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Kerntaak en werkprocessen

In dit boek komen de volgende kerntaken en werkprocessen aan de orde:

Manager retail:
B1-K1 Beheert goederenstroom en voorraad
B1-K4 Voert beleid van de organisatie uit

Werkprocessen bij kerntaak B1-K1 (Manager retail)
B1-K1-W2 Beheert de winkelpresentatie

Werkprocessen bij kerntaak B1-K4 (Manager retail)
B1-K4-W1 Vertaalt ondernemingsbeleid naar de eigen situatie
B1-K4-W2 Voert een activiteitenplan uit en doet verbetervoorstellen voor beleid
B1-K4-W4 Verwerkt assortiments-, verkoop-, voorraad- en klantgegevens
B1-K4-W5  Formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale 

markt
B1-K4-W6 Profileert de organisatie/het organisatieonderdeel op lokaal niveau

Ondernemer retail:
B1-K1 Start een retailonderneming
B1-K3 Geeft strategisch leiding aan de retailonderneming
B1-K4 Geeft operationeel leiding aan de retailonderneming

Werkprocessen bij kerntaak B1-K1 (Ondernemer retail)
B1-K1-W1 Bepaalt het (toekomst)beeld van de onderneming
B1-K1-W5 Bereidt de start van de onderneming voor

Werkprocessen bij kerntaak B1-K3 (Ondernemer retail)
B1-K3-W1 Bewaakt de marktpositie van de onderneming
B1-K3-W3 Bepaalt de attentiewaarde en hospitality van de onderneming

Werkprocessen bij kerntaak B1-K4 (Ondernemer retail)
B1-K4-W2 Organiseert de uitvoering van de werkzaamheden

Daarnaast komt in dit boek een aantal werkprocesoverstijgende onderwerpen aan de orde.
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 personeel

 promotie

 presentatie

  prijs product

 plaats

In dit boek komen de volgende onderwerpen van de marketingmix aan bod:

Inleiding

In deel A van Commercieel I heb je 

kennisgemaakt met de basis van het 

commercieel beleid voor een retailer. Belangrijke 

onderwerpen zijn de winkelformule en 

marktsegmenten. Om als manager/ondernemer retail een goed 

commercieel plan te kunnen vaststellen, is het belangrijk om 

onderzoek te doen naar je markt. Sluit je winkelformule 

bijvoorbeeld goed genoeg aan op je doelgroep?

Deel B start met hoofdstuk 1 over marktonderzoek. Daarna leer 

je hoe je deze informatie kunt verwerken in hoofdstuk 2.  

In hoofdstuk 3 leer je hoe je een analyse maakt van je sterke en 

zwakke punten. Om te bepalen of je omzet voldoende is, kun je 

gebruikmaken van kengetallen. In hoofdstuk 4 leer je de meest 

voorkomende kengetallen gebruiken. In het laatste hoofdstuk ga 

je aan de slag met een van de P’s van de marketingmix: de Plaats.



Opdracht

Bekijk het filmpje en beantwoord de volgende vragen. 
www.use.li/e20/0027

X Waarom doen ondernemers marktonderzoek?
X Wanneer is het voor een retailer belangrijk om marktonderzoek in te 

zetten?
X Welke drie eisen stel jij aan een marktonderzoek?
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Hoofdstuk 1

De markt onderzoeken

Als manager/ondernemer retail bepaal je een strategie om de 

doelen van je bedrijf te kunnen behalen. Je wilt een bedrijf dat 

goede resultaten behaalt (nettowinst) en je wilt daarbij 

bedrijfsrisico’s zo veel mogelijk beperken. Om goed te presteren, 

moet je veel weten over je markt en je klanten. Deze kennis 

verzamel je door middel van marktonderzoek.

Bij marktonderzoek verzamel en analyseer je gegevens over 

(mogelijke) markten of klanten. Je beantwoordt vragen als: Wie zijn 

je concurrenten? Welke vergelijkbare producten en/of diensten zijn 

er al op de markt? Wat zijn de prijs- en productverschillen? Welke 

ontwikkelingen zijn er?

