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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderzoek & evaluatie:
soorten communicatieonderzoek

M toegepast en ook fundamenteel onderzoek:
    F er zijn uiteenlopende soorten onderzoek naar de
        werking van marketingcommunicatie.
        Soms betreft het hier fundamenteel onderzoek
        vanuit universiteiten, bv. gericht op neuro-
        marketing, of onderzoek naar de werking van
        heuristieken, e.d. 

        Meestal betreft het hier toegepast onderzoek, bv.
        in de vorm van strategie- en conceptonderzoek,
        pretesting en posttesting van communicatie-
        uitingen, communicatie-evaluatie en tracking.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderzoek & evaluatie:
communicatiestrategieonderzoek

M 3 typen communicatiestrategieonderzoek:
    F het belang van het ontwikkelen van duidelijke
        strategieën is inmiddels vaker belicht.  Ook bij de
        ontwikkeling van een effectief communicatie-
        campagne spelen communicatiestrategie en het
        onderzoeken daarvan een grote rol.

        3 typen communicatiestrategieonderzoek:
        G achtergrondonderzoek
        G kwantitatief communicatiestrategieonderzoek
        G kwalitatief communicatiestrategieonderzoek.
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Onderzoek & evaluatie:
communicatiestrategieonderzoek

M 3 typen communicatiestrategieonderzoek:
    F achtergrondonderzoek:
        betreft onderzoek naar de markt met de
        producten en merken, waarbij aandacht o.m.
        uitgaat naar:
        G concurrentie: producten, eigenschappen,
            positioneringen, marketingcommunicatie,
            promoties, enz.
        G productiemogelijkheden en -kosten, sales en
            distributie van het eigen merk en de merken
            van concurrenten, en ook wettelijke aspecten,
            zoals in-en uitvoerbeperkingen, e.d.

>>   
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Onderzoek & evaluatie:
communicatiestrategieonderzoek

M 3 typen communicatiestrategieonderzoek:
    F achtergrondonderzoek:
        veelal zal hierbij gebruik gemaakt worden van
        desk research op basis van statistische
        informatie, KvK’s, vakbladen en bestaande
        rapporten van bv. Nielsen of GfK.
        Ook aan de hand van communicatiecampagnes
        van concurrenten, jaarverslagen, gesprekken
        met verkopers en vertegenwoordigers, bericht-
        geving via sociale media, eigen data (bv. big
        data), enz., zal veel informatie achterhaald
        kunnen worden.
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Onderzoek & evaluatie:
communicatiestrategieonderzoek

M 3 typen communicatiestrategieonderzoek:
    F kwantitatief communicatiestrategieonderzoek:
        heeft meestal betrekking op segmentatie en
        positionering.  Hierbij wordt veelal gebruik
        gemaakt van grote steekproeven die leiden tot
        cijfermatige beschrijving van de doelgroep of
        andere groepen.
        Vaak zullen hiertoe gestructureerde vragenlijsten
        worden ingezet die telefonisch of via internet
        worden afgenomen.  Hierbij gaat het dan meestal
        om de percepties en voorkeuren van consumen-
        ten en welke voor- en nadelen zij van producten
        en merken ervaren.
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Onderzoek & evaluatie:
communicatiestrategieonderzoek

M 3 typen communicatiestrategieonderzoek:
    F kwalitatief communicatiestrategieonderzoek:
        wordt ingezet om de achterliggende oorzaken
        van consumentengedrag op te sporen. 
        Vaak gebaseerd op diepte-interviews, duo-
        interviews of groepsdiscussies (focus groups).
        Op deze wijze kunnen consumenteninzichten
        worden verkregen, maar ook kunnen associaties
        worden onderzocht die consumenten hebben
        m.b.t. een product of een merk, de zgn. 
        schemata (zoals middel-doelketens).  Hiertoe
        wordt dan laddering toegepast. >>  
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Onderzoek & evaluatie:
communicatiestrategieonderzoek

M 3 typen communicatiestrategieonderzoek:
    F middel-doelketen:
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Onderzoek & evaluatie:
communicatiestrategieonderzoek

M 3 typen communicatiestrategieonderzoek:
    F laddering:
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Onderzoek & evaluatie:
communicatiestrategieonderzoek

