maar ook

verrassend goed met jongeren, als je
het aankondigt via WhatsApp.’ Joris

doet graag een oproep aan bedrijven

die geïnteresseerd zijn in het vervolg-

onderzoek dat Bontekoning met ondersteuning van Markteffect uitvoert.

Irene Joris

Irene Joris werkt sinds eind 2016 bij Markteffect. Ze startte er
als onderzoeksspecialist voor zowel kwalitatief als kwantitatief
onderzoek. Qua achtergrond is zij een beetje een vreemde eend
in de bijt, omdat ze aan de TU in Eindhoven Industrial Design

studies onder jongeren. Daarin zien ze

studeerde. ‘Niet een typische marktonderzoeksstudie, maar

Joris. ‘In het algemeen moet je steeds

en een basis in kwali- en kwanti-onderzoek opgedaan.’

de laatste tijd wel iets veranderen, aldus
vindingrijker zijn om kwalitatief goede

respons te behalen. Dat geldt misschien

nog wel het meest onder jongeren. Voor
Generatie Z is het nog belangrijker dan

voorheen dat ze weten wat het doel van
het onderzoek is, waarom ze daaraan

mee moeten doen en wat hun bijdrage

daar heb ik wel projectmanagement in de vingers gekregen
Na haar studie ging Joris aan de slag als productonderzoeker
bij de Consumentenbond, waar zij ‘een beetje per toeval’ in
panelonderzoek rolde. Na acht jaar maakte zij de switch naar
de bureaukant, ‘vooral om te kijken of een commerciële branche
ook wat voor mij is’. Bij Markteffect startte zij met name op
kwalitatief onderzoek, vaak in combinatie met kwantitatief.
Sinds mei vorig jaar verdeelt zij haar tijd tussen haar eigen
onderzoek en leidinggeven aan een deel van het onderzoeksteam.

daarvoor kan betekenen.’ Het blijven
zoeken naar de juiste tone-of-voice

(zowel in kwantitatief als kwalitatief)

Hij werkt momenteel met nieuwe focus-

evenals het werken aan ‘question

hun grootouders. De focus ligt hierbij

blijft daarom belangrijk, legt zij uit,

arts’ en vraagstelling. ‘Natuurlijk zijn
ellenlange arrayvragen voor geen

enkele generatie leuk om in te vullen,
maar voor Generatie Z werkt dit echt

niet meer en kun je beter werken met
video’s of sterratings.’

Verder gebruiken ze bij Markteffect vaak
een mix van verschillende manieren van

groepen uit Generatie Z, hun ouders en
met name op jongeren tussen de 16

en 18. ‘Er zijn al verschillende bedrijven
en onderwijsinstellingen aangehaakt
bij dit onderzoek, maar uiteindelijk

willen we op meer dan 75 focusgroepen
uitkomen. We kunnen dus nog

«

enthousiaste bedrijven gebruiken
die willen helpen.’
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SENNAY GHEBREAB

Strijder
voor 
eerlijker
algoritmes
S

ennay Ghebreab studeerde af en promoveerde op een

In een interview met u in Het Parool las ik dat u zich hard maakt

werking. ‘Dat kun je zien als een soort correctie op mijn

‘Eerlijkere. Helemaal eerlijk en onbevooroordeeld zullen algoritmes

onderwerp dat betrekking had op medische beeldver-

technische studiekeuze. Met die medische toepassing van

informatiesystemen kon ik toch wat meer met mensen doen.’

Ghebreab is initiatiefnemer van het aan de UvA nog officieel te
openen CIVIC AI Lab, een onderdeel van het publieke en private

kennisinstituut Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI).

De missie van dat lab is kunstmatige of artificiële intelligentie (AI)
in te zetten voor de ‘social good’. Ghebreab: ‘Iedereen zou moeten

kunnen profiteren van de goede dingen die AI te bieden heeft. Met
mijn collega’s maak ik me daarom hard voor een inclusieve AI.’
U bent neuro-informaticus. Voor uw proefschrift heeft u

zich beziggehouden met neuronale netwerken die gebaseerd
zijn op de werking van het visuele brein. Is AI hetzelfde als
neuronale netwerken?

voor eerlijke en onbevooroordeelde algoritmes.

nooit worden. En hoewel algoritmes tegenwoordig in vrijwel alle

sectoren en uithoeken van de samenleving worden toegepast, zijn
niet alle algoritmes ontwikkeld met het idee een breed publiek te
dienen. Daardoor zie je allerlei voorbeelden van algoritmes die

bepaalde bevolkingsgroepen zoals ouderen en mensen met een
donkere huidskleur uitsluiten of discrimineren. Dat moeten we

als maatschappij niet willen, evenmin moeten ontwikkelaars van

algoritmes dat willen. Vrijwel alle algoritmes die bepaalde groepen

uitsluiten zijn ook niet ontwikkeld om die mensen te discrimineren,
maar ze zijn wel het gevolg van het niet of onvoldoende rekening

houden met sociale context. En omdat algoritmes nu zo mainstream
worden, zie je dat allerlei ingeslopen vooringenomenheden en
vooroordelen alleen maar worden versterkt.’

‘AI is een heel breed veld dat zich richt op systemen die kunnen leren

U bent daar zelf cru mee geconfronteerd.

vervolgens ook weer aanpassen op basis van die data. Neuronale

leven leiden. Maar jaren geleden werd ik geweigerd door de

van en interacteren met data, en die systemen kunnen zichzelf

netwerken of deep learning-technieken zijn dus onderdeel van AI.’
En die technieken kunnen bijvoorbeeld resulteren in een algoritme?

‘Ja. Een algoritme is een afgeleide rekenregel op basis van een
gevonden patroon in een grote hoeveelheid data.’
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‘Ja, ik praat daar niet graag meer over, want dat gaat zo’n eigen
automatische draaideur op mijn werk. Ik vermoedde dat de draaideur
werkte op basis van een algoritme dat was getraind met plaatjes van
voornamelijk witte mensen.

De ervaring bracht mij tot nadenken over hoe algoritmes menselijk
gedrag kunnen overnemen!’

tekst vittorio busato, foto coco olakunle

Maar schieten ze ook niet met hagel? Ze verzamelen zoveel data dat

algoritmes

Neuro-informaticus Sennay Ghebreab
(1973) wilde op de middelbare school
arts worden, vertelt hij op zijn werkkamer op het Science Park van de
Universiteit van Amsterdam (UvA).
Maar toen zijn vader een computer
voor hem kocht, raakte hij zo
gefascineerd dat hij impulsief
koos voor de – toen nieuwe – studie
technische informatiesystemen
en voor AI. ‘AI houdt ons als
maatschappij een spiegel voor.’

er altijd wel een bepaald patroon in ons gedrag te vinden is?

‘Ze vinden niet zomaar iets, ze vinden hele specifieke persoonsgebonden zaken. Neem Cambridge Analytica dat met hulp van
psychometrici op basis van Facebook-data heel nauwgezet

individuele profielen van mensen wist op te stellen, inclusief

hoe vatbaar ze waren voor manipulatie. Zulke micro-targeting
associeer ik juist met scherp schieten.’

Is dat een angstaanjagende ontwikkeling?

‘Tech-bedrijven lopen voorop in de toepassing van AI. De publieke
sector en burgers lopen achterop qua bewustwording wat AI is,
kan en doet. Sommige tech-bedrijven hebben zo’n voorsprong

dat ze straks de plaats innemen van overheden of naast overheden

staan om de macht over te nemen. Dat de Facebooks en de Googles
de nieuwe machthebbers aan het worden zijn vind ik niet zozeer
angstaanjagend, de onwetendheid bij burgers beangstigt me
daarentegen wel. Om die onwetendheid tegen te gaan, zouden
AI en algoritmes verplicht onderdeel moeten worden van het
curriculum in het onderwijs.’

Maar zo’n algoritme is het resultaat van een neuronaal netwerk
dat zichzelf dat toch heeft aangeleerd?

‘Jawel, maar leren gebeurt op basis van input. En input wordt

nog altijd heel vaak door mensen gegeven. Als de input vertekend
is, dan is de output ook vertekend.’

Dat vereist dan wel wijsheid van ontwikkelaars van algoritmes?

‘Zeker, en niet alleen van de ontwikkelaars, maar ook van de toe-

Heeft u wellicht politieke ambities, om vanuit een politieke

functie burgers bewuster te maken van en beter te leren omgaan
met algoritmes?

‘Nee, dat kan ik ook prima vanaf deze plek doen. Er is op allerlei

niveaus heel veel aandacht voor het onderwerp, die bewustwording
over algoritmes is echt wel gaande. Maar waaraan ik de komende
jaren vooral voor een jongere generatie hoop bij te dragen is het
verhogen van hun digital literacy en digital numeracy. Net zoals

passers. Als bijvoorbeeld de Gemeente Amsterdam mij en mijn

jongeren leren lezen en schrijven in de traditionele zin, zouden ze
ook moeten leren lezen en schrijven om zich staande te kunnen

algoritmes, dan proberen we onze opgedane interdisciplinaire

jonge leeftijd niet alleen weten hoe algoritmes werken, maar

collega’s om advies vraagt voor de toepassing van bepaalde

wijsheid over onder meer de sociale context ook in te brengen.’

houden in de digitale wereld. Het zou heel mooi zijn als ze op
ook zelf algoritmes kunnen bedenken.’

U bent geen doemdenker over de toepassing van algoritmes?