En welke behoeften heeft de doelgroep?
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1.1 Wat is marktonderzoek?
Om te weten of je winkelformule aansluit bij je doelgroep of wie je 
concurrenten zijn, verzamel je informatie over je doelgroep of je concurrenten. 
Dit kan met behulp van marktonderzoek.

Marktonderzoek bestaat uit het systematisch verzamelen en analyseren van 
informatie over markten zoals informatie over je doelgroep. Informatie kun je 
verzamelen door bijvoorbeeld vakliteratuur te lezen en enquêtes te houden. De 
informatie uit je marktonderzoek gebruik je om in te schatten welke ontwikke-
lingen je in de markt verwacht. Het opstellen van zo’n inschatting noem je een 
prognose. Op basis van de prognose kun je bijvoorbeeld keuzes maken voor de 
producten die je op de markt brengt, het personeel dat je hierbij inzet, de ver-
koopkanalen die je gaat gebruiken en de prijzen die je wilt hanteren. Een 
prognose is natuurlijk niet meer dan iets dat je verwacht; het geeft geen zeker-
heid over de toekomst. Je kunt op basis van marktonderzoek de resultaten voor 
de toekomst wel inschatten, maar je kunt ze niet meten.
Marktonderzoek heeft de volgende functies:
X Informatieve functie
X Creatieve functie
X Bewakingsfunctie

X Informatieve functie 
Door marktonderzoek ben je als manager/ondernemer retail op de hoogte van 
de laatste relevante ontwikkelingen in de markt.

X Creatieve functie
Door marktonderzoek kun je als manager/ondernemer retail nieuwe ideeën 
ontwikkelen op basis van de uitkomsten en analyse.

X Bewakingsfunctie
Door marktonderzoek kun je als manager/ondernemer retail controleren of de 
beoogde doelstellingen van het bedrijf worden behaald.

? Maak nu vraag 1 tot en met 3.

Informatieve functie Creatieve functie Bewakingsfunctie

FUNCTIES VAN MARKTONDERZOEK

i
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1.2 Fasen van marktonderzoek
Als je marktonderzoek doet, doorloop je een aantal fasen.

De fasen van een marktonderzoek zijn:
	X Probleemstelling
	X Onderzoeksopzet
	X Bronnen vaststellen
	X Informatie verzamelen
	X Verwerken
	X Analyseren
	X Rapporteren

1 Probleemstelling
In de eerste stap van een marktonderzoek bepaal je waarom er een onderzoek 
nodig is. Wat is het doel van het onderzoek? Welk probleem wil je ermee oplos-
sen? Een juiste probleemstelling is erg belangrijk. Het geeft aan welk vraagstuk 
opgelost moet worden. Wat wil je precies weten? Bij een onjuiste onderzoeks-
vraag loop je het risico dat je onderzoek informatie oplevert waarmee je het 
eigenlijke probleem niet kunt oplossen. Een probleemstelling formuleer je in de 
vorm van een vraag. Dit noem je ook wel de onderzoeksvraag.

2 Onderzoeksopzet
Als je hebt bepaald wat je onderzoeksvraag is, maak je een onderzoeksopzet. Dit 
is een soort stappenplan waarbij je stap voor stap vastlegt hoe je het onderzoek 
gaat uitvoeren. Je noteert je onderzoeksvraag en hoe je hierop een antwoord 
denkt te vinden. Daarbij geef je aan wat voor soort bronnen je wilt gebruiken en 
hoe je die wilt gebruiken. Met bronnen worden plaatsen bedoeld waar je infor-
matie vandaan haalt. Verder omschrijf je hier hoe je de resultaten gaat 
verwerken. Ten slotte maak je een planning waarin je aangeeft wie wat wanneer 
doet.

