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9.1 Het marktonderzoek

Bedrijven en organisaties bieden aan hun klanten een product of dienst aan. Dat product
of die dienst moet passen bij de wensen en behoeften van de klanten. Met marktonderzoek
onderzoek je die wensen en behoeften. Bij een marktonderzoek verzamel je gegevens over
je klanten. Bedrijven gebruiken een marktonderzoek om beslissingen te nemen voor de
toekomst.

Voorbeeld
Een bedrijf dat frisdrank maakt doet een marktonderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat
klanten gezonder willen leven. Het bedrijf kan dan besluiten om producten te gaan
ontwikkelen met minder suiker.

De beslissingen zijn belangrijk omdat er vaak grote investeringen gedaan worden. De
onderzoekers die het marktonderzoek doen moeten objectief zijn. Objectief betekent niet
je eigen mening geven. De informatie die gegeven wordt moet betrouwbaar zijn.

ONTWIKKELING VAN MARKTONDERZOEK
De wereld van marktonderzoek is de laatste jaren snel aan het veranderen. Vroeger
gebeurde marktonderzoek schriftelijk of in een interview, mondeling of telefonisch.
Tegenwoordig maken onderzoekers vaak gebruik van online marktonderzoek via websites
of social media.

SOORTEN MARKTONDERZOEK
Er zijn veel verschillende mogelijkheden om marktonderzoek te doen. Bijvoorbeeld:
• observatie van klantengedrag bij je eigen bedrijf of organisatie
• observatie van klantgedrag bij concurrenten
• vragen stellen aan klanten of aan voorbijgangers
• zelf een klantenpanel samenstellen en daarmee regelmatig van gedachten wisselen
• goede registratie van klanten en marketingacties.
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DESKRESEARCH EN FIELDRESEARCH
Het verzamelen van al bestaande gegevens noem je deskresearch. Je kunt de gegevens
achter je bureau verzamelen. Omdat deze informatie al beschikbaar is, spreek je ook wel
van secundaire informatie.

Bij fieldresearch verzamel je de informatie zelf bij de klant. Deze informatie noem je dan
ook wel primaire informatie. Om deze gegevens te verzamelen, gebruik je verschillende
technieken. De techniek die je kiest voor je onderzoek is afhankelijk van de informatie
waar je naar op zoek bent.
Primaire informatie kun je verzamelen door:
• het stellen van vragen

Denk aan vragenlijsten, interviews, panels of groepsdiscussies.
• observatie

Bijvoorbeeld een groepsdiscussie volgen door een one way screen (scherm waar je
maar van één kant door kan kijken). Of een koopproces van consumenten volgen met
een camera.

Deskresearch en fieldresearch hebben allebei voor- en nadelen:

FieldresearchDeskresearch

Kost relatief veel tijdKost relatief weinig tijd

Is in verhouding duurIs in verhouding goedkoop

Geeft informatie die helemaal afgestemd
is op je eigen vraag

Geeft informatie die meestal niet helemaal
afgestemd is op je eigen vraag

Is up-to-dateIs soms verouderd

KWALITATIEVE METHODEN EN KWANTITATIEVE METHODEN
Afhankelijk van de informatie waar je naar op zoek bent, kies je voor een kwalitatief
onderzoek of voor een kwantitatief onderzoek.

Kwalitatief marktonderzoek gebruik je als je diepgaande informatie nodig hebt. Je stelt
persoonlijk vragen aan een beperkte groep. Je vraagt door want je wilt inzicht krijgen. Een
groepsdiscussie of een diepte-interview is een geschikte methode voor een kwalitatief
marktonderzoek. Je krijgt antwoord op ‘waarom’ vragen.
Bij kwantitatief marktonderzoek wil je een heel grote groep mensen vragen stellen.
Bijvoorbeeld in een online-enquête. Je krijgt dan heel veel gegevens, maar voor doorvragen
is geen ruimte. Je krijgt antwoord op ‘hoeveel mensen vinden dat’ vragen.
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9.2 De stappen van het marktonderzoek

Marktonderzoek  doe je in een aantal stappen:

STAP 1
Omschrijf het probleem.
Wat wil je onderzoeken? Dat is de probleemstelling.
Daarna formuleer je hoofd- en deelvragen.

Voorbeeld
Probleem: Een winkel heeft te weinig klanten.
Hoofdvraag: Hoe kan de winkel meer klanten trekken?
Deelvragen: Welke doelgroep heeft de winkel? Hoe is de locatie van de winkel? Hoe is de
promotie van de winkel? Enzovoort.

STAP 2
Bepaal het doel van je marktonderzoek. Bijvoorbeeld een advies geven hoe een winkel
meer klanten kan trekken.

STAP 3
Welk soort onderzoek ga je inzetten? Je kunt bijvoorbeeld interviewen, enquêtes afnemen,
een panel organiseren, mensen iets laten testen of observeren.
In deze stap bereid je het onderzoek voor. Als je bijvoorbeeld kiest voor het afnemen van
een interview, maak je een lijst met interviewvragen. Of als je een enquête wilt doen, maak
je in deze stap je enquêteformulier.