Probeert u zo als een idealistische wetenschapper bij te dragen aan

we het hebben over oneerlijkheden of biases door AI, dan is

‘Niet zozeer als wetenschapper, als mens is enig idealisme mij

‘Nee. Data komen van ons allemaal uit de samenleving. Als
dat een reflectie op die vertekeningen in de maatschappij.

Mijn stelling is dat AI ons als maatschappij dan ook een spiegel

voorhoudt. AI dwingt ons te reflecteren waar die oneerlijkheden

een betere wereld?

niet vreemd.’

«

vandaan komen.’

Beginnen bedrijven als Google en Facebook door de algoritmes
die zij toepassen, ons als mens/consument echt te kennen?

‘Absoluut. De grote tech-bedrijven weten door onder meer ons
gedrag op social media inmiddels heel goed wie wij zijn.’
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HET EIGEN VERHAAL VAN GENERATIE Z

Geef ze de 
microfoon!

Voor iedereen die een nieuw decennium wil bouwen,
is de tijd rijp voor gedegen en diepgaand exploratiefverkennend onderzoek naar Generatie Z. Die heeft
de behoefte om een eigen verhaal te vertellen over
verwachtingen en dromen over hun toekomst. En let
daarbij vooral ook op hun taalgebruik want dat wijkt
af van de oudere generaties in ons land.
tekst klaus van den berg

E

ind jaren 10 geef ik een presen-

gepland door de leraar die mijn presen-

in een aula vol met Gen Z’ers

deze leeftijd kunnen er zo moeilijk de

tatie op een middelbare school

in een kleine gemeente in Brabant. Ik

licht kort en krachtig de zes megatrends
uit mijn werkdocument De (r)evolutie
van de iSamenleving toe op basis van

een omvangrijke desk research van 240
Nederlandse documenten en een kwalitatief toekomstperceptie-onderzoek

onder Nederlandse experts, professionals
en burgers, bestaande uit boomers, Gen
X’ers en millennials. De opdrachtgever

is het ministerie van Binnenlandse Zaken
& Koninkrijksrelaties.

Ik laat de Brabantse pubers zelf mentaal

reizen door hun eigen toekomst op basis
van de zes megatrends die in 2010 in

een vroeg stadium zijn geformuleerd

door TNO als criteria voor succesvolle
innovatie: 1 vergrijzing & fragmentatie,

2 vervagende grenzen, 3 houdbaarheid

van de leefomgeving, 4 risico’s & veilig-

heid, 5 de netwerksamenleving en
6 het intelligente tijdperk. Ik stel wat

prikkelende vragen, geef ook ongevraagd
spreektijd aan leerlingen die niet zelf

hun hand opsteken, vraag hier en daar
wat dieper door en geef verder het
woord volledig aan henzelf.

Er is geen kwartier pauze. Die was wel
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tatie aanvroeg, want ‘de leerlingen in

aandacht bij houden’. Ik zie hem zichtbaar genieten. Tot verbazing van ook

aanwezige collega-leraren houd ik 75

minuten non-stop de volledige aandacht

van de tieners vast. Samen maken wij een
wervelende en ook inhoudelijk boeiende
show over de trends voor de toekomst.

De Brabantse leerlingen voorspellen hun
eigen toekomst niet alleen door middel
van de nieuwste technologische trends

en gadgets, maar ook vanuit bestaande

tradities in Nederland. Het interessantste
onderwerp voor alle leerlingen is hoe zij
hun eigen geld kunnen verdienen na de
middelbare school en de studie.

Do’s & dont’s

niet tegen Gen Z, maar
• Spreek
met hen.
er een verbale show-van-de• Maak
toekomst van en geef ze de microfoon
in handen.

geen trefwoorden of
• Gebruik
beelden geprojecteerd op een groot
beeldscherm.

individueel oogcontact en
• Maak
geef ze persoonlijke aandacht.
• Gebruik geen complexe waarden-

Zoeken naar een wij, in een wereld vol ik
wij geen stem, krijgen wij geen informatie en

Extend op. Hij verdiept zich sinds zijn middelbare

kunnen wij onze ideeën niet verspreiden.

schooltijd niet alleen in zijn eigen, maar ook in

Individueel belang heeft te lang centraal gestaan.

oudere generaties. Naast online desk research

Daardoor is onze samenleving enorm individualis-

leest hij boeken over Gen Z, analyseert hun mode-

tisch geworden en zo voeden ouders van nu hun

en kledingstijlen en experimenteert met kwalit-

kinderen ook op. Alles draait om spullen, en daar

atieve onderzoeksmethoden op Instagram.

nemen we langzamerhand afstand van. En toch

Joas Rozenbroek: ‘In de afgelopen jaren is veel

zijn we gevangen in een systeem waarin we ons

onderzoek gedaan naar de generatie die de millen-

succes daaraan afmeten. Zoeken naar authenticiteit

nials opvolgt. Met een wildgroei aan ‘experts’,

en jezelf zijn in een wereld vol fake. Zoeken naar een

marketeers en trendwatchers die allemaal iets

wij, in een wereld vol ik.

zeggen over de normen, waarden, denkwijze en

We zijn bedachtzaam en nemen niet snel iets

gedrag van Gen Z. Woorden als ‘pragmatisch’,

aan als waarheid. We hebben een enorme bullshit-

‘authentiek’ en ‘duurzaam’ vliegen je om de oren.

radar en zijn niet snel impressed. Internet heeft

Maar hoe zit mijn generatie in elkaar? Wat vindt

ons ‘wijs’ gemaakt. We focussen ons op authenti-

Generatie Z nou echt belangrijk?

cieit en expressie.

Waarom reclame bij Gen Z niet werkt: te veel

Als grenzen wegvallen, waar zit onze verbinding

prikkels, reclame valt ons niet eens meer op.

dan? Social media geeft ons een gevoel van schijn-

We klikken het binnen seconden weg op YouTube.

verbinding. Ik maak mij zorgen om de generatie

Als we de hele reclame moeten uitzitten, dan kijken

die na ons komt, Alpha. Opgevoed door millennials,

we wel uit het raam, of naar een ander scherm.

met babyboomers als opa en oma, gaat de focus

Ik heb het gevoel dat mijn generatie op zoek is naar

nog meer liggen op individuele waarden.

goud op een vuilnisbelt. Het neo-liberale denken

Als Gen Z’er sta ik te kijken van de algemene

heeft de nodige schade opgeleverd. Groeiende

uitspraken over mijn generatie. Er wordt te veel over

inkomensongelijkheid, polarisatie van het politieke

ons gepraat en te weinig met ons. Als je ons wilt

landschap en macht en geld in handen van een kleine

binden aan je merk of product, dan kun je ons niet

groep mensen en merken. We zijn volledig in de

zien als een homogene groep jongeren. Er zijn wel

greep van een paar bedrijven. Zij zien en voorspellen

degelijk grote verschillen binnen onze generatie.

met grote nauwkeurigheid onze stappen – die niet

Die kun je onderzoeken door contact met Gen Z’ers

alleen digitaal zijn. They own us. En Gen Z doesn’t

te leggen. Laat ze meedenken en -beslissen over het

want to be owned. Maar tegelijkertijd houden deze

ontwerp van je merk en product, en geef ze de ruimte

bedrijven ons in een greep, want zonder hen hebben

om zelf met ideeën te komen.’

«

systemen die dienen om de oudere

n=150 Gen Z-respondenten een dagdeel

vergrijzend Nederland; het is zaak om

Nederland, en niet slechts in Amsterdam

generaties mee in kaart brengen, in een
alle soorten respondenten in een zo breed
mogelijke steekproef van de jongste

generatie Z op te nemen en ze met open

blik te onderzoeken over hun gedrag van

vandaag en hun dromen van morgen.
Gen Z is niet te vangen in een paar

• interviews, een artikel of een boek met
een literatuurlijst, omdat een deel van

dit sociologische cohort nog in de formatieve periode van de pubertijd zit. Trek

niet te vroeg conclusies over Gen Z, maar
ook niet te laat.
Let op: Gen Z kan ook gaan ‘onderduiken’

• in algemene kwantitatieve statistieken,
net als hun Gen X-ouders dat deden in

•

generatie z

Joas Rozenbroek (19 jaar) richtte onlangs Trend

de jaren 90 in Nederland.
Interview minstens n=100 en maximaal

of een dag, verspreid door het heel

of Rotterdam, maar ook in kleinere steden

en dorpen. En kwantificeer de onderzoeksresultaten (zonodig).

geen algemene conclusies over
• Neem
Gen Z uit andere landen over als je je richt
op de Nederlandse markt.

bestaande en innovatieve, experimen• Test
tele onderzoeksmethoden en -technieken
in samenwerking met Gen Z, waarbij de

uitdaging niet slechts inhoudelijk is, maar
ook de hoogst mogelijke respons.
Breng de overeenkomsten en verschillen

• van Gen Z met de oudere generaties in
Nederland in kaart. Beslis of Gen Z een

andere, afwijkende nieuwe generatie is

«

voor jouw product, dienst, merk en sector,
of niet.

clou 97 | april 2020

31

‘telefoongeneratie’ nog niet overtuigd van nut voice assistants

‘De gedachte dat er
altijd iets meeluistert…’
In februari 2020 publiceerden Team Vier en Smartvoices
de eerste editie van de Nationale Voice Monitor, een
kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en het
gebruik van Voice Assistants in Nederland. Tijdens het
MIE werden deze resultaten gepresenteerd. De vraag
die centraal stond: is de Voice Assistant een hype of
een trend? Aan wie kun je deze en andere vragen beter
stellen dan aan een generatie die is opgegroeid in het
digitale tijdperk en zich geen leven kan voorstellen
zonder een smartphone in de hand. Team Vier besloot
dan ook om zes Generatie Z’ers uit te nodigen om hier
over door te praten.