M 3 typen communicatiestrategieonderzoek:
    F kwalitatief communicatiestrategieonderzoek:
        naast interviews en laddering kan ook gebruik
        gemaakt worden van projectieve technieken,
        waarbij niet rechtstreeks gevraagd wordt naar
        redenen en achtergronden van merkkeuze.
        Dit kan o.a. gebeuren aan de hand van
        fotosortering (photo sort) met foto’s van
        mensen, dieren of objecten, die volgens de
        consument het beste passen bij bepaalde
        producten of merken.
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Onderzoek & evaluatie:
communicatiestrategieonderzoek

M 3 typen communicatiestrategieonderzoek:
    F photo sort:

Met welk dier zou u ons merk associëren?
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Onderzoek & evaluatie:
conceptonderzoek

M vertaling van de propositie in het concept van de
    campagne:
    F in deze fase kan onderzoek worden gedaan om
        concepten te genereren, te selecteren en te
        toetsen alvorens een specifieke communicatie-
        uiting wordt gemaakt.  Hiertoe kan bv. gebruik
        gemaakt worden van ruwe schetsen en story
        boards.  Bij consumenten kan onderzoek worden
        gedaan naar de begrijpelijkheid en acceptatie
        van van concepten.
        Ook kunnen projectieve technieken worden
        ingezet om associaties en schemata op te roepen.
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Onderzoek & evaluatie:
conceptonderzoek

M van ruwe schets naar realiteit:

McLaren P-1
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M functies van pretesting:
    F vindt plaats wanneer de communicatiecampagne
        in ruwe schetsen of in uitgewerkte versie is
        vormggegeven.  Het doel hiervan is het zo goed
        mogelijk vaststellen of de communicatie-uitingen
        aan hun doel beantwoorden.

    F Pretesting heeft 3 functies:
        G het opsporen van proceseffecten
        G het selecteren van communicatie-uitingen, en
        G het vaststellen van de plaatsingsfrequentie.

>>  
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M functies van pretesting:
    F het opsporen van proceseffecten:
        betreft het vaststellen van ‘tussenstappen’ bij 
        de communicatiewerking, zoals begrijpelijkheid
        en acceptatie.  
        En ook: de opvallendheid van de communicatie-
        uiting, de affectieve reactie die deze oproept en
        de attitude t.o.v. de uiting.

>>   
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M functies van pretesting:
    F het selecteren van communicatie-uitingen:
        hierbij worden 2 of meer conceptuitwerkingen
        gemaakt om vervolgens te bepalen welke
        daarvan zal worden geplaatst.
        De extra kosten van een dergelijke pretest zijn
        betrekkelijk laag in verhouding tot het
        daadwerkelijk produceren en plaatsen van de
        uiteindelijke communicatie-uitingen.

>>   
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M functies van pretesting:
    F het vaststellen van de plaatsingsfrequentie:
        hierbij wordt bepaald welke varianten van de
        communicatie-uiting binnen één campagne
        passen. Variatie rond één thema zijn immers
        meestal gunstig om verveling en wear-out tegen
        te gaan.
        Vervolgens wordt vastgesteld welke van deze
        varianten mogelijk frequenter zullen worden
        ingezet dan minder effectieve varianten.
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M externe validiteit:
    F aan de hand van pretesting kunnen niet zomaar
        communicatie-effecten worden voorspeld;
        hooguit kan een indicatie worden verkregen
        omtrent het mogelijke effect. 

    F pretests verschillen wezenlijk van de werkelijke
        campagnes:
        G een pretest is meestal een gedwongen
            confrontatie met de communicatie-uiting;
        G in een pretest worden veelal ‘losse’
            communicatie-uitingen getest zonder het
            umfeld van het medium; >>   
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M externe validiteit:
    F verdere verschillen tussen pretests en de
        werkelijke campagnes:
        G bij pretesting heeft men nauwelijks last van
            verstorende omstandigheden zoals in het
            dagelijkse leven wél kunnen worden
            waargenomen;
        G pretesting vindt vaak plaats wanneer de
            communicatie-uiting nog onaf is;
        G de invloed van een herhaalde confrontatie met
            de communicatie-uiting is niet in een pretest
            vast te stellen;

>>

24

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderzoek & evaluatie:
pretests