Probleem-
stelling

Onderzoeks-
opzet 

Bronnen 
vaststellen 

Informatie 
verzamelen

 Verwerken Analyseren Rapporteren

FASEN MARKTONDERZOEK

71 2 3 4 5 6
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3 Bronnen vaststellen
In de onderzoeksopzet heb je bepaald wat voor soort bronnen je wilt gebruiken. 
Nu kun je bepalen welke bronnen je gaat gebruiken. Je kunt bij bronnen denken 
aan het gebruikmaken van bestaande informatie zoals cijfers van brancheorga-
nisaties, het CBS, gemeente en banken of van informatie uit boeken en (vak-)
tijdschriften. Een andere mogelijkheid is om informatie helemaal zelf te verza-
melen door bijvoorbeeld mensen te ondervragen via interviews of enquêtes.

Bron voor marktonderzoek, bestaande rapporten Bron voor marktonderzoek, een enquête

4 Informatie verzamelen
Op basis van de onderzoeksopzet verzamel je de informatie die je nodig hebt. Je 
voert het onderzoek uit.

Als tijdens het verzamelen van informatie blijkt dat de bronnen onvoldoende 
bruikbare informatie opleveren, kan het nodig zijn om tussentijds de onder-
zoeksopzet bij te stellen.

5 Verwerken
Verwerken houdt in dat je de informatie die je hebt verzameld, overzichtelijk 
samenvat. Hierbij kun je gebruikmaken van tabellen en grafieken. Ook kan het 
nodig zijn om berekeningen uit te voeren om bijvoorbeeld de gemiddelde 
loonstijging per jaar te berekenen.

6 Analyseren
Heb je alle informatie op deze wijze verwerkt, dan ga je de tabellen en bereke-
ningen bestuderen om je conclusies te kunnen trekken.

7 Rapporteren
Je rondt een marktonderzoek af door alles netjes in een verslag (rapport) uit te 
werken. Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen:

!
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	X Inleiding: hierin beschrijf je waar het onderzoek over gaat en hoe het 
rapport is opgebouwd.

	X Theoretische achtergrond: in dit deel beschrijf je wat de theoretische 
achtergrond van je onderzoeksvraag is. Je beschrijft wat bestaande 
literatuur hierover zegt. Als dat nodig is, verklaar je de verschillende 
begrippen (vakjargon) die bij de onderzoeksvraag horen.

	X Probleemstelling: je beschrijft wat de probleemstelling en/of 
onderzoeksvraag is. Beschrijf hierbij ook wat de aanleiding voor de vraag is 
en waar je het onderzoeksresultaat voor wilt gebruiken.

	X Geraadpleegde bronnen: beschrijf welke soorten bronnen je hebt 
geraadpleegd.

	X Onderzoeksgroep: beschrijf welke groep mensen je onderzocht hebt.
	X Onderzoeksopzet: beschrijf op welke wijze je het onderzoek hebt gedaan. Je 

beschrijft welke methode je hebt gebruikt en waarom je dat hebt gedaan.
	X Analyse en conclusie: in dit hoofdstuk beschrijf je wat de resultaten zijn van 

het onderzoek. Je legt verbanden tussen verschillende uitkomsten en 
beschrijft wat je conclusies zijn. Geef hierbij aan hoe betrouwbaar de 
uitkomst van het onderzoek is.

	X Bijlagen: hierin verzamel je alle informatie die toelichting geeft op je 
onderzoek maar die niet direct thuishoort in het rapport. Als je bijvoorbeeld 
interviews hebt gehouden, vind je in het rapport een samenvatting terug. 
De uitgeschreven interviews kun je als bijlage toevoegen.

	X Bronvermelding: als je in het onderzoeksrapport teksten of theorie 
overneemt uit bestaande bronnen, ben je verplicht om deze bronnen heel 
precies te vermelden.