‘W

tekst jasper kranendonk, senior research consultant & chief of innovation bij team vier

eten jullie hoe jullie
generatie genoemd

wordt?’, luidt de slotvraag

van interviewer Daniël Pais. ‘De telefoongeneratie’, antwoordt een van de Generatie Z’ers

bezig zijn met wat anderen aan het doen
zijn. De smartphone wordt af en toe dan ook

bewust weggelegd. Maar toch lijkt dit eerder
uitzondering dan regel te zijn.

treffend. Het is een bijnaam die niet uit de

Zonder handen

verknocht te zijn aan hun smartphone: ze

in koor Siri genoemd. Maar de meesten weten

lucht komt vallen. Generatie Z’ers blijken
worden ermee wakker, gebruiken het als

tussendoortje door de dag heen en leggen
het apparaat vlak voor het slapen pas weg.

De dagelijkse schermtijd van hun smartphone

is minimaal twee tot drie uur en loopt bij twee
Generatie Z’ers zelfs op tot acht uur. Deze tijd
wordt voornamelijk gevuld door het gebruik

zoals hoofdpijn en zere ogen na langdurig

gebruik, wordt ook gezegd dat ze iets te veel
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Onder de Generatie Z’ers is dit niet anders.
Zelf gebruiken ze echter niet het woord
nutteloos, maar het woord overbodig.

Het lijkt geen toeval te zijn dat juist twee

jongens wel gebruik maken van een Voice

Assistant. Uit het kwantitatieve onderzoek

blijkt namelijk dat 36% van de Nederlandse
mannen weleens gebruik maakt van een

Voice Assistant, tegenover 20% van de Nederlandse vrouwen. ‘Ik gebruik het vooral als ik
op de scooter zit’, zegt een van de jongens.

‘Bel mijn moeder, zeg ik dan.’ De ander geeft
aan een Voice Assistant te gebruiken om

een volgend nummer op Spotify af te spelen
tijdens het douchen. In beide gevallen is het
nut van de Voice Assistant dus vooral dat je

je handen niet nodig hebt. Of anders gezegd,
dat je je smartphone toch kunt bedienen op
momenten dat je geen gebruik kunt maken
van je handen.

in de Nationale Voice Monitor door gebruikers

Ook Bixby van Samsung wordt door een

deelnemer genoemd. Dit komt overeen met

de resultaten uit de Nationale Voice Monitor.
Van alle gebruikers van een Voice Assistant,
wordt Google Assistant (65%) het meest

bij de Generatie Z’ers zegt overigens niets

Generatie Z’ers ook: naast fysieke klachten,

Assistant omdat ze het nut er niet van inzien.

ook dat Google een Voice Assistant heeft.

routine geworden’, aldus een Generatie Z’er

Nadelen aan hun smartphonegebruik zien de

aan geen gebruik te maken van een Voice

Zelf opzoeken

gebruikt, gevolgd door Siri van Apple (44%)
en Samsung Bixby (11%).

met een dagelijkse schermtijd van acht uur.

meerderheid doet dat dus nog niet. Van
deze groep niet-gebruikers geeft tweederde

Gevraagd naar Voice Assistants, wordt bijna

van Instagram, Snapchat, WhatsApp en het

kijken van filmpjes. ‘Snapchat is een dagelijkse

maakt van een Voice Assistant. Een grote

Dat meerdere Voice Assistants bekend zijn

over het gebruik ervan. Slechts twee van de
zes maken weleens gebruik van een Voice

Assistant. Dit ligt in lijn met de resultaten van
de Nationale Voice Monitor, waaruit blijkt dat
28% van de Nederlanders weleens gebruik

Het niet nodig hebben van je handen wordt

ook genoemd als een van de drie belangrijkste
voordelen van Voice Assistants. De andere

twee belangrijkste voordelen zijn dat praten

sneller en makkelijker is dan typen. Voor deze
argumenten geldt overigens dat Generatie

Z’ers nauwelijks de voordelen ervan zien. Dat
is ook niet verrassend, aangezien het typen op
een smartphone voor deze generatie een

tweede natuur is. ‘Waarom zou ik iets aan een
Voice Assistant vragen, als ik het gewoon zelf

kan opzoeken via Google?’, zegt een Generatie
Z’er als argument om een Voice Assistant als
overbodig te bestempelen. Typen is voor hen

minstens net zo snel en makkelijk als praten.

BIJDRAGE KENNISPARTNER CLOU – GENERATIE Z

De gedachte dat er altijd iets meeluistert is

dan wel beangstigend, maar aan de andere
kant lijken ze dit voor lief te nemen. ‘Ik heb

niets te verbergen, dus ik merk er niets van
als mijn gesprekken ergens opgeslagen

zouden worden.’ Een dergelijke houding zien
we ook terug in de resultaten van de Nationale Voice Monitor. Zo geeft 42% van de

gebruikers aan bang te zijn dat een Voice

Assistant altijd meeluistert. Toch weerhoudt
het hen er niet van om gebruik te maken
van een Voice Assistant.

Als het gaat om klantvragen aan bedrijven

zien Generatie Z’ers nog geen grote veranderingen met de komst van Voice Assistants.
Generatie Z’ers spraken over Voice Assistants. Links voor interviewer Daniël Pais.

Ze geven voorlopig nog de voorkeur aan

menselijk contact. Tenzij het om feitelijke

zaken gaat, zoals aan de bank vragen wat je

saldo is. Voor de meeste klantvragen krijgen

de Generatie Z’ers echter liever antwoord van

Wanneer de Generatie Z’ers uitgedaagd

Eng

Voice Assistant wel nut heeft, wordt vooral

siast worden van het gebruik van een Voice

heeft voornamelijk te maken met de menselijke emotie. ‘Het is juist fijn als je het gevoel

negatieve connotatie heeft. Pas wanneer

de Generatie Z’ers geeft een voorbeeld van

worden om situaties te bedenken waarin een
gedacht aan situaties waarin je handen niet
gebruikt kunnen worden. Zoals de voorbeelden over de scooter en de douche. Maar de

Generatie Z’ers zien ook mogelijkheden voor

Hoewel de Generatie Z’ers niet direct enthouAssistant, is het ook niet zo dat het een

er specifiek gevraagd wordt naar privacy,

Voice Assistants in auto’s. ‘Dat je tijdens het
autorijden met je stem de radio aan kunt
zetten of de navigatie in kunt stellen.’

‘En het is natuurlijk handig voor mensen

zonder handen.’ Het is een opmerking die
gemaakt wordt met een kwinkslag, maar

die zeker hout snijdt. Inclusiviteit kan een

belangrijk thema worden rondom het gebruik
Voice Assistants. Dit geldt voor mensen

met een fysieke beperking aan de handen,
maar bijvoorbeeld ook voor blinden, laag-

Typen is voor
Generatie Z
net zo snel
en makkelijk
als praten

geletterden of mensen die minder digitaal

worden potentiële negatieve zaken genoemd.

groepen is het voordeel van Voice Assistants

wel angstig. Niets is meer alleen voor jezelf.

georiënteerd zijn. Juist voor deze doel-

weldegelijk dat het ook makkelijker en
sneller is dan typen.

‘De gedachte dat iets altijd meeluistert is

Dat is eng.’ Toch maken de Generatie Z’ers
zich geen grote zorgen om hun privacy.

een mens dan van een Voice Assistant. Dit

hebt dat er iemand naar je luistert.’ Een van

een vraag aan een huisarts. ‘Als je googelt dat
je buikpijnklachten hebt, dan zie je de meest
ernstige dingen staan. Dan is het prettig
als iemand je gerust kan stellen.’ Ondanks,
of misschien juist dankzij, het feit dat de

Generatie Z’ers zijn opgegroeid in een digitaal
tijdperk, lijken ze behoefte te hebben aan
persoonlijk en menselijk contact.
Of Generatie Z’ers in de toekomst (vaker)

gebruik gaan maken van Voice Assistants,
hangt grotendeels af van het nut van het
gebruik. De user experience van de Voice

Assistant moet beter zijn dan de huidige user

experience om er vaker gebruik van te maken.
De vraag of de Voice Assistant een hype of

«

een trend is, blijft daarmee voorlopig nog
onbeantwoord.
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DE STUWENDE KRACHT VAN PRINCIPES

Design thinking en de
De eeuwige tweestrijd tussen vrijheid geven en begrenzen,
je ziet het overal terug. Zeker ook in (markt)onderzoek.
Enerzijds: hoe meer vrijheidsgraden, hoe groter de kans
op verrassende uitkomsten. Anderzijds: hoe meer
afbakening, hoe groter de kans op strakke, stevige
resultaten. Er lijkt geen gulden middenweg tussen deze
twee uitersten. Of toch wel? In de wereld van design
thinking zien we dat ontwerpprincipes functioneren
als het vlaggetje van de gids in dit spannende land van
uitersten. Maar, wat doen principes precies?
tekst eveline van zeeland

‘K

inderen zijn gebaat bij een strakke opvoeding

doorloopt de design thinker vijf stappen, verdeeld over vier

Reinheid en Regelmaat centraal staan’, zegt

fase, discover, is een divergerende fase waarin de onderzoeker

waarbij discipline en de drie R-en van Rust,

de een. ‘Nee’, zegt de ander, ‘kinderen zijn gebaat bij een vrije
opvoeding waarbij zij de ruimte krijgen om zichzelf en hun

omgeving te ontdekken’. Voor beide perspectieven valt wat

te zeggen. We willen in alles graag zoveel mogelijk vrijheidsgraden omdat dat leidt tot zoveel mogelijk creativiteit en

innovatie, maar tegelijkertijd schuilt in deze vrijheidsgraden
het gevaar dat we als stuiterballen alle kanten op gaan.