M externe validiteit:
    F verdere verschillen tussen pretests en de
        werkelijke campagnes:
        G in de fase van pretesting zijn concurrerende
            marketingcommunicatie en marktverstorende
            factoren niet bekend;
        G consumenten kunnen in een pretest sociaal
            wenselijke antwoorden geven, of antwoorden
            gebaseerd op wat zij vermoeden bij andere
            consumenten (consumer-jury effect).
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M pretestmethoden:
    F er worden diverse methoden onderscheiden:
        G (kwantitatieve) ondervragingsmethoden
        G neurologische en fysiologische methoden
        G waarneming (observatie)
        G experimenten gericht op onbewuste effecten
        G gedragsobservatiemethoden. 
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M pretestmethoden:
    F (kwantitatieve) ondervragingsmethoden:
        betreffen veelal vragenlijsten via internet waar-
        bij reacties op communicatie-uitingen gekwanti-
        ficeerd worden.  Dit gebeurt op basis van
        gesloten vragen of op basis van spontane
        responsen.  Tevens kan een methode ingebouwd
        zijn om arousel  te meten, meestal aan de hand
        van muisbeweging.
        Onderdelen die gemeten worden, zijn o.a. begrip
        of herinnering van de uiting, de likes en dislikes
        daarvan, passendheid van het merk, en ook
        actualisatie en koopintentie. >>  
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M pretestmethoden:
    F neurologische en fysiologische methoden:
        betreffen methoden die zijn gericht op het
        vaststellen van lichamelijke reacties op
        marketing(-communicatie). 
        Neurologisch onderzoek richt zich op alle functies
        van het zenuwstelstel, waaronder de hogere
        hersenfuncties (denken, geheugen, plannen), de
        hersenzenuwen en de reflexen.
        Fysiologische methoden betreffen vooral:
        G lichamelijke reacties bij het zien van een
            communicatie-uiting
        G de snelheid waarmee of de mate waarin deze
            worden waargenomen. >>  
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M pretestmethoden:
    F neurologische en fysiologische methoden:
        Activering van het zenuwstelsel, zoals bv. 
        gebeurt bij het zien van advertenties, wordt
        arousel genoemd.
  
        Arousel heeft betrekking op de sterkte van een
        zeker gevoel, en kan gemeten worden in de
        hersenen of aan de buitenkant van de huid of de
        spieren.
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M pretestmethoden:
    F neurologische en fysiologische methoden:
        Arousel wordt o.a. gemeten d.m.v.:
        G elektro-encefalografie (EEG), waarbij (elektr.)
            potentiaalverschillen worden gemeten die ont-
            staan door de ionenstroom in de zenuwcellen;
        G elektrodermografie (EDG), waarbij elektrisch
            potentiaal in de handpalm wordt gemeten; 
        G hesenlateralisatie, waarbij elektrische
            potentiaalverschillen worden gemeten in de
            rechter- en linkerhersenhelften;
        G pupilverwijding, evt. in combinatie met
            oogbewegingsregistratie.

30

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderzoek & evaluatie:
pretests

M pretestmethoden:
    F waarneming (observatie):
        alle onderzoeksmethoden waarbij feitelijk
        gedrag wordt bestudeerd (en geregistreerd).
        Hierbij oefent de onderzoeker geen invloed uit 
        op de resultaten, en komt veelal informatie vrij
        die niet of nauwelijks door middel van vragen-
        lijsten kan worden verkregen.

>>    
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M pretestmethoden:
    F waarneming (observatie):
        enkele methoden / technieken die hiertoe
        worden ingezet:
        G tachistoscoop: apparaat waarmee beeld-
            materiaal (omtrent advertenties, verpak-
            kingen, e.d.) gedurende zeer korte tijd
            getoond kan worden, dit ter bepaling van 
            mate van herkenning en impact;
        G eye tracking /eye-movement camera:
            registratie van oogbewegingen, ter bepaling
            hoe en hoe lang bijv. advertenties worden
            ‘gelezen’.
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M pretestmethoden:
    F experimenten gericht op onbewuste effecten:
        inmiddels is duidelijk geworden dat reclame
        onbewuste effecten heeft: ook al heeft een
        persoon een advertentie of commercial gezien,
        kan hij in sommige gevallen deze niet meer
        herinneren, terwijl zijn voorkeur of gedrag
        mogelijk wél is beïnvloed.
        Dit effect  -subliminale perceptie-  kan vaak
        alleen op experimentele wijze worden
        aangetoond.