Gebruik voor je bronvermelding de APA-norm. Dit is een manier van bronnen 
noteren die wereldwijd gebruikt wordt. De belangrijkste richtlijnen uit de 
APA-norm zijn:
X	 Vermeld bij citaten altijd de naam (achternaam en voorletters) van de 

bron en het jaartal.
X	 Neem in je rapport een literatuurlijst op. Hierin vermeld je alle 

geraadpleegde literatuur.
X	 Boek: Auteur achternaam, eerste initiaal. (Jaar). Titel boek (editie). Stad, 

land: Uitgever
X	 Website: Auteur achternaam, eerste initiaal. (Jaar, dag, maand). Titel 

artikel [Eventueel type internetbron]. Geraadpleegd op, dag, maand, jaar, 
van http://WebPagina

Bijvoorbeeld:
Bronvermelding volgens APA-norm:
Aarsen, M. Dost, J. e.a. Commercieel beleid 1 (editie 2017). Ede, Nederland: 
Sarphati. 

 ? Maak nu vraag 4 tot en met 7.

tip
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1.3 De onderzoeksgroep
Meestal kun je niet de hele onderzoeksgroep onderzoeken, daarom moet je 
keuzes maken. Voordat je met het marktonderzoek begint, stel je een 
onderzoeksgroep samen.

De mensen die bij de groep horen waarnaar je onderzoek doet, vormen samen 
de populatie. Bij de meeste onderzoeken is het niet mogelijk om alle mensen uit 
de populatie te betrekken in je onderzoek. De groep is meestal veel te groot. Je 
benadert daarom slechts een deel van de populatie. De groep mensen of bedrij-
ven waarbij je het onderzoek uitvoert is de onderzoeksgroep. Een onderzoek 
waarbij een steekproef wordt gebruikt, noem je een steekproefonderzoek. Het is 
belangrijk dat de steekproef een betrouwbaar beeld van de gehele groep geeft, 
anders zijn de resultaten niet echt bruikbaar. Een onderzoek is betrouwbaar als 
een ander hetzelfde onderzoek kan  uitvoeren en dan (bijna) dezelfde resultaten 
zal krijgen. Bij een betrouwbaar onderzoek komen de resultaten heel goed 
overeen met de werkelijkheid.

Voordelen Nadelen

	X Het voordeel van een steekproef 
is dat je minder mensen bij je 
onderzoek hoeft te betrekken. 
Dit maakt het makkelijker om 
onderzoek te doen. Het 
onderzoek is minder duur en in 
een veel kortere tijd uit te 
voeren.

	X Een nadeel van een steekproef is dat de uitkomst 
minder betrouwbaar is. Als je de gehele populatie in je 
onderzoek zou betrekken, zou de uitkomst het meest 
betrouwbaar zijn.

	X Bij een steekproef loop je het risico niet alle informatie 
op te vangen omdat je nu eenmaal niet iedereen hebt 
onderzocht. Dit nadeel kun je verminderen door een 
aselecte steekproef te doen van de juiste grootte.

Een betrouwbaar onderzoek moet aan de volgende eisen voldoen:
	X De steekproef moet groot genoeg zijn.
	X De steekproef moet aselect zijn samengesteld.
	X De steekproef moet representatief zijn.
	X De steekproef moet nauwkeurig zijn.

	X De steekproef moet groot genoeg zijn.
Hoe groter de steekproef is, hoe betrouwbaarder. Bij een kleine steekproef loop 
je het risico dat mensen met bepaalde eigenschappen, bijvoorbeeld mensen met 
een visuele handicap, niet in de steekproef voorkomen. De informatie die deze 
mensen zouden leveren, komt daardoor niet in het onderzoek naar voren. Bij een 
grote steekproef is de kans het grootst dat alle groepen mensen in de steekproef 
vertegenwoordigd zijn. Daarmee is de kans ook het grootst dat de uitkomst van 
het onderzoek een goede weergave is van de hele populatie.
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	X De steekproef moet aselect zijn samengesteld.
Aselect betekent willekeurig. Als je een steekproef aselect samenstelt, kies je 
willekeurig mensen uit de populatie om deel te nemen aan het onderzoek. 
Iedereen heeft hierdoor een even grote kans om in de steekproef terecht te 
komen. Is je steekproef niet aselect, dan loop je het risico dat je bepaalde men-
sen niet in je onderzoek betrekt.

