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Voorwoord

Voorwoord
Doelgericht.info
Voor je ligt een theorieboek dat hoort bij de methode Doelgericht.info. Doelgericht.info is 
de methode voor de volgende opleidingen:
• Medewerker marketing en communicatie (niveau 4)
• Medewerker evenementenorganisatie (niveau 4).

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van 
het beroep. De eisen die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag 
te kunnen, staan vermeld in een zogenoemd kwalificatiedossier.
In dit kwalificatiedossier staan de kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste 
taken die in een beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen 
moet je werkprocessen uitvoeren en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn 
eigenlijk werkzaamheden die je dagelijks moet uitvoeren. Om dat goed te kunnen doen 
moet je allerlei kwaliteiten ontwikkelen, zoals samenwerken, luisteren, initiatief nemen, 
vakkennis ontwikkelen en omgaan met stress. Dat noem je competenties.
De theorieboeken en de inhoud van de website van de methode Doelgericht.info 
zullen je hierbij helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit theorieboeken en een digitale leeromgeving. Voor elke 
opleiding heb je een aantal theorieboeken nodig. In deze theorieboeken wordt de 
basistheorie beschreven en worden begrippen uitgelegd. In de digitale leeromgeving 
vind je verwijzingen uit het theorieboek en een grote hoeveelheid opdrachten. De 
digitale leeromgeving kun je bereiken via digitaal.boomonderwijs.nl. 

Digitale leeromgeving 
In de digitale leeromgeving vind je per paragraaf kennisvragen en inzichtopdrachten. 
Elk hoofdstuk eindigt met praktische Aan de slag-opdrachten waar je kennismaakt 
met de beroepspraktijk. Ook worden er Casusopdrachten aangeboden waarin je de 
kennis uit het hoofdstuk moet toepassen. Je kunt op verschillende manieren met de 
digitale leeromgeving werken. Je kunt bijvoorbeeld eerst een hoofdstuk uit je 
theorieboek afronden en daarna in de digitale leeromgeving de bijbehorende 
opdrachten gaan maken. Maar je kunt ook beginnen met de opdrachten en het 
theorieboek erbij pakken als je extra informatie nodig hebt. Alle begrippen uit een 
hoofdstuk kun je oefenen met de begrippentrainer, zowel op je PC als op je 
smartphone. 

Voordat je begint met het maken van de opdrachten, moet je dit even overleggen 
met je docent. Hij zal je vertellen hoe je precies met de opdrachten aan de slag moet.

Hoe moet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.



6



1. Waarom
marktonderzoek?

1.1 Inleiding

Het uitvoeren van marktonderzoek is een belangrijke taak van iedereen die werkt in
de marketing. Je komt het dan ook uitgebreid tegen in het kwalificatiedossier voor
jouw opleiding. Daar staat dat je ‘assisteert bij het onderzoeken van de markt’. Dat
betekent onder andere dat je:
• de ontwikkelingen op de markt volgt
• deze ontwikkelingen analyseert
• de analyse verwerkt tot managementinformatie
• een marktonderzoek kunt opzetten en uitvoeren.

Ook bij NIMA Oriëntatie en NIMA A maken de belangrijkste concepten en technieken
van marktonderzoek onderdeel uit van het examen.
En uiteraard kom je marktonderzoek ook in de praktijk tegen. Kijk maar naar de volgende
tekst over Kantar TNS.

Werken bij Kantar TNS

Voordat je bij ons aan de slag gaat, wil je natuurlijk graag weten hoe de cultuur van onze
organisatie is. Hoe je dag eruit gaat ziet. En wat je naast werken nog meer kunt doen bij
Kantar.

Werken bij Kantar TNS is vooral leuk. Je gaat aan de slag binnen de organisatie, je werkt
samen met mensen die oprecht belangstelling hebben in anderen. Dus zeker ook in hun
collega's. Jouw initiatief en je creativiteit worden gestimuleerd. Je kunt op je vakgebied
je eigen bijdrage leveren aan het onderzoeksproduct van Kantar TNS. Of je nu data
verzamelt of marktonderzoeker bent, manager of programmeur.

Bron: www.tns-nipo.com.

