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VII

Inleiding en verantwoording bij de tweede druk

Dit leerboek dekt de kerntaak ‘P1-K1 Assisteert bij het onderzoeken van de 

markt’, die als profieldeel hoort bij de uitstroom van de opleiding Medewerker 

marketing en communicatie. Ook bereidt dit boek voor op het SPL/ECABO 

examen KE4 Marktonderzoek en op examenproject EP4. 

De opdrachten staan gewoon in het boek. Op www.practicx.nl staat extra 

oefening per hoofdstuk plus oefenexamens. De online toets- en oefenportal 

PracticX is specifiek ontwikkeld voor mbo-studenten. Een unieke code in 

het boek (colofon) geeft toegang tot het extra oefen materiaal. De oefeningen 

per hoofdstuk bestaan uit open en gesloten vragen, waarbij studenten direct 

heldere feedback krijgen. Als voorbereiding op het examen van SPL/ECABO 

zijn er oefenexamens, eveneens met directe feedback.

Voor verwerking en analyse van de onderzoeksgegevens hebben we gekozen 

voor Microsoft Excel. Dit omdat de student al vertrouwd is met Excel, en omdat 

dit programma bij een niet al te groot onderzoek prima uit de voeten kan met 

de analyse van een datamatrix. Ook sluit dit goed aan bij het praktijkmateriaal 

van SPL. 

Deze methode bereidt niet alleen voor op het mbo-diploma niveau 4, maar het 

boek biedt ook een stevige basis om door te kunnen stromen naar het Nima-A 

diploma. Daarom is ook met een schuin oog naar de vereisten voor dat diploma 

gekeken. Die zijn bij dit onderwerp niet beduidend veel hoger dan de eisen op 

mbo-niveau.

De indeling van de serie Examen

– Basisboek marketing Basis Marketing en Communicatie

– Marketing: de harde cijfers Commerciële calculaties

– Marketingplanning Marketingplanning

– Communicatie Communicatie

Uitstromen

– Marktonderzoek Marktonderzoek

– Evenementen organiseren Evenementenorganisatie

– Extra Pitch voor Nima-A –
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Het laatste deel, Extra Pitch voor Nima A, sluit aan op de voorgaande delen. 

Daardoor is voor de voorbereiding op dat examen (of  op Nima Basiskennis 

Marketing) geen dik boek meer nodig. De kandidaat kan gewoon deze 

methode gebruiken die hij toch al had aangeschaft.

Over de inhoud van dit boek zelf: bij het schrijven en vormgeven stonden 

‘overzichtelijk’ en ‘begrijpelijk’ voorop. De vormgeving is no-nonsense, 

met een rustige bladspiegel en niet te lange alinea’s. De tekst is duidelijk 

gestructureerd met margewoorden, en is geschreven in correcte maar 

vlotte taal. De enige ‘moeilijke’ woorden zijn de begrippen waar de beroeps-

beoefenaar mee moet werken en die de student dus moet kennen. De opbouw 

is helder en rustig, gebruik van subparagrafen is vermeden. Waar van 

toepassing helpen onthoudblokjes met recapituleren van de kernstof. Een 

samenvatting per hoofdstuk kan helpen om het geheugen even op te frissen. 

De begrippenlijsten zijn handig als naslag en als voorbereiding op een toets.

Door dit alles is de methode zeer geschikt voor zelfstandig werken, of voor 

tussenvormen van zelfstandig en klassikaal. En voor puur klassikaal werken 

vormt duidelijkheid ook geen belemmering. 

De auteur bedankt Henry Moorman, docent aan het ROC Nijmegen, voor zijn 

constructieve kritiek die tot verbetering heeft geleid. We wensen studenten en 

docenten plezier en succes met Pitch. Voor opmerkingen of suggesties houden 

we ons van harte aanbevolen.

Auteur en uitgever, najaar 2016
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1

Marktonderzoek plannen 

1.1  Marktonderzoek
1.2  Soorten marktonderzoek
1.3  Het marktonderzoeksproces
1.4  Samenvatting
1.5  Begrippen

1.1 Marktonderzoek 

Bij het plannen en uitvoeren van marketing werk je volgens een planningscy-

clus. Bij het onderdeel Marketingplanning ben je daar al mee bezig geweest. 