Als je elke eerste klant die de winkel bezoekt vraagt om een enquête in te vullen, 
is de kans heel groot dat je steekproef alleen maar uit ochtendmensen bestaat. 
Avondmensen hebben misschien wel een heel andere mening. Deze mening zal 
dan niet in je onderzoeksresultaat te zien zijn. Beter is dus om op willekeurige 
tijdstippen verdeeld over verschillende dagen een klant te vragen om deel te 
nemen aan het onderzoek.

	X De steekproef moet representatief zijn.
De steekproef moet representatief zijn voor de hele populatie. Dit betekent dat 
de steekproef een goede afspiegeling van de populatie moet zijn. Dus alle 
verschillende (bevolkings)groepen uit de populatie moeten in de steekproef 
terugkomen.

	X  De steekproef moet nauwkeurig zijn.
Het onderzoeken van een steekproef zal nooit precies hetzelfde resultaat opleve-
ren als het onderzoeken van een hele populatie. Als bijvoorbeeld 50% van de 
populatie een man is, moet ook 50% van de steekproef een man zijn. Over het 
algemeen geldt: hoe groter de steekproef hoe groter de nauwkeurigheid is. Het 
is belangrijk om goed af te wegen hoe groot de steekproef moet zijn.

 ? Maak nu vraag 8 tot en met 12.

Groot genoeg Aselect 

BETROUWBARE STEEKPROEF

Representatief Nauwkeurig
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1.4 Methoden van marktonderzoek
Marktonderzoek bestaat in vele soorten en maten. De methode die je voor je 
marktonderzoek kiest hangt af van je onderzoeksopzet.

Voor ieder onderzoek kijk je opnieuw op welke manier je de informatie het beste 
kunt verzamelen. Hiervoor zijn verschillende methoden. Bijvoorbeeld:
Een ondernemer retail wil graag tijdens een actie weten of hij veel klanten uit 
andere dorpen aantrekt. Hiervoor vraagt hij aan iedereen die iets koopt de 
postcode. Of een manager retail moet iedere maand de omzetcijfers aan het 
hoofdkantoor rapporteren. Het hoofdkantoor gebruikt deze gegevens om de 
totale omzet van het grootwinkelbedrijf te monitoren. Dit zijn allebei vormen 
van marktonderzoek, maar ze gebruiken heel andere methoden.
In het voorbeeld van de ondernemer retail gaat het om een eenmalig onderzoek 
en verzamelt hij nieuwe gegevens. In het tweede voorbeeld gaat het om onder-
zoek dat iedere maand weer terugkomt, maar dat wordt samengesteld uit 
gegevens die al zijn vastgelegd.

Een aantal methoden van onderzoek zijn:
X Deskresearch en fieldresearch
X Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
X Ad-hoc- en continuonderzoek

1x

Deskresearch Kwalitatief onderzoek Ad-hoconderzoek          

…  x

METHODEN VAN MARKTONDERZOEK

Fieldresearch Kwantitatief onderzoek Continuonderzoek

Kwalitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek

1x

Ad-hoconderzoek          

…  x

Continuonderzoek
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	X Deskresearch en fieldresearch 
Als je de onderzoeksvraag hebt opgesteld, bepaal je vervolgens waar je je infor-
matie vandaan gaat halen. Je stelt vast welke bronnen je gaat gebruiken. Je kunt 
kiezen of je bestaande bronnen of nieuwe bronnen of een combinatie van beide 
gebruikt. Als je kiest voor bestaande bronnen, kies je voor een methode van 
deskresearch. Als je kiest voor nieuwe bronnen, kies je voor fieldresearch.

DESKRESEARCH
Onderzoek kun je vanachter je bureau doen door bestaande informatie te 
verzamelen. Die informatie noem je deskresearch. Je raadpleegt en onderzoekt 
verschillende documenten, bestaande onderzoeken, informatie van internet en 
informatie uit boeken. Omdat je al bestaande informatie gebruikt, wordt deskre-
search ook wel secundair onderzoek genoemd. Je maakt bij dit onderzoek 
gebruik van secundaire gegevens.