Wil je zien hoe een dag uit het leven van een marktonderzoeker eruitziet? Ga dan naar 
de digitale leeromgeving en bekijk het filmpje 'Werken bij Kantar'.
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1.2 Marktonderzoek

Alle ondernemingen, maar ook verenigingen en stichtingen bieden een product aan.
De organisaties die het product willen verkopen, zorgen voor het aanbod. Afnemers
die het product willen kopen, zorgen voor de vraag. Vraag en aanbod komen bij elkaar
op een markt. Met een markt bedoel je dus het geheel van vraag en aanbod (naar en
van een bepaald product). Op die markt bevinden zich dus niet alleen jouw potentiële
klanten, maar ook je concurrenten. Het is goed om regelmatig in beeld te brengen wat
klanten willen, waar concurrenten zich mee bezighouden en of jij (jouw organisatie)
op de goede weg bent. Die informatie verkrijg je door marktonderzoek. Met
marktonderzoek bedoel je het systematisch en objectief zoeken naar en analyseren van
gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen.

Marketing
Voor de Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945) benaderden de meeste bedrijven de markt
met het productieconcept. Hierbij bepaalde de fabrikant wat er op de markt kwam, hij
produceerde goedkoop en afnemers hadden weinig keuze. Bij het productieconcept
heb je geen marktonderzoek nodig.

Na de Tweede Wereldoorlog begon de wederopbouw. Veel landen hadden zwaar te
lijden gehad van de oorlog, zowel materieel als emotioneel. Landen moesten opnieuw
worden opgebouwd. Huizen bouwen, wegen aanleggen, fabrieken heroprichten en ga
zo maar door. Het was een periode waarin burgers samen de schouders eronder zetten.
In Nederland bepaalde de overheid de lonen en hield die bewust laag. Dat leidde tot
een goede concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland. Hierdoor kreeg
Nederland een sterke exportpositie; Nederlandse producten waren immers relatief
goedkoop.

Verschillende Europese landen (waaronder Nederland) kregen financiële hulp van de
Verenigde Staten, de zogenoemde Marshallhulp. Onder andere hierdoor groeide de
economie nog harder. Halverwege de jaren vijftig begon de wederopbouw vruchten af
te werpen. Voor grote groepen nam de welvaart langzaam toe. De vraag naar (vooral
duurzame) consumptiegoederen groeide ook, wat weer nieuwe ondernemers stimuleerde
om te gaan produceren.

De welvaartsgroei zette door tot in de eerste helft van de jaren zeventig. In de periode
1955 – 1975 voldeed het productieconcept niet meer en ontstond er een nieuwe visie
op marktbenadering: het marketingconcept. Bij marketing stel je de wensen en behoeften
van je klanten centraal. Dat kon pas ontstaan toen er steeds meer concurrentie kwam
en klanten dus keuze kregen. Je moet weten wat klanten willen en hoe jij daar met je
bedrijf op in kunt spelen. Dat kun je onderzoeken. Daar gebruik je een marktonderzoek
voor.

Ontwikkeling van marktonderzoek
De wereld van marktonderzoek is de laatste jaren snel aan het veranderen. Vroeger
gebeurde marktonderzoek persoonlijk, schriftelijk of telefonisch. Tegenwoordig maken
onderzoekers vaak gebruik van online marktonderzoek via websites of sociale media.
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Bron: www.allesovermarktonderzoek.nl.

‘Marktonderzoek’ klinkt groot en duur, maar ook een kleine organisatie of zelfs een
zzp’er kan prima aan marktonderzoek doen. Mogelijkheden zijn:
• observatie van klantengedrag bij je eigen activiteiten
• observatie bij activiteiten van de concurrenten
• vragen stellen aan klanten of aan voorbijgangers
• zelf een klantenpanel samenstellen en daarmee regelmatig van gedachten wisselen
• goede registratie van klanten en marketingacties.

Marketingcyclus
Marketing is een voortdurend proces van activiteiten om nieuwe klanten op te sporen
en aan te trekken en bestaande klanten te behouden. Je spreekt ook wel van de
marketingcyclus. De marketingcyclus bestaat uit de volgende onderdelen:
1. SWOT-analyse
2. strategisch marketingplan
3. operationeel marketingplan
4. implementatie
5. evaluatie.

Als je elk onderdeel goed wilt uitvoeren, heb je informatie nodig. Daarom zie je in het
schema naast de marketingcyclus het marktonderzoek staan.
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