Om overzicht en efficiency te bewaren, bakenen we zoveel

mogelijk af. Het verrassende karakter van de vrijheidsgraden
botst met het resultaatgerichte karakter van de afbakening.
Die botsing in karakters zien we in vrijwel ieder domein

terug: in de opvoeding, bij managementvraagstukken en
zeker ook bij het vormgeven van onderzoek.

De 4 D’s

De laatste jaren is een stroming in opkomst die dwars door
de uitersten van vrijheid en begrenzing heen gaat. Design

thinking is als concept niet meer weg te denken uit menig

managementprogramma en vormt als mindset het leidende

paradigma van de grootste business schools. Design thinking
betreft het onderzoeken van oplossingen in plaats van het

zich breed verdiept in de context van de organisatie en in de

klant. Na die brede verkenning volgt een convergerende fase
waarin het kernprobleem wordt gedefinieerd (define-fase).

Een design thinker praat echter niet zo graag over problemen,

die heeft het liever over een design challenge. Voor die challenges moeten natuurlijk wel oplossingen gezocht worden. De

derde fase is daarom een divergerende fase waarin oplossingen
bedacht worden (de develop- of ideate-fase). Dit is de fase

waarin je creatief los mag gaan, en voor velen de reden dat

design thinking zo charmant is. Maar, de meest cruciale fase
komt daarna. Dat is de deliver-fase, waarin één of enkele

oplossingen worden uitgewerkt in prototypes die vervolgens
worden getest. In deze fase ligt de focus op het leveren van
een goede en vooral effectieve oplossing. Deze vierde fase

beklemtoont de resultaatgerichtheid van design thinking.

Tegelijkertijd staat design thinking bekend als een methode
die geroemd wordt om haar creatieve vrijheid. Hoe kan dat?

Hoe kan er in haast iedere discipline een spanning zijn tussen

creatieve vrijheid enerzijds en afbakening en focus anderzijds,
maar lijkt design thinking die twee uitersten te integreren?

onderzoeken van problemen. Een design thinker vraagt zichzelf

Droom

kunnen werken. Om tot het antwoord op die vraag te komen

de helft van het design thinking-traject gebeurt: dan worden

niet af hoe de dingen werken, maar hoe de dingen zouden
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fases, ook wel de 4D’s van design thinking genoemd. De eerste
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Het antwoord op die vraag is gelegen in wat er precies op

creatieve vrijheid
design thinking

design principes geformuleerd. Die hebben ten doel om niet

werkelijkheid om te gaan’. Principes vereenvoudigen het nemen

letterlijk alle kanten op te stuiteren in de derde fase waarin

van beslissingen, wat snelheid in het proces brengt. Volgens

te werken naar een droom: de droom van hoe dingen zouden

en hij beklemtoont het belang van het expliciet maken van

divergeren en creativiteit centraal staan, maar om gericht toe
kunnen werken of moeten zijn. Goede principes bakenen niet

af, ze stroomlijnen. Ze stuwen een proces in de goede richting.
Over die stuwende kracht van principes schreef Ray Dalio het

inspirerende boek Principes. De oprichter van de investeringsmaatschappij Bridgewater is de verpersoonlijking van The
American Dream: van niets naar heel veel, na vallen weer

opstaan, en uiteindelijk behoren tot een van de rijkste mensen
van de wereld. Dalio had John F. Kennedy als inspiratiebron,

maar de ‘diehard’-zakenman gebruikte ook inspiratiebronnen
van een heel andere signatuur. Zo schrijft hij in zijn boek:

‘Toen de Beatles in 1968 India bezochten om zich in de ashram
van Maharishi Mahesh Yogi in de transcendente meditatie

te verdiepen werd ik ook nieuwsgierig, en dus leerde ik het

ook. Ik vond het heerlijk. Meditatie heeft me mijn hele leven

enorm geholpen, want het leidt tot een rustige openheid van
geest die me in staat stelt helderder en creatiever te denken.’

Radicale openheid

Een wereld van keiharde cash en transcendente meditatie
lijken net twee uitersten, maar als je de juiste principes

hanteert kun je alles laten samensmelten. Ray Dalio heeft

zijn volledige business gecentreerd rondom een set van basis-

principes. Principes ziet hij als ‘effectieve manieren om met de

Dalio zijn principes in vrijwel alle processen impliciet aanwezig
die principes. Immers, alleen wanneer je de werkende principes
expliciet maakt, herken je de invloed ervan op je gedrag en op
de beslissingen die je neemt. Alleen dan kunnen ze ook echt

als leidraad gebruikt worden voor snel beslissen. Maar er is nog

een tweede voordeel van het expliciet maken van principes: het
zorgt ervoor dat ze bespreekbaar zijn met anderen. Dat maakt
dat je ruimte creëert om je gedachten over wat werkt en wat

niet, te toetsen met anderen. Hierdoor kan met principes niet
alleen sneller een beslissing worden genomen, maar door de

input van anderen ook een betere beslissing. Radicale openheid
werd dan ook het voornaamste basisprincipe van Ray Dalio.
Naast openheid zijn ‘systemized trial’ en nieuwsgierigheid

andere waarden die de aanvliegroute van Dalio typeren. In

zijn boek beschrijft hij in geuren en kleuren hoe hij daar vorm
aan geeft, maar hij beschrijft bovenal waarom principes zo’n

krachtig mechanisme vormen: ‘Omdat bij de meeste mensen

emoties het vaak winnen van de logica, hebben ze de neiging

te sterk op de resultaten op de korte termijn te reageren. (…) Dit
geldt net zo goed voor relaties als voor investeringen – verstandige mensen houden in voor- en tegenspoed vast aan dergelij-

ke uitgangspunten, wispelturige mensen reageren op basis van

«

hun gevoel en storten zich op alles wat langskomt om dat net
zo makkelijk weer te laten vallen als het wat minder gaat’.
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ONDERZOEK DUIDEN IN DE CONTEXT

‘Verlies het
umfeld niet
te snel uit
het oog’

Dataplatform Dynata zoomt in op trends die invloed hebben
op de meningen die mensen hebben en op de manier waarop
onderzoekers hen bij onderzoek moeten betrekken. ‘Wees je
bewust van de veranderende context’, is de boodschap van
Stefan Boom – vice president sales EMEA van Dynata.

O

tekst ellen nap

niet ons werk. Wij leveren data, wij zijn

geen marktonderzoekers.’ Context geven
aan marktonderzoekers, dat is het doel.

Iets waar het publiek op het MIE gretig
op hapte, want Boom trok een overvolle

zaal met zijn presentatie. Daar lichte hij de

hoogtepunten van het rapport toe. Dynata

deed onderzoek in negen landen wereldwijd, op leeftijd ingedeeld over vier generaties (zie kader). Het onderzoek is opgehangen aan vier onderwerpen: technologie,
consumentensentiment, privacy en

vertrouwen, en mediagebruik. ‘Voor een

merk dat communiceert met consumenten, zijn dit de belangrijkste thema’s die
van invloed zijn op het onderzoek dat je
uitvoert en op de consument zelf.’

Kijkend naar technologie noemt Boom
voice een relevante ontwikkeling. ‘We

hadden een sterke ontwikkeling verwacht,
maar het is jaar op jaar ongeveer gelijk
gebleven. Waarschijnlijk heeft dat te

maken met het feit dat de toepassing
nog niet zodanig is dat mensen het willen
gebruiken. Dus de impact is misschien nu
niet voldoende om de switch te maken,

nderzoekers duiken graag

als consumentenvertrouwen. ‘Op regionaal

onderzoeksvraag in, stelt

meen altijd lager scoren. En wat doen

het een hype of vindt er echt een technologische verandering plaats? Dat is wat we

vijf landen, doen onderzoek en zetten

van werk gaat veranderen is relevant voor

direct een probleem en de

Stefan Boom. ‘Maar wat ze snel vergeten is
dat de wereld eigenlijk per dag, maar in

ieder geval per jaar en zeker per generatie
verandert’, zegt de vice president Sales

voor Europa, het Midden-Oosten en
Afrika (EMEA) van Dynata – naar eigen

zeggen ‘world’s largest first-party dataen insightsplatform’.

‘Merken zijn gefocust op hoe ze millennials
en Gen Z bij hun merk kunnen betrekken

en tot klant kunnen maken. Onderzoekers
doen dat heel erg vanuit een jarenlang

onveranderde blik.’ Maar als je kijkt naar
de context zie je heel duidelijke verschillen
tussen bijvoorbeeld regio’s en generaties.
‘Regionale verschillen begrijpen we nog

wel’, zegt Boom. ‘Maar zeker tussen generaties treden enorme verschillen op. Als je

dus je onderzoek altijd op dezelfde manier
insteekt kan dat op zich prima, maar heb

je wel de verschillen in antwoorden beter
te duiden in een bepaalde context.’