Merel is marktonderzoeker bij frisdrankfabrikant Frizzle. Ze verzamelt alle 
berichten die op sociale media geplaatst zijn over Frizzle-drankjes. Ze zoekt naar 
tweets, prikbordberichten, blogs en reviews. Zo krijgt ze flink veel informatie.

Bijna elk marktonderzoek begin je met deskresearch. Dit is meestal een goed-
kope manier van informatieverzameling.

FIELDRESEARCH
Als blijkt dat deskresearch niet de gewenste informatie oplevert, start je met het 
verzamelen van gegevens door fieldresearch (veldwerk). Je kunt interviews, 
enquêtes, observaties of testen houden bij je onderzoeksgroep maar je kunt ook 
informatie verzamelen bij andere groepen zoals (potentiële) klanten, leveran-
ciers, medewerkers of concurrenten. 
Omdat je bij fieldresearch zelf de 
gegevens verzamelt, en daardoor 
informatie uit de eerste hand hebt, 
wordt dit primair onderzoek genoemd. 
De gegevens die je verkrijgt met 
fieldresearch of primair onderzoek 
noem je primaire gegevens of primaire 
informatie.

Een poll op een website is ook een manier van  
fieldresearch.
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	X Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
Als je kijkt naar de aard van het onderzoek, maak je onderscheid tussen kwalita-
tief onderzoek en kwantitatief onderzoek.

KWALITATIEF ONDERZOEK
Bij een kwalitatief onderzoek stel je vragen waarmee je diepgaande informatie 
over een onderwerp wilt verkrijgen. Je wilt bijvoorbeeld antwoord krijgen op 
vragen als: Waarom kopen klanten dit product? Hoe kopen klanten dit product? 
en: Hoe gebruiken klanten dit product? Een interview wordt vaak gebruikt voor 
een kwalitatief onderzoek.
Een kwalitatief onderzoek is over het algemeen kleinschalig, omdat het veel tijd 
kost om mensen te spreken. Een samenvatting en conclusie van kwalitatief 
onderzoek neem je op in het onderzoeksrapport. De uitwerking van het hele 
onderzoek is meestal een bijlage bij het onderzoeksrapport.

KWANTITATIEF ONDERZOEK
Een kwantitatief onderzoek geeft bepaalde informatie in hoeveelheden (cijferma-
tig) weer. Hiervoor moeten voldoende personen ondervraagd zijn; dan is er sprake 
van grootschalig onderzoek. Hoe meer personen je ondervraagt, hoe betrouw-
baarder de informatie is. Je kunt bijvoorbeeld enquêtes sturen. In het onderzoeks-
rapport staan veel tabellen en grafieken op basis waarvan je conclusies trekt.

	X Ad-hoc- en continuonderzoek
Marktonderzoek kun je ad hoc of continu uitvoeren. Ad-hoconderzoek betekent 
dat je eenmalig onderzoek doet op een moment dat je daar behoefte aan hebt. 
Bij continuonderzoek loopt het onderzoek de hele tijd door. Je verzamelt continu 
gegevens en/of voert eenzelfde onderzoek herhaaldelijk uit, bijvoorbeeld elk 
kwartaal.

Amal is ondernemer en eigenaar van een 
dierenspeciaalzaak. Hij verkoopt 30% van 
zijn artikelen via zijn winkel en 70% via 
de webshop. Amal houdt continu bij hoe 
goed zijn webshop wordt bezocht en 
welke artikelen het meest in trek zijn. 
Met deze resultaten zorgt hij ervoor dat 
zijn voorraad altijd op peil is, maar hij 
gebruikt de informatie ook voor zijn 
promotieacties. Voor artikelen die een 
tijdje slecht lopen, start hij een promotie-
actie. Dit is een voorbeeld van 
continuonderzoek.