>>  
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M pretestmethoden:
    F experimenten gericht op onbewuste effecten:
        liminaal staat voor de grens tussen het bewuste
        en het onbewuste.  
        Subliminale perceptie betreft waarneming onder
        de bewuste waarnemingsdrempel; supraliminale
        perceptie betreft de bewuste waarneming van
        prikkels.

>>  
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M pretestmethoden:
    F experimenten gericht op onbewuste effecten:
        in experimenten kunnen experimentele groepen
        subliminaal geconfronteerd worden met een
        reclame-uiting; een controlegroep wordt hier 
        dan niet mee geconfronteerd, waardoor het
        onbewuste effect kan worden vastgesteld.
        Bekende voorbeelden van subliminale perceptie:
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M pretestmethoden:
    F experimenten gericht op onbewuste effecten:
        Een vergelijkbare situatie kan zich voordoen door
        de experimentele groep juist aan een informatie-
        overdaad bloot te stellen.  In dit geval is dan
        sprake van supraliminale perceptie, waarbij de
        reclame-uiting ook niet bewust wordt
        waargenomen.
        Dit doet zich bv. voor bij de confrontaties met
        etalages en reclame-uitingen in een drukke
        winkelstraat.
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Onderzoek & evaluatie:
pretests

M pretestmethoden:
    F gedragsobservatiemethoden:
        hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van:
        G one-way screen, om bijv. winkelgedrag
            te observeren, of om groepsdiscussies te
            volgen, en ook om leesgedrag te observeren;
        G cameragebruik, voor vergelijkbare doeleinden,
            en ook om reacties reacties op nieuwe
            producten, winkelinrichting, e.d. te
            observeren en registreren.
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Onderzoek & evaluatie:
posttests

M posttestonderzoek:
    F meting van communicatie-effecten:
        wanneer de communicatie-uiting is geplaatst,
        kan posttestonderzoek worden uitgevoerd om na
        te gaan of de beoogde communicatie-effecten
        zijn bereikt.
        Communicatie-effecten die in een posttest
        worden gemeten, zijn o.a.:
        G medium- en reclamebereik
        G verwerkingseffecten, zoals herkenning en
            herinnering
        G gedragseffecten.
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Onderzoek & evaluatie:
posttests

M posttestonderzoek:
    F medium- en reclamebereik

*)
:

        kunnen aan de hand van grootschalig enquête-
        onderzoek achteraf redelijk nauwkeurig worden
        vastgesteld.  Vervolgens kan worden bepaald in
        hoeverre voldaan wordt aan de communicatie-
        doelstellingen. 
        Tevens kunnen actueel en cumulatief bereik op
        deze wijze worden nagegaan.

     *) zie presentatie/handout 10B  
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Onderzoek & evaluatie:
posttests

M posttestonderzoek:
    F verwerkingseffecten:
        betreffen de onmiddellijke reacties van
        consumenten op een communicatie-uiting, zoals
        aandacht geven, begrijpen, leren, waarderen en
        affectieve reacties.
 
        Veelal zullen deze reacties alleen in een
        laboratoriumomgeving kunnen worden vast-
        gesteld; herkenning en herinnering kunnen
        echter telefonisch of via internetvragenlijsten
        worden bepaald.
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Onderzoek & evaluatie:
posttests

M posttestonderzoek:
    F verwerkingseffecten: herkenningsonderzoek
        Hierbij worden lijsten van merknamen of
        advertenties aan consumenten voorgelegd,
        waarna zij aangeven welke advertenties zij in
        een bepaald medium hebben gezien.  

        Ook kan worden doorgevraagd welk deel zij
        daarvan hebben gezien of gelezen.
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Onderzoek & evaluatie:
posttests

M posttestonderzoek:
    F verwerkingseffecten: herinneringsonderzoek
        Dit kan op 2 manieren gebeuren:
        G op geholpen wijze (aided recall), waarbij de
            consumenten de merknamen aangeven van
            advertenties e.d., die zij hebben gezien, aan 
            de hand van enkele aanwijzingen (bv. welke
            van deze merken heeft u gezien?);
        G op ongeholpen wijze (spontaan; unaided
            recall), waarbij de consumenten merknamen
            aangeven die zij hebben gezien, zonder
            aanwijzingen (bv. welke wasmiddelenmerken
            heeft u gezien?).
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Onderzoek & evaluatie:
posttests