Wees je dus bewust van de context – die
verandert, is de boodschap van Boom.
Als voorbeeld noemt hij een onderwerp
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een waardeoordeel, zegt Boom. ‘Dat is
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niveau zie je dat Duitsers over het alge-

veel onderzoekers nog steeds: ze kiezen
de scores netjes tegen elkaar af. Maar de

vraag is of je als onderzoeker in staat bent
om een Duitse 6.0 uit 10 op een juiste

manier af te zetten tegen een 7.0 uit 10

van iemand uit Amerika. Want misschien is
die 6.0 wel positiever dan die 7.0, vanuit de

manier waarop mensen denken en waarop
mensen antwoord hebben gegeven.’

Geen waardeoordeel

Met het Global Trends Report 2020 wil

Dynata een eerste aanzet geven tot die

bewustwording. Het rapport geeft nergens

maar het is er wel, dus is het de vraag: is

willen prikkelen.’ Ook hoe tech de wereld

onderzoekers. De manier waarop we gaan
werken en omgaan met automatisering,
zal volgens Boom uiteindelijk ook onze

manier van leven en consumeren wezenlijk
veranderen. ‘Vergeleken met bijvoorbeeld
Duitsland, zijn we in Nederland nog wat

sceptisch over het kwijtraken van je baan.

Logisch, Duitsland heeft veel industrie, dus
de impact is groter. Ook de Hollandse

nuchterheid – ‘het zal allemaal wel niet
zo’n vaart lopen’ – speelt een rol. Of dat

altijd helemaal terecht is, ligt aan in welke

industrie je werkt. Maar ik denk wel dat wij

Trendonderzoek

Dynata deed onderzoek onder een kleine tienduizend (9.235) mensen uit negen landen wereldwijd,
waaronder de VS en China. Gekeken werd naar vier verschillende leeftijdsgroepen: babyboomers, Gen X,
millennials en Gen Z. Het is het tweede jaar dat Dynata dit trendonderzoek doet. ‘We verkopen het niet en
geven het massaal gratis weg’, verklaart Stefan Boom. ‘Enerzijds om te laten zien dat wij een autoriteit zijn
op het gebied van data. Wij zijn in staat dit op jaarbasis uit een grote groep mensen te halen en we kunnen
laten zien wat die data zegt. Dat is de commerciële gedachte. Maar wat we eigenlijk willen is waarde toevoegen voor onze klanten. Het gros van de klanten kan het zich niet permitteren dit soort onderzoek te doen.’

Stefan Boom: ‘Wij leveren

data, wij zijn geen marktonderzoekers’

trendonderzoek

AI and Robots a Reality
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werken is over 20 jaar.’

Sentiment

31%
31%

26%
26%

25%
25%

20%
20%

54%

Het thema consumentensentiment haakt

in op verschillende facetten. ‘In combinatie
met privacy is het interessant te zien dat

consumenten het belangrijk vinden dat je
als merk relevant en transparant bent.
En dat je bepaalde purpose legt in wat je
doet.’ Een fascinerend voorbeeld vindt

Boom het merk Lego, dat weer bovenaan

in de reputatie-index staat. ‘Ze fabriceren
massaal plastic blokjes, maar leggen veel
purpose in hun werk. Zo willen ze CO2-

9

Highlights – Some Key Trends
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1

2

3

4

TEXT TO SOUND

CLIMATE CHANGE

Voice-activated tech
gaining greater
foothold in daily life

Hardening of attitudes:
people more certain of
their position on each
side of the argument

TAKING ACTION
ON PRIVACY

RISE OF ONDEMAND MEDIA

neutraal produceren. Dat maakt ze rele-

Media consumption
remarkably similar
across countries; rise
of on-demand at
expense of broadcast
is clear

Consumers are going
beyond complaints to
taking action to
protect privacy

vanter voor klanten.’ Het is een lang traject,
want dit roepen we natuurlijk al lang –

zegt Boom. ‘Maar ik denk dat we nu op een
moment komen dat het daadwerkelijk

impact heeft op wie je bent als organisatie

6

en hoe de consument naar je kijkt.’
Zijn het niet veel open deuren? ‘Zeker,

gat zit. De bias in je eigen manier van

eigen huis? Omdat ze vinden dat zij zelf

ste deel van de onderzoekers daar geen

Je zou het kunnen lezen als een aanklacht,

welke onderzoeker ook.’ Dat schetst het

maar ik durf te challengen dat het grootrekening mee houdt. Niet genoeg. Omdat
men zo bezig is met ‘hoe kijk ik naar mijn
data en welk probleem ben ik aan het

interpreteren en doen.’

maar zo is het zeker niet bedoeld, zegt
Boom. Het provocerende zou kunnen

oplossen voor mijn klant’. En misschien

zitten in zijn opmerking ‘dat veel onderzoekers vaak vinden dat ze gelijk hebben’. ‘Als

er context is, dat je daar bewust van moet

de klant. Maar kijk eens breder naar de

weet je dit als onderzoeker allemaal – dat

zijn – maar pas je het ook toe in je dagelijkse gang van zaken? Ik denk dat daar een

er iets mis is, ligt het altijd aan de data of
onderzoeksindustrie. Waarom haalt een

Booking.com alle onderzoeksexpertise in

meer van het onderwerp begrijpen dan

probleem van de onderzoekswereld, denkt
Boom. ‘Als onderzoeker moet je van alles

wat weten, ben je heel goed in methodologie, maar verlies je je umfeld heel snel en
makkelijk uit het oog. Het staat symbool
voor hoe moeilijk wij het vinden om te

«

innoveren, ook in de manier waarop we
met data bezig zijn.’0
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‘EEN HUIS BOUWEN IS MEER DAN BAKSTENEN STAPELEN’
Om de zoveel tijd laait dezelfde discussie op

over de impact van onderzoek op de business.
Die impact is zeer bescheiden en dat kan en
moet anders. Insights professionals zouden

Van cijfers

meer ‘toegevoegde waarde’ moeten leveren,
meer een sparringpartner moeten zijn voor
beslissers en meer de taal van de business

moeten spreken. Dit debat wordt al decennia
gevoerd, maar er verandert in de praktijk bar
weinig, vindt Robert van Ossenbruggen.
Hij schreef er een artikel over en wijst

g?
daagse trainin
e
e
tw
e
d
t
in
wa
e
n
ekke
Interess
Wil je ook ontd
or dit artikel?
raakt do
belangrijkste
Geprikkeld ge
ta? Hoe je de
t zit in jouw da
op
rst
ve
r
ee
m
ijdt? Auteur en
er nog
van data verm
interpreteren
t
he
j
bi
n
ile
t later dit jaar
valku
nbruggen geef
bert van Osse
Ro
ies’.
er
ain
-tr
OA
M
marketingadv
n cijfers naar
se training ‘Va
een tweedaag
l.
w.moaweb.n
informatie ww
Zie voor meer

meteen op een tweedaagse training over
het doorgronden van data.
tekst robert van ossenbruggen

D

at onderzoek niet structureel een deuk in een

pakje marketingboter slaat wordt meestal als
communicatieprobleem gezien. Onderzoeks-

resultaten zouden meer visueel, meer in de businesscontext
geplaatst en meer ‘actionable’ gepresenteerd moeten

worden. Ik ben het daar volmondig mee eens. Maar er zit

nog wel een stap vóór communicatie: uit de data halen wat
erin zit. Dat stuk wordt nogal eens onderschat.

Inzoomen of uitzoomen

Een voorbeeld. Neem een willekeurige tabel of grafiek. Waar
kijk je eerst naar? Als je naar cijfers kijkt en je weet niet van

tussen wat je hebt geanalyseerd? Zijn deze consistent?

voudige heuristieken terugvalt; zo werkt ons Systeem 1-brein

een voorspelbaar patroon? Zo ja, zijn er interessante afwij-

tevoren wat er te vinden is, is de kans groot dat je op een-

nu eenmaal. Die heuristiek blijkt in de praktijk dan vooral de
focus op hoog en laag. Rapporten zijn vaak ook zo ingericht:

we zien een plukje cijfers, er wordt beschreven welke (signifi-

kingen? ‘Uitzoomen’ leidt tot meer fundamentele inzichten
in vergelijking met ‘inzoomen’.

cant!) hoog of laag zijn met daarbij een mogelijke verklaring.

Interpretatiefouten

Ik noem deze aanpak ‘inzoomen’: individuele datapunten

onderzoek voor een dienstverlener worden verschillende

worden met elkaar vergeleken. Als ze verschillen, proberen
we te begrijpen waarom. Als ze op elkaar lijken, kijken we

verder. ‘Inzoomen’ kan interessante inzichten opleveren, maar
als het daarbij blijft is de waarde beperkt. Je leert meer als
je begint met ‘uitzoomen’. Dat betekent dat je boven de

data gaat hangen en probeert te ontdekken hoe dat grotere
plaatje eruitziet. Hoe verhouden de verschillen zich ten
opzichte van de overeenkomsten? Wat zijn de relaties
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Gedragen doelgroepen, merken en producten zich volgens
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Een voorbeeld om bovenstaande concreet te maken. In een
merken vergeleken, onder andere op een paar loyaliteits-

indicatoren. Deze indicatoren blijven wat achter voor Merk

A ten opzichte van Merk B en C. Ook laat het onderzoek zien
dat klanten van merk A vaker naar merk B of C overstappen

dan andersom. Op basis van een aantal kenmerken van merk
B en C wordt advies gegeven hoe merk A kan werken aan
loyaliteit en de balans in overstappers kan herstellen.

naar marketingadvies
insights

dus niets ‘gerepareerd’ te worden. Weten wat ‘normaal’ is,
is een basisvoorwaarde om merk-kpi’s te interpreteren.