 ? Maak nu vraag 13 tot en met 20.
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1.5 Methoden voor het verzamelen van secundaire 
data: deskresearch

Meestal wordt in een marktonderzoek gestart met deskresearch. Als je hebt 
besloten om gebruik te maken van deskresearch, kun je nog kiezen uit veel 
verschillende bronnen.

Belangrijk hierbij is dat je moet inschatten of de methode van onderzoek de 
juiste informatie oplevert. Hiervoor moet je op zoek gaan naar de juiste bron-
nen.

Bronnen die je voor deskresearch kunt raadplegen zijn bijvoorbeeld:
X	 Brancheverenigingen: deze publiceren regelmatig informatie over trends 

en ontwikkelingen in de eigen branche.
X	 Vakbladen zoals retailnews of nieuwsbrieven via internet zoals 

Frankwatching.
X	 Internet is een bron van informatie. Praktische websites voor de retailer 

zijn: retailinsiders.nl, inretail.nl, ondernemersplein.nl en cbs.nl.
X	 Banken die branchecijfers publiceren.
X	 Fabrikanten die marktonderzoek publiceren.
X	 Informatie die al aanwezig is bij het te onderzoeken bedrijf zelf.

De bronnen en de informatie die je verzamelt moeten betrouwbaar, relevant en 
actueel zijn. Actueel is daarbij makkelijk na te gaan. Kijk of de datum waarop een 
boek, artikel of onderzoek gepubliceerd is niet te ver in het verleden ligt. Met 
relevant wordt bedoeld of het aansluit bij je onderzoeksvraag. De betrouwbaar-
heid van informatie beoordelen is best lastig. Probeer altijd de originele bron van 
de informatie te achterhalen en kijk of deze van een betrouwbare organisatie 
komt.

Omdat je voor deskresearch veel verschillende bronnen kunt gebruiken, kun je 
ook op verschillende manieren dit onderzoek uitvoeren.
Veelgebruikte vormen van secundair dataonderzoek zijn:
	X Exploratief onderzoek
	X Onderzoek (vak)literatuur
	X Onderzoek bij instanties die statistieken verzamelen
	X Datamining

tip
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	X Exploratief onderzoek 
Bij exploratief onderzoek verzamelt de onderzoeker op een systematische 
manier gegevens om nieuwe feiten en/of verbanden te ontdekken. Deze vorm 
van onderzoek gebruik je als je niet precies weet wat je wilt onderzoeken of hoe 
je de onderzoeksresultaten precies wilt gebruiken. Vragen die hier vaak voorko-
men zijn de ‘waarom’- en ‘hoe komt dat’-vragen. Het onderzoek wordt meestal 
ingezet om voldoende informatie te verzamelen om een goede onderzoeksvraag 
te formuleren.

Als een markt die je wilt onderzoeken nog totaal onbekend is, kun je door 
informatie te verzamelen en daaruit verbanden af te leiden een richting 
bepalen voor je marktonderzoek.

De onderzoeker verzamelt materiaal waarvan hij denkt dat het belangrijk 
kan zijn en maakt later pas een selectie. De kans bestaat dat er veel 
niet-relevante gegevens verzameld worden.

	X Onderzoek (vak)literatuur
Over markten, doelgroepen en marketing wordt heel veel geschreven. In boeken, 
(vak)tijdschriften, via nieuwsbrieven en op internet is veel schriftelijke informa-
tie te vinden. Denk hierbij aan websites van banken en brancheorganisaties, 
maar ook aan bijvoorbeeld artikelen die universiteiten en hogescholen publice-
ren en die vakbladen en kranten op internet zetten. Door deze informatie te 
verzamelen kun je al veel over je markt en doelgroep te weten komen.

Veel goedkope en makkelijk toegankelijke informatie.

Een overvloed aan informatie waardoor het lastig is om de informatie te 
selecteren.

Exploratief 
onderzoek

Onderzoek
(vak)literatuur

Onderzoek bĳ  
instanties die 
statistieken 
verzamelen

 

Datamining
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