STAP 4
Doe deskresearch en/of fieldresearch.

STAP 5
Verwerk de gegevens. Gebruik hiervoor zo veel mogelijk tabellen, grafieken, diagrammen,
flowcharts en infographics.

STAP 6
Analyseer de informatie. Je kijkt wat je verzamelde gegevens eigenlijk zeggen: Welke
conclusies kun je trekken uit je gegevens?

STAP 7
Rapporteer. Maak een rapport van het marktonderzoek. Beantwoord de hoofd- en
deelvragen. Formuleer eventueel aanbevelingen, als dat gevraagd wordt door de
opdrachtgever.
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9.3 De hoofd- en deelvragen van een marktonderzoek

Als je marktonderzoek gaat doen, moet je eerst de hoofd- en deelvragen formuleren. De
hoofdvraag geeft antwoord op wat je precies te weten wilt komen door het onderzoek. De
deelvragen geven antwoord op onderdelen van de hoofdvraag.

DE HOOFDVRAAG
De hoofdvraag is de kernvraag over het onderwerp van het onderzoek. Een hoofdvraag
formuleer je naar aanleiding van de probleemstelling. Als je geen hoofdvraag zou stellen,
zou een marktonderzoek oneindig groot worden. Door een hoofdvraag te stellen leg je
vast wat je precies gaat onderzoeken.
Bij je onderzoek houd je altijd de hoofdvraag in gedachten. Als je informatie vindt die niet
bruikbaar is voor het beantwoorden van de hoofdvraag, dan laat je die informatie liggen.
Zo verdwaal je bijvoorbeeld niet in alle informatie die je op internet vinden kan. Of je zorgt
ervoor dat de hoofdvraag voldoende aan bod komt in de vragenlijst van een interview dat
je afneemt.
Het antwoord op de hoofdvraag vind je in de conclusie van de marktonderzoeksrapportage.

DEELVRAGEN
Bij een hoofdvraag maak je altijd een aantal deelvragen. Die helpen de hoofdvraag te
beantwoorden. Je deelt de hoofdvraag in kleinere stukken. Het zijn vragen naar onderdelen
van de hoofdvraag. De antwoorden op de deelvragen samen zorgen voor het vinden van
het antwoord op de hoofdvraag.
Gebruik niet te veel deelvragen, maximaal vijf. Een hulpmiddel om deelvragen te
formuleren, is door de vragen te beginnen met 'wie', 'wat', 'hoe', 'hoeveel' en ‘wanneer’.

In de onderzoeksrapportage heeft iedere deelvraag een eigen hoofdstuk. De deelvragen
moeten in een logische volgorde staan.
Vergeet niet de geformuleerde hoofd- en deelvragen vooraf altijd te laten controleren door
collega’s en leidinggevenden.

9.4 Observeren en luisteren

Je kunt marktonderzoek doen door te observeren en luisteren.

OBSERVEREN
Observeren betekent dat je kijkt naar het gedrag van mensen. Dat doe je zonder het gedrag
van de klanten te beïnvloeden. Je bent dus alleen waarnemer. Je kijkt bijvoorbeeld in een
winkel hoe klanten zich gedragen: In welke schappen kijken ze veel en in welke schappen
weinig?
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Observatie is een eenvoudige vorm van onderzoek omdat het alleen gaat over wat je ziet.
Je kunt het vrij eenvoudig uitvoeren. Maar dat je alleen maar kijkt is ook meteen een
nadeel. Je kunt alleen opschrijven wat je ziet, maar je kunt bijvoorbeeld niet doorvragen
waarom klanten zich zo gedragen.
Een ander nadeel van observeren is dat het moeilijk is om objectief te blijven. Je mag
alleen maar opschrijven wat je echt ziet.
Bijvoorbeeld: je schrijft op wat een klant in 12 seconden naar het schap X in het middelste
gangpad van de winkel heeft gekeken. En vervolgens niets in de winkelwagen heeft gedaan.
De volgende klant keek 5 seconden naar hetzelfde schap en deed het artikel in de
winkelwagen. Je mag dan niet opschrijven dat de tweede klant het artikel leuker vindt
dan de eerste klant. Want dat weet je niet. Wie weet deed ze wel boodschappen voor
iemand anders. Je weet niet waarom de klanten niet of wel (en hoe lang) ze naar een
bepaald schap kijken. Je weet alleen dat dat zo is.

LUISTEREN
Luisteren betekent horen wat mensen zeggen. Dat doe je zonder de uitspraken van klanten
te beïnvloeden. Je bent dus alleen maar toehoorder. Luisteren lijkt eenvoudig, maar het
is best lastig. Dat komt omdat we vaak al een eigen mening hebben. Daardoor hoor je
dingen waarmee je het eens bent of die je herkent vaak eerder dan andere dingen. Het is
de kunst om alles goed te horen.