Het tweede dat in dit voorbeeld misgaat is dat de kenmerken

van merk B en C je niets over het potentiële succes van merk A

vertellen. Ondanks het feit dat iedere onderzoeker of marketeer
wel eens heeft gehoord dat uit een correlatie geen oorzakelijk
verband mag worden afgeleid, zie ik deze denkfout bijna
dagelijks voorbijkomen.

Bovenstaande voorbeelden staan niet op zichzelf. Bij het

overgrote deel van analyse ligt de nadruk op productie maar
nauwelijks op het gebruik van kennis die we in de loop van
de jaren hebben opgebouwd. Dat is zonde, want daardoor
blijft de volle potentie van data onbenut.

Faster, cheaper, better?

Om het tij te keren zal de manier waarop we tegen onderzoek
aankijken moeten veranderen. Onderzoek wordt nu vooral als
kostenpost gezien. Het gaat om uren- in plaats van waarde-

calculaties. De ‘inzoomen’-aanpak past daar goed bij: je kunt

het grotendeels aan een tool overlaten. Bijzonder efficiënt dus,

maar niet zo effectief. De ‘uitzoomen’-aanpak vereist kennis en
reflectie. Het valt niet te programmeren of uit te besteden aan
een lage-lonen land. Het is niet efficiënt, maar wel effectief.

Zowel bureaus als opdrachtgevers moeten serieus nadenken

over welk model zij willen hanteren. Natuurlijk streeft iedereen
naar faster, cheaper, better. Maar dat deze drie termen altijd
Voor de opdrachtgever klinkt het advies logisch en deze gaat

ermee aan de slag. Gaat merk A het beter doen? Hoogstwaar-

schijnlijk niet; er worden namelijk in dit voorbeeld twee flinke
interpretatiefouten gemaakt. Ten eerste kun je alleen chocola

met elkaar te verenigen zijn is een illusie. Faster en cheaper

draait om efficiëntie, better om effectiviteit. Wie het onderste

uit de kan wil en verwacht dat het goedkoper en sneller wordt
is óf naïef, óf opportunistisch.

van deze data maken wanneer je rekening houdt met de

‘Toegevoegde waarde’ leveren begint als insights professional

merken, heeft een voorspelbare relatie met marktaandeel.

de data te hangen en de vaste patronen in consumentkeuze

grootte van dat merk. Zo’n beetje alles wat je meet over

Zo ook loyaliteitsindicatoren: grotere merken hebben nagenoeg altijd (iets) loyalere klanten. Deze marketingwet is al

meer dan 60 jaar gedocumenteerd, maar ik zie deze kennis
slechts sporadisch worden toegepast in marktonderzoek.

Weten wat normaal is

Merk A was in bovenstaand voorbeeld kleiner dan merk B en C
en gedroeg zich precies zoals je zou verwachten van een merk
met dat specifieke marktaandeel: lagere loyaliteit en dus ook

niet bij communicatie, maar bij interpretatie. Wie leert boven
kan herkennen en benoemen, gaat gegarandeerd meer

waarde leveren. Zoals marketingrebel Bob Hoffman stelt:

‘data is just a pile of bricks until someone builds a house’.
Mijn oproep is dan ook voor zowel individuele insights

professionals als voor de branche in zijn geheel: waar wil je

«

om bekend staan? Als een iemand die bakstenen stapelt of
iemand die een huis bouwt?

meer overstappers naar grotere merken. Bij merk A hoeft
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(A D V E R TO R I A L)

MI MATCH

Recruitment voor
marktonderzoek
???

En inmiddels bied je ook werving en selectie
voor vaste krachten?
‘Ja, sinds dit jaar verzorg ik dat ook. Vanuit
verschillende gesprekken met marktonderzoeksbureaus en opdrachtgevers kreeg ik namelijk
geregeld vragen over inzet van vaste krachten.
Vooral vacatures voor ervaren krachten blijken
vaak moeilijk in te vullen. Sinds dit jaar bied
ik daarom ook werving en selectie aan voor
deze doelgroep. Dit geldt niet alleen voor
marktonderzoekers, maar ook voor staffuncties,
leidinggevende functies en andere ondersteunende of specialistische rollen.’
Zie voor meer informatie de
website www.mimatch.nl of neem
per e-mail (info@mimatch.nl) of
telefonisch (06 36287443) contact op.

Welke voordelen heeft het om je aan te sluiten
bij het MI Match netwerk?
‘Via het netwerk krijg je inzicht in de mogelijkheden binnen jouw vakgebied. Je krijgt toegang
tot de nieuwste vacatures en mogelijkheden voor
coaching. MI Match biedt inhoudelijke kennis

Ewout Witte: ‘De kans op een goede match is groot’

over het vak, maar ook op andere gebieden

Ewout Witte is vorig jaar MI Match
gestart. MI Match is recruitment gericht
op marktonderzoek, met een aanpak die
verder gaat dan werving en selectie alleen.

Match vult niet alleen vacatures in, maar biedt

voor jou als professional of opdrachtgever,

vaste krachten en freelancers gedurende hun

zoals een salarisbenchmark. Op termijn zal MI

gehele carrière begeleiding in de vorm van

Match ook thema- en netwerkbijeenkomsten

kennisdeling en coaching. Tenminste elk jaar

verzorgen waar je vakgenoten kunt ontmoeten.

heb ik contact met ieder lid uit het netwerk om

Wanneer je enkele basisgegevens via de website

na te gaan of voorkeuren gelijk zijn gebleven en

www.mimatch.nl invult, behoor je al tot het

waar ik kan helpen. Indien nodig, kan ik vanuit

netwerk. Daarnaast kun je een uitgebreide intake

MI Match: waar staat dat voor?

mijn netwerk de juiste experts inschakelen om

op maat invullen, zodat je voorkeuren en

Ewout Witte: ‘MI Match staat voor Marketing

gerichte hulp te bieden. Door deze persoonlijke

specialiteiten bekend zijn. Op basis van die

Insights Match en biedt werving en selectie

aanpak ken ik de kandidaten goed en ben ik

intake kan ik gerichter voor je op zoek gaan

voor vast en tijdelijk personeel binnen markt-

in staat gericht te selecteren wanneer ik een

naar passende rollen en krijg je toegang tot

onderzoek. Ik heb zelf meer dan 10 jaar als

vacature of opdracht moet invullen.’

begeleiding en coaching.’

als freelance onderzoeker, en denk me daarom

Hoe ben je op dit idee gekomen?

Wat wil je marktonderzoeksbureaus en

goed te kunnen inleven in de rol die ingevuld

‘Sinds 2018 werk ik als freelance marktonder-

opdrachtgevers meegeven?

moet worden én in de kandidaten. Ik geloof in

zoeker. Soms kwam het voor dat verschillende

‘Ik denk dat de combinatie van praktijkkennis

een persoonlijke aanpak: door de kandidaten

opdrachten zich tegelijkertijd aandienden.

met mijn persoonlijke aanpak verfrissend werkt.

en opdrachtgevers echt te kennen is de kans

Ik ben toen vervangers gaan zoeken voor

MI Match werkt ook samen met hogescholen en

op een goede match groot.’

opdrachten die ik zelf niet kon aannemen.

universiteiten. Via presentaties over de markt

Ik merkte dat vraag en aanbod elkaar niet altijd

geef ik studenten een aantrekkelijk en veelzijdig

marktonderzoeker gewerkt, als vaste kracht en

40

Wat is kenmerkend voor de aanpak van

even goed wisten te vinden. Ik had veel goede

beeld van de mogelijkheden die er zijn. Bureaus

MI Match?

freelance marktonderzoekers in mijn netwerk

en opdrachtgevers waar ik voor werk komen

‘Marktkennis en persoonlijke aandacht.

die ik vol vertrouwen bij opdrachtgevers kon

in die presentaties aan bod. Met bureaus en

Iedereen die binnen marktonderzoek werkzaam

aanbevelen. Omdat ik dat ook nog eens erg

opdrachtgevers die deze kans ook willen

is – of je nu op zoek bent naar een nieuwe baan

leuk vond om te doen, heb ik dat idee verder

benutten, spreek ik graag af.’ ●

of niet – kan zich bij MI Match aanmelden. MI

uitgewerkt tot wat het nu is.’
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engagement kunt bereiken voor een merk.