De fasen van deze cyclus zie je in figuur 1.1.

Figuur 1.1

Tijdens het plannen heb je veel informatie nodig. De situatieanalyse bestaat uit 

een interne analyse van je eigen organisatie en een externe analyse van de om-

geving. Telkens als er informatie ontbreekt voor je analyse, moet je die ergens 

zien te vinden. Als die informatie niet voorhanden is, moet je op onderzoek 

uit.
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Doelstellingen formuleren
(strategisch plan)

Organiseren in taken
(tactisch plan)

Taken verdelen, tijdsplanning
(operationeel plan)

Uitvoeren

Evalueren

Beginsituatie omschrijven
(situatieanalyse)
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Ook tijdens de uitvoering van de plannen zijn er vormen van marktonderzoek 

nodig. Denk aan een pretest voordat je een reclamecampagne start: je probeert 

de reclame eerst uit op een groep mensen om na te gaan wat het effect is. Na de 

uitvoering van je plannen en deelplannen moet je die evalueren: nagaan of je 

doelen zijn bereikt. In het voorbeeld van die reclamecampagne houd je een 

posttest om te meten of het doel van de reclame is bereikt.

Een bedrijf of instelling heeft dus marketinginformatie nodig:

£	 als basis voor de situatieanalyse;

£	 als basis voor beslissingen;

£	 om de gevolgen van een marketingstrategie zichtbaar te maken (controle 

en evaluatie).

Marketinginformatie bestaat uit alle informatie die nodig is om een goede 

marketingstrategie te kunnen opstellen, uitvoeren en evalueren.

Informatie bestaat uit gegevens die je nodig hebt om een bepaalde vraag te 

kunnen beantwoorden. Je verzamelt die gegevens door marktonderzoek te 

doen. Daarbij werk je in fasen, waarbij je begint met de informatie die het 

minste moeite kost om te verzamelen.

1 Je begint met intern beschikbare informatie.

2 Daarna ga je na welke informatie extern beschikbaar is.

3 Houd je dan nog onbeantwoorde vragen over, dan moet je zelf informatie 

gaan verzamelen of laten verzamelen.

De informatie bij de fasen 1 en 2 bestaat uit secundaire gegevens. Dat zijn 

gegevens die al verzameld zijn door anderen. Als de informatie al beschikbaar 

is, zou het nodeloos duur zijn om zelf op onderzoek te gaan. Deze informatie 

verzamel je aan je bureau: je doet dan aan bureauonderzoek ofwel deskre-

search. Je bronnen daarbij zijn: het archief, je collega’s en bronnen buiten het 

bedrijf.

Pas als blijkt dat je gegevens nodig hebt die nog niet door anderen verzameld 

zijn, ga je zelf gegevens verzamelen, of laat je gegevens verzamelen door een 

bureau voor marktonderzoek. Je doet dan aan veldonderzoek ofwel fieldre-

search . Daarbij verzamel je primaire gegevens, dat zijn gegevens die jouw 

onderneming zelf verzamelt of laat verzamelen. 

Marktonderzoek is het systematisch verzamelen en analyseren van informatie 

die nodig is om marketingvragen goed te kunnen stellen en te beantwoorden. 

pretest

posttest

informatie

secundaire gegevens

bureauonderzoek

veldonderzoek

primaire gegevens

marktonderzoek
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Het is één van de manieren waarop aanbieders contact kunnen houden met 

afnemers en mogelijke afnemers. 

Marketingonderzoek is een ruimer begrip dan marktonderzoek. Het kan 

bestaan uit wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de instrumenten 

van de marketingmix. Ook onderzoek naar de gevolgen van een bepaalde 

marketingmix en marketingstrategie kun je marketingonderzoek noemen. 

Marktonderzoek is onderzoek op een bepaalde markt en daarover gaat dit 

boek.

Marktonderzoek kan verschillende functies hebben:

£	 Een informatieve functie: je verzamelt de informatie die nodig is voor het 

nemen van marketingbeslissingen en voor de ondernemingsplanning.