Het is ook moeilijk om objectief te blijven. Je mag alleen maar opschrijven wat er echt is
gezegd. Je mag niet opschrijven waarom je denkt dat de mensen dit zeggen. Bijvoorbeeld
schrijf je op dat klanten graag in de winkel komen (omdat ze dat zo hebben gezegd). Je
kunt dan niet opschrijven dat de klanten de winkel leuk vinden. Want dat weet je niet.
Misschien komen ze er graag om heel andere redenen, bijvoorbeeld omdat het goedkoop
is, dichtbij is of nog iets anders. Als je wilt weten waarom klanten graag komen moet je
verder onderzoek doen. Bijvoorbeeld interviews of een enquête afnemen.

Nivea is een crème, maar het is ook een afkorting. Nivea staat voor: Niet Invullen Voor Een
Ander. Nivea kun je gebruiken als hulpmiddel om objectief te blijven.
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9.5 Gegevens verwerken

BETROUWBARE BRONNEN
Tijdens je onderzoek(en) verzamel je veel gegevens. Je haalt de gegevens bijvoorbeeld
van internet of uit tijdschriften. Je weet niet altijd zeker of die gegevens betrouwbaar zijn
en of ze voldoen aan jouw behoefte.
Daarom beoordeel je ze kritisch.
Zo weet je of de bronnen betrouwbaar zijn:
• Waar komen ze vandaan?
• Hoe zijn ze verzameld?
• Wie heeft ze verzameld?
• Hoe oud is de bron waar de gegevens vandaan komen?

Gebruik alleen bronnen die betrouwbaar zijn. Bijvoorbeeld bronnen van de overheid of
het CBS. Bronnen uit commerciële bedrijven of beroepsverenigingen zijn redelijk
betrouwbaar.

GEGEVENS VERGELIJKEN
Als je nu alleen nog betrouwbare bronnen over hebt, wil je nog weten of je die gegevens
wel met elkaar kunt vergelijken.
Stel dat je onderzoeksgegevens met elkaar vergelijkt over salarissen van
marketingmedewerkers, dan moet je bijvoorbeeld eerst weten of de salarissen bruto of
netto zijn, over hoeveel uur dit salaris wordt uitgekeerd, of daar een bonus bij zit of niet,
of er bijvoorbeeld een leaseauto bij zit en welke opleiding voor deze banen nodig is. De
basisgegevens moeten dus vergelijkbaar zijn of je moet ze aanpassen.
Tegen vergelijkbare problemen kun je aanlopen als de periodes niet helemaal
overeenkomen. Als bron 1 cijfers bevat uit 2009-2013 en bron 2 uit 2005-2010, moet je goed
opletten dat je de juiste conclusies trekt.

Als je betrouwbare gegevens hebt, kun je ze gaan verwerken. Het verwerken houdt in dat
je de gegevens die je hebt overzichtelijk samenvat. Hierbij maak je bijvoorbeeld gebruik
van tabellen en diagrammen.

TABELLEN
Tabellen gebruik je om gegevens netjes te ordenen. Een tabel is overzichtelijk. Een tabel
waarin één gegeven staat heet een tabel met één ingang of een enkelvoudige tabel. De
ingang is hier het salaris.
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Bron: Loonwijzer.nl.

De tabel hierna heeft drie ingangen. Per maand, per week en per dag. Dit is een drievoudige
tabel.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Een tabel bestaat uit rijen en kolommen. Verticaal staan de kolommen. Horizontaal staan
rijen. Het snijpunt van een rij en een kolom noem je een cel of een veld. De eerste kolom,
waar de informatie over de achterliggende cellen in staat, heet de voorkolom. De rij waar
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de informatie over de onderliggende cellen in staat, noem je de kop. De informatie die
boven de tabel staat is het opschrift. Een tabel geeft alleen duidelijk informatie als de
voorkolom, de kop en het opschrift aanwezig en duidelijk zijn.

DIAGRAMMEN
In een tabel geef je cijfers op een overzichtelijke manier weer. Vanuit een tabel kun je dan
weer een diagram maken. Diagrammen zijn tekeningen waarin cijfermatige gegevens
worden gepresenteerd. Diagrammen zijn er in vele soorten.

Het staafdiagram kun je op twee manieren maken: gestapeld en gegroepeerd. Per periode
geef je een verschijnsel weer door middel van een staaf. De hoogte van de staaf
correspondeert met de hoogte van het verschijnsel.

Het lijndiagram geeft een verschijnsel in de tijd weer. De hoogte van het verschijnsel wordt
met een punt in het midden van het tijdvak gezet. De punten worden met een rechte lijn
met elkaar verbonden.

Het cirkeldiagram geeft van een verschijnsel weer welk deel dit uitmaakt van het geheel.
In een cirkeldiagram kun je dan ook goed de verschillende verschijnselen met elkaar
vergelijken.
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9.6 Informatie analyseren en conclusies trekken

Na het verwerken van informatie, bijvoorbeeld het netjes uitwerken van een interview of
het zetten van cijfers in tabellen en grafieken, ga je de informatie bestuderen om er
conclusies uit te trekken. Je zoekt naar antwoorden op je hoofd- en deelvragen.

12 Bronnenboek Marketing