Trainen

Machine vision gebruiken is niet moeilijk. Commerciële bedrijven

zoals Google, Microsoft en Amazon, brengen hun eigen ‘pre-trained’ machine vision-modellen op de markt die je tegen betaling

kunt gebruiken. Deze modellen zijn over het algemeen accuraat,

omdat ze zijn ontwikkeld door grote digitale spelers die toegang
hebben tot zeer veel data om de modellen te trainen. Aangezien

Wereldwijd uploaden mensen dagelijks
meer dan 100 miljoen foto’s naar Instagram.
Daarin worden regelmatig, bewust of onbewust, ook merkproducten afgebeeld. Met de
toenemende populariteit van visuele sociale
media zoals TikTok en Instagram, zorgen
mensen dus voor steeds meer visuele merkgerelateerde content. En dat draagt bij aan
de merkbeleving. Belangrijk dus om hier
zicht en grip op te krijgen.

swocc

MERK-IN-ZICHT
MET MACHINE
VISION

Machine vision kun je inzetten om populaire content te identifi-

ceren en op basis daarvan in te schatten hoe je het hoogste

tekst annemarie nanne en guda van noort

Een handmatige analyse van de merkgerelateerde content
op visuele sociale media is vrijwel onmogelijk, maar auto-

matische analyse biedt de oplossing, alhoewel die nog in de

kinderschoenen staat. Dat automatisch analyseren van beelden
heet machine vision. Daarmee kunnen aan de hand van algorit-

mes in enkele seconden duizenden foto’s geanalyseerd worden.
De machine vision-tool maakt voor iedere foto een inschatting
voor de aanwezigheid van een reeks inhoudelijke kenmerken
(zie foto). Wat kan een computer ‘zien’? Allereerst kan die

objecten herkennen (bijv. een auto of biertje). Dat gaat niet
foutloos. Op de foto worden duidelijk mensen afgebeeld,

Machine vision-output voor Clarifai (food, people, cake, doughnut,
pastry, adult, bakery, group, woman, sweet, cookie, child, sugar,
table, meal, man, no person, cup, chocolate, bread) en Google
(food, doughnut, person) is gedeeltelijk accuraat.

het niet duidelijk is op welke afbeeldingen (bijv. vakantiefoto’s,

te herkennen. Maar de tools verbeteren snel. Tegenwoordig

beelden van merken, social media posts, afbeeldingen op
websites) de commerciële modellen zijn getraind, is het nood-

herkennen. Daarnaast wordt machine vision ook steeds

content. Recent onderzoek wijst uit dat deze modellen inderdaad

terwijl de computer aangeeft zowel ‘people’ als ‘no people’
is het al mogelijk om duizenden verschillende objecten te
beter in gecompliceerdere taken zoals het inschatten van
de leeftijd of de gezichtsuitdrukking van een persoon.

Drijvende kracht

Machine vision kan belangrijke inzichten opleveren voor het
merk. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te analyseren of er

een logo op de foto staat en hoe duidelijk dat aanwezig is – als

indicator van ‘brand centrality’. Ook kun je gebruikersmomenten
en segmenten detecteren. Om extra inzichten te verkrijgen kan

de output van machine vision-modellen gekoppeld worden aan

andere beschikbare metrics: aantal views, likes en comments van
een post. Door deze gegevens te combineren is het mogelijk om

te analyseren welke visueel inhoudelijke kenmerken de drijvende
kracht zijn voor engagement. Zo blijkt uit onderzoek van
Mazloom en collega’s (2016) naar de populariteit van merk-

gerelateerde Instagram-posts dat foto’s met een persoon erop
meer likes en comments krijgen dan eentje zonder persoon.

zakelijk om te toetsen hoe accuraat ze zijn voor merkgerelateerde
prima in staat zijn om content te analyseren. Google Cloud en

Clarifai scoorden een dikke voldoende, de verwachting is dat
dit ook voor andere commerciële modellen geldt. Toch presteren

ze niet allemaal even goed en herkennen ze niet allemaal dezelf-

de inhoudelijke visuele kenmerken. Het ene model herkent logo’s,
het andere model emoties. Als je overweegt om een pre-trained
model te gebruiken is het advies daarom om een doelstelling
te formuleren. Is er geen model dat aan je eisen voldoet? Dan

«

is het altijd nog mogelijk om een pre-trained model zelf bij te
trainen voor specifieke taken.

annemarie nanne promoveert aan tilburg university op het gebied
van merkgerelateerde visuele content. guda van noort is professor
persuasion & new media technologies aan de universiteit van
amsterdam en directeur van swocc.
dit artikel is gebaseerd op: nanne, a.j., antheunis, m.l., van der lee,
c.g., postma, e.o., wubben, s. & van noort, g. (2020). the use of computer
vision to analyze brand-related user generatedmage content. journal
of interactive marketing, in press. https://doi.org/10.1016/
j.intmar.2019.09.003 meer informatie: www.swocc.nl
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VOICE OP HET SMART-CONGRES

HOE VRA AG JE

OM EEN

PARAPLU?

Tijdens het nog te plannen SMARTcongres van 2020 zullen verschillende
sprekers de bezoekers meenemen in
innovaties en trends op het gebied van
marketing en marktonderzoek, met
digitalisering als een van de hoofdthema’s. Vera Rensink, business developer
en project lead Voice bij bol.com, is een
van de gasten. Zij zal spreken over de
ontwikkelingen van bol.com’s nieuwe
voice-applicatie. SMART-bestuurslid Iris
Welvaarts (DVJ Insights) sprak met haar.

we gebruikersonderzoek

met prototypes van toe-

passingen die we live

willen gaan zetten. Voor

het zoeken naar producten
vroegen we bijvoorbeeld

aan mensen ‘stel je wilt een

paraplu zoeken, hoe zou je
te werk gaan?’ Zo ontdekken

we hoe mensen dit vragen

en, misschien nog belangrij-

ker, welk antwoord ze ver-

wachten. We maken een

aantal varianten van antwoor-

den en toetsen welke variant

tekst iris welvaarts

Jullie beschikken sinds 2018 over een voice-

applicatie via de Google Assistent. Wat zijn de mogelijkheden?

‘Er zijn verschillende toepassingen mogelijk op dit moment.
Zo kun je de dagaanbieding van bol.com opvragen, op zoek

gaan naar cadeautjes en checken wat de status van je bestelling

het beste werkt. Op die

Vera Rensink, bol.com:

‘Mensen zijn vrijer via voice’

manier zorgen we ervoor

dat we een zo goed mogelijk

antwoord geven op vragen

die via voice binnenkomen.’

is. Daarnaast kun je producten zoeken en prijzen checken via

Hoe kijken jullie vanuit bol.com aan tegen het nieuwe

het is wel mogelijk om producten die je hebt gevonden op je

‘We zijn vooral aan de slag gegaan met voice om van dit

de voice app. Momenteel kun je nog niet direct bestellen, maar
verlanglijstje te plaatsen. Wanneer spraaktechnologie wat

gangbaarder wordt, zou het wel kunnen dat we stappen gaan
zetten richting het doen van bestellingen via voice.’

Hoe belangrijk is het zien van producten voordat je een

voice-kanaal?

nieuwe kanaal en van deze nieuwe interactiemethode te gaan
leren. Hoe maak je goede gesprekken via voice? Wat zijn de

behoeften van klanten? Dat leer je vooral door er mee aan de
slag te gaan. Op dit moment staat voice in Nederland nog

redelijk in de kinderschoenen, maar we willen binnen bol.com

«

‘Vooral voor wat grotere aankopen speelt dat een rol. Wanneer

wel de kennis opbouwen om het kanaal goed in te zetten
wanneer de acceptatie van voice in Nederland toeneemt.’

sing en wil je ook meer informatie hebben, dan wanneer je een

naast bol.com zijn andere namen op het smart-congres google country

echter minder informatie tegelijkertijd delen omdat mensen

social-kanalen in de gaten voor meer informatie en de precieze datum.

bestelling plaatst?

je een laptop zoekt zijn er meer specificaties of filters van toepasmeer alledaags product koopt, zoals shampoo. Via voice kun je

director belgium & luxembourg thierry geerts en dvj insights. houd onze

het dan niet meer goed kunnen volgen. Daarom geven we via de

smart speaker een kort antwoord op vragen. Als je meer informatie wilt hebben, dan kunnen we de resultaten naar je telefoon

sturen. Daarop kun je de producten wat beter bekijken of doorklikken naar de bol.com-app of de website voor alle details.’
Wat hebben jullie geleerd over hoe mensen zoeken via dit

waar zij elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen en
laten inspireren door vakgenoten buiten hun eigen organisatie.
SMART organiseert verschillende activiteiten, waaronder een

nieuwe kanaal?

congres en de SMART-UP in oktober. Voor het nieuwe jaar is SMART

vraagstellingen. Je zult minder steekwoorden gebruiken en

aanmelden kan via de website: www.smartonderzoek.com

‘We zien dat mensen via voice vrijer zijn in hun teksten en

meer daadwerkelijke zinnen maken. Om dit te begrijpen doen
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SMART biedt een platform voor getalenteerde young professionals
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nog op zoek naar bestuursleden. Meer informatie hierover en

Recensies

Vitamine S
is van levensbelang
voor bedrijven
We lezen de laatste tijd veel over
de effecten van social distancing in
de krant. Paul van Lange, hoogleraar
sociale psychologie aan de VU, zegt
hierover in de Volkskrant van 13 maart:
‘Menselijk contact is net zo essentieel
als water of voedsel. Vooral in tijden
van onzekerheid en stress is de interactie
met mensen onontbeerlijk. Als het
contact met anderen wegvalt voelen
we ons bedreigd. Ik heb het over
vitamine S: sociaal contact.’

V

an Lange legt het verder uit: ‘In een

alignment generating units. De reciprociteit

van we afhankelijk zijn’. Volgens Noort is

daagd, je doet je best om een redene-

stakeholders ontbreekt. Anders gezegd: het

kan een bedrijf zich onderscheiden. Daarom

gesprek word je geprikkeld, uitge-

ring af te maken. Dat is gezond. Zonder die
activatie wordt de kans groter dat mensen
zich lusteloos en minder fit gaan voelen.’