M posttestonderzoek:
    F verwerkingseffecten: herkenning/herinnering
        G herkenning is gemakkelijker dan herinnering
        G geholpen herinnering is gemakkelijker dan
            ongeholpen herinnering
        G in hoeverre herkenning en herinnering goede
            indicatoren zijn voor het effect van de
            marketingcommunicatie is maar de vraag; per
            saldo is het van belang dat de merknaam of
            het productvoordeel herkend of herinnerd
            worden in de koopsituatie!
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Onderzoek & evaluatie:
posttests

M posttestonderzoeksmethoden:
    F voorbeelden van posttestmethoden zijn:
        G Starch-methode: hierbij wordt de testgroep
            gevraagd op een bepaalde tijd een zeker
            medium te bekijken (bv. tv of gedrukt) 
            waarna  deze personen worden geïnterviewd. 
            Aandacht gaat dan vooral uit naar de elemen-
            ten opvallendheid, effectiviteit en aansporings-
            kracht van de communicatie-uiting;
        G day-after recall (voor tv): vergelijkbaar met de
            Starch-methode, waarbij na een dag
            telefonische interviews worden afgenomen.
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Onderzoek & evaluatie:
posttests

M posttestonderzoeksmethoden:
    F voorbeelden van posttestmethoden zijn: (vervolg)  
        G varianten van de Starch-methode, waarbij in
            persoonlijke interviews de aandacht niet 
            alleen  uitgaat naar geholpen en ongeholpen
            herinnering, maar ook naar de impact (het
            aangeven van een essentieel element uit de
            communicatie-uiting), de herkenning en de
            appreciatie (wat aan de communicatie-uiting
            wordt gewaardeerd).
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Onderzoek & evaluatie:
posttests

M gedragseffecten:
    F vaststelling gedragseffecten via responsuitingen:
        gedragseffecten van afzonderlijke communi-
        catie-uitingen kunnen bij bv. digitale of gedrukte
        media en direct mail (DM) worden vastgesteld
        aan de hand van ingezonden coupons.  Soms is
        het ook mogelijk om een telefonische reactie of
        een reactie via internet te geven.

        Bij DM bestaat ook de mogelijkheid om gedrags-
        effecten vast te stellen en te vergelijken aan de
        hand van 2 of meer varianten van een mailing:
        split-run test.
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Onderzoek & evaluatie:
communcatie-evaluatieonderzoek

M meting van effecten vóór en na de campagne:
    F 2 onderzoeksmethoden voor communicatie-
        evaluatie:
        G ad-hoc onderzoek, waarbij vóór en na de
            campagneperiode feitelijk eenmalig of
            incidenteel wordt gemeten hoe het merk
            scoort op belangrijke doestellingen zoals
            bekendheid, kennis, attitude en gedrags-
            intentie.
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Onderzoek & evaluatie:
communcatie-evaluatieonderzoek

M meting van effecten vóór en na de campagne:
    F 2 onderzoeksmethoden voor communicatie-
        evaluatie:
        G continu onderzoek: eenmalige meting vóór en
            na de campagneperiode is meestal niet toe-
            reikend, zodat vaker gebruik zal worden
            gemaakt van continu onderzoek, ook tijdens
            de campagne.
            Campagne-evaluatie die zo over een lange
            periode gebeurt, wordt monitoring- of tracking
            -onderzoek genoemd, en geeft tevens inzicht
            in de effecten van inzet van (de combinatie
            van) communicatie-instrumenten.
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Onderzoek & evaluatie:
communcatie-evaluatieonderzoek

M meting van effecten vóór en na de campagne:
    F te meten effecten bij communicatie-evaluatie:
        G veranderingen in merkbekendheid, kennis,
            attitude en koopintentie: met name door het
            inzetten van tracking-onderzoek ontstaat
            inzicht in de mate en verloop van TOMA, en de
            veranderingen in kennis, attitude en
            koopintentie;
        G verkoop en marktaandeel: koopintentie is
            natuurlijk niet hetzelfde als daadwerkelijk
            koopgedrag, dus is het interessant om na te
            gaan in hoeverre de effecten van de campagne
            overeenkomen met de afzet/omzetcijfers!