£	 Een creatieve functie: de resultaten van marktonderzoek kunnen een on-

derneming op nieuwe ideeën brengen. Zo kan blijken dat er behoefte is aan 

een nieuw product of aan een wijziging van bestaand aanbod.

£	 Een bewakingsfunctie bij het proces van de marketingplanning: tijdens 

en na het uitvoeren van een marketingstrategie kun je door middel van 

marktonderzoek aan de weet komen of die strategie wel werkt. Je meet of 

doelen gehaald zijn. Dit maakt het mogelijk om de resultaten weer terug te 

koppelen naar het planningsproces. Deze terugkoppeling is nodig om de 

marketingactiviteiten te kunnen controleren en evalueren.

Het startpunt van marktonderzoek is een marketingprobleem dat het bedrijf 

op wil lossen. Dat kan een echt probleem zijn, maar ook gewoon een mar-

ketingvraag of een behoefte aan ontbrekende informatie. Bijvoorbeeld: we 

hebben onvoldoende informatie over de koopmotieven van onze klanten. Hoe 

los je dit op? Je gaat die klanten vragen naar hun motieven (als dat nog niet is 

gebeurd tenminste, anders gebruik je de secundaire gegevens).

In onderzoekstaal is dit de probleemstelling: wat wil je met het onderzoek  

precies oplossen? Een probleemstelling bestaat uit:

£	 een vraagstelling, de hoofdvraag die je met het onderzoek wilt beantwoor-

den;

£	 een doelstelling of onderzoeksdoel. 

In het genoemde voorbeeld is de vraagstelling: wat zijn de koopmotieven van 

onze klanten? Het onderzoeksdoel is om die koopmotieven goed in kaart te 

brengen.

marketingonderzoek

functies 
 marktonderzoek

probleemstelling
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Buurtwinkelier Ron weet dat hij ongeveer 280 trouwe klanten heeft, maar 

heeft geen idee van het totale aantal mogelijke klanten. Met wat advies erbij 

werkt Ron de probleemstelling zo uit:

£	 Vraagstelling: Hoeveel mensen zijn er in het vestigingsgebied die nu nog 

niet bij de buurtwinkel van Ron kopen maar die mogelijk klanten zouden 

kunnen worden?

£	 Onderzoeksdoel: in kaart brengen:

 £	 hoe groot zijn bedieningsgebied is;

 £	 hoeveel huishoudens er in dat gebied zijn;

 £	 hoeveel buurtwinkels dat gebied bedienen;

 £	 hoe groot zijn marktaandeel ongeveer is in dat gebied;

 £	 	hoeveel huishoudens, gezien hun voorkeuren, mogelijke klanten  

kunnen zijn.

Neem een ander marketingprobleem: onze afzet daalt en we willen weten 

waarom. Deze vraag is moeilijk te vertalen in een onderzoeksdoel: waar ligt 

die afzetdaling aan? Ligt het aan de economische conjunctuur, aan de concur-

rentie, aan slechte reclame, aan het prijsniveau, aan het product zelf, of aan de 

distributie? 

Om de probleemstelling helder te krijgen, kan eerst een verkennend onderzoek 

nodig zijn. Daarmee kun je de informatie verzamelen die nodig is om de 

vraagstelling zo duidelijk te krijgen, dat je die naar een werkbaar onderzoeks-

doel kunt vertalen. Dit soort onderzoek heet ook wel oriënterend onderzoek, 

exploratief onderzoek of een pilot study.

Ook als de probleemstelling wel helder is, kan zo’n verkennend onderzoek 

vooraf nuttig zijn om het onderzoek zo goed mogelijk te plannen. Je kunt 

ermee in kaart brengen welke onderwerpen je precies moet onderzoeken 

om het doel te bereiken (niet te veel en niet te weinig). Als er onduidelijk-

heid is over de precieze samenstelling van de doelgroep, is het verstandig 

om daar eerst meer zicht op te krijgen. In zulke situaties voorkom je met 

verkennend onderzoek vooraf dat je straks met duur veldonderzoek je doel 

voorbijschiet.

Het kan nodig zijn om de vraagstelling te splitsten in een aantal deelvragen. 

De belangrijkste voorwaarden voor een goede vraagstelling en een goed on-

Voorbeeld

verkennend  
onderzoek
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