Het citaat van Paul van Lange zou naadloos

die hoort bij een volwassen dialoog met

ontbreekt bedrijven aan corporate empathie.
Onderzoekers kunnen bedrijven helpen om
de Vitamine S-balans te herstellen.

hebben gepast in het nieuwste boek van

Henk Noort: ‘Dat empathie de stof is waarvan

van StakeholdersLab. Het boek, getiteld De

valt in elk relatieboek te lezen. Maar dat

Henk Noort, marktonderzoeker en oprichter
Empathische Organisatie, drijft sterk op de
parallel tussen corporate (en marketing-)

communicatie en het intermenselijk contact.
En als we het goed lezen is in de visie van

Noort social distancing voor bedrijven net
zo funest als voor mensen.

Henk Noort stelt dat empathie in onze

technocratische maatschappij een schaars
goed is geworden. Bedrijven spreken in

jaarverslagen zonder schroom over hun

klanten als revenue generating units. En de

overige stakeholders van een bedrijf worden

vaak niet minder zelfzuchtig bekeken. Boeken
als De alignment-factor van communicatieprofessor Cees van Riel onderwijzen strategieën om ervoor te zorgen dat jouw stake-

holders achter de organisatiestrategie gaan
staan. Stakeholders van een bedrijf zijn in

de filosofie van Van Riel niet veel meer dan

elke vriendschap en liefdesrelatie is gemaakt,
ook organisaties en hun bestuurders en

managers met deze soft skill harde resultaten kunnen boeken, zal je waarschijnlijk

verbazen.’ Het pleidooi voor empathie wordt
in het boek onderstreept met voorbeelden
uit de beroepspraktijk maar ook met een

ruime hoeveelheid gegevens uit wetenschappelijke literatuur. Zo blijkt dat consumenten
en ook bedrijven bij voorkeur zaken doen
met leveranciers waarmee ze zich op

psychologisch niveau kunnen identificeren.

En de waarden die een organisatie uitdraagt
moeten overeenkomen of in elk geval niet
strijdig zijn met de waarden van de stakeholders. De Empathische Organisatie pleit

dat niet zweverig of soft. Met empathie

maakt empathie organisaties niet alleen
geliefd maar ook succesvol.

Voor de professionele onderzoekers die

bedrijven ondersteunen bij het aangaan
van de dialoog met stakeholders is dit

allemaal heel goed nieuws. Gelukkig zijn

we als onderzoekers volledig accountable als
we onze cliënten bijstaan in hun contacten

met stakeholders. Dit alles wordt in heldere
bewoordingen, met gevoel voor proportie

en met een milde ironische ondertoon uit
de doeken gedaan door Henk Noort. De

vraag hoe organisaties kunnen zorgen voor

meer Vitamine S in de contacten met klanten
en andere stakeholders weten marktonderzoekers natuurlijk als geen ander te beantwoorden maar voor de zekerheid geeft De

Empathische Organisatie ons hiervoor een
uitgekiend stappenplan.

wicher van vreden

daarom voor het aangaan van ‘een mense-

De Empathische Organisatie

werkers, leveranciers, aandeelhouders, lokale

Nubiz (2020)

lijke verbinding met onze klanten, mede-

communities en andere stakeholders waar-

Henk Noort
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In de kantoortuin

Clou is een uitgave van de CLOU B.V.

Onlangs sprak ik met een ervaren onderzoekster
die haar sporen in het vak verdiend heeft.

Reacties en bijdragen kunnen worden gezonden naar:
MarktonderzoekAssociatie, redactie Clou
Kingsfordweg 151, 1043 gr Amsterdam

Ik kreeg van haar een uitgebreide update over

Telefoon: 020 - 5810710, Fax: 020 - 4750285

het nieuwe werken.

Adreswijzigingen, abonnementen: info@moaweb.nl

lex olivier

‘Het nieuwe werken. Modern werken in een ecologisch
verantwoorde kantoortuin.

Lounge banken – concentratieplekken – tafeltennistafel
in het midden. Zelf bepalen wanneer je werkt. Dat is
de werkomgeving van de moderne bedrijfsmarktonderzoeker. Voeger was er een afdeling en daar

stond ‘Afdeling Marktonderzoek’ op de deur.

Die tijd is voorbij. Van de moderne marktonderzoeker zijn er vaak minder en ze zitten

steeds vaker verspreid over de kantoortuinen.

Ze heten ook anders, maar, laten we eerlijk zijn,
als je een marktonderzoeker insights manager
gaat noemen verandert er ‘kantoortuintech-

nisch’ eigenlijk niets. Het gaat om een andere

invulling van je vak. De moderne marktonderzoeker schrijft – in tegenstelling tot vroeger –

nauwelijks onderzoeksrapporten maar geeft zijn visie,
adviseert en coacht.

Redactie: redactie@moaweb.nl
Website: www.moaweb.nl

Adreswijzigingen, abonnementen: info@moaweb.nl
Hoofd- en eindredactie Jan Roekens (redactie@moaweb.nl)
Medewerkers Constant Berkhout, Rob van Bodegom,

Ahmed Bulut, Vittorio Busato, Mario van Hamersveld,

Robert Heeg, Hans Lingeman, Ellen Nap, Lex Olivier,

Lidwien van de Ven, Wicher van Vreden en Eveline van Zeeland.
Fotobijdragen Rob van Bodegom
Advertenties/Kennispartners MOA Miriam Hamawandi
E-mail: miriamhamawandi@moaweb.nl
Telefoon: 020-5810718

Ontwerp en opmaak Rick Verhoog, Parkers
Druk Damen Drukkers, Werkendam
Nummer 97, april 2020

De moderne insights manager kent als geen ander het
datafundament binnen het bedrijf en weet wat je er

wél en wat je er niet mee kunt doen. Wat te doen met
tegenstrijdige rapportages? Kunnen databestanden

gekoppeld worden? Welke benchmarks hanteren we
en waar zijn die dan op gebaseerd?

Oplage: 12.000 exemplaren
ISSN 1383-5904

Clou verschijnt vijf maal per jaar

Het volgende nummer van Clou verschijnt in de zomer.
De deadline voor redactionele bijdragen is 15 mei.

Gehele of gedeeltelijke overname of reproductie van artikelen
is uitsluitend toegestaan na schriftelijk toestemming van de

Een insights manager is een specialist. Collega-mede-

uitgever en met bronvermelding.

werkers zijn niet alleen vaak met andere dingen bezig,
zij hebben – met hun rudimentaire kennis van marktonderzoek – advies en hulp van een echte vakvrouw
nodig. Het gaat nu om echt beleid. Fouten maken is
geen optie.

Een verstandige en eigentijdse insights manager past

zijn kantoortuingedrag hierop aan. Ik zorg ervoor dat

ik zichtbaar ben in de kantoortuin. Iemand aanschieten
doe je sneller en makkelijker dan iemand e-mailen.
Bellen is natuurlijk al helemaal achterhaald.

Mijn visie: We produceren geen cijfers maar adviseren
en coachen gebruikers.

De moderne insights manager is dus veel meer connected
to the action dan zijn vroegere collega – de traditionele
marktonderzoeker – die op zijn afdeling ‘in splendid
isolation’ rapporten zat te schrijven. De tijd van het
introverte werken is gelukkig voorbij en vervangen

«

door een extroverte aanpak. Ik heb me die aanpak
eigen gemaakt en ik kan het iedereen aanraden.’
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Kijk voor het
laatste nieuws op
www.cloutoday.nl
of meldt u op
de site aan voor
de wekelijkse
nieuwsbrief

Hoeveel PE-punten
heb jij al?
Registreer je PE-punten
in ‘MijnMOA’ en word
MOA Qualif ied Insights
Professional!
Het MOA Permanente Educatie (PE)
programma is gebaseerd op het behalen
van punten voor gevolgde opleidingen,
trainingen, workshops en andere
vormen van educatie/kennis overdracht.
Wanneer deze binnen het vakgebied
van Marketing Insights, Onderzoek en
Analytics vallen, kun je de PE-punten
hiervan laten registreren in jouw
persoonlijke PE-overzicht “Mijn MOA”.
Voor je deelname aan MOA-activiteiten,
als MOAcademy’s, het MIE
of de MOAwards worden automatisch
punten toegekend en opgenomen
in het systeem.

Voor wie
Deelname aan het MOA Permanente
Educatie programma staat open voor
iedere professional met een HBO- en/
of WO-opleiding met minimaal 3 jaar
ervaring in het werkveld van Marketing
Insights, Onderzoek of Analytics. Heb je
voldoende punten verzameld en voldoe
je aan de toelatingscriteria dan kom je
in aanmerking voor de titel van MOA
Qualified Insights Professional (QIP).
Vereisten
Een MOA-lidmaatschap is geen vereiste.
Persoonlijke leden van de MOA krijgen
echter wel extra punten voor hun
lidmaatschap. De organisatie waar je
werkzaam bent, moet wel een MOAbedrijfslidmaatschap of partnership
hebben.

Ga nu naar MOAweb.nl/permanente-educatie
en log in op ‘MijnMOA’ om je huidige saldo
te bekijken en punten toe te voegen!

Vind jij het lastig om klanten
te betrekken bij je agile
ontwikkelproces?

RUIGROK NETPANEL WIJST JE DE WEG!
DOWNLOAD ONZE WHITEPAPER OP OOGVOORDEKLANT.NL

