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Projectmatige aanpak van marktonderzoek

M Marktonderzoeksfasen:
    F Marktonderzoek zal vaak op een project-
        matige wijze worden aangepakt, in fasen:
        G probleemanalyse / -formulering, het
            bepalen van de inhoud van het onderzoek,
            en het vaststellen van een onderzoeksplan;
        G uitvoering van het onderzoek: desk research
            en/of kwantitatief en/of kwalitatief
            onderzoek;
        G rapport opmaken en presentatie van het
            onderzoek.
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Probleembepaling / formulering

M Het grootste probleem: probleembepaling:
    F Het bepalen van het (marketing of manage-
        ment) probleem is vaak het grootste struikel-
        blok in het onderzoeksproces.  De leiding is
        zich er wellicht van bewust dat er iets aan de
        hand is, echter zonder de exacte oorzaken te
        weten.
        Bijv.: de leiding van een supermarkt-keten
        merkt dat de verkopen dalen, maar weten
        niet precies waarom.  Misschien verkeerde
        promotie?  Prijzen?  Assortiment? enz.
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Probleembepaling / formulering

M De aanleiding tot het onderzoek:
    F Wat is het probleem, wat is de aanleiding, wat is
        de urgentie?
    F Wanneer moet het probleem opgelost zijn?
    F Welke informatie kan of zal de organisatie
        helpen om het probleem op te lossen?
    F Wie heeft het probleem, en ervaren anderen
        (klanten, afdelingen, enz.) dit ook zo?
    F Waar of bij wie moet het probleem worden
        opgelost?  Wie moet in actie komen?
    F Welke oplossingen overweegt het bedrijf zelf?
    F Enz., enz. 
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Probleembepaling / formulering

M Het grootste probleem: probleembepaling:
    F Doordat het management niet altijd precies
        de oorzaken zal weten van een zeker
        marketing (of management) probleem, zal
        initieel onderzoek zich veelal eerst richten op:  

         G bestaande informatie via desk research;
         G verzamelen van inleidende (voorbereidende)
             informatie (door verkennend onderzoek);
         G beschrijven van market / marketing details en
             specificaties (door beschrijvend onderzoek);
         G ontdekken van oorzaak- en gevolg-verbanden
             (door verklarend onderzoek).
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Probleembepaling / formulering

M De doelgroep van het onderzoek:
    F In deze fase zal ook de doelgroep van het
        onderzoek bepaald moeten worden: de groep
        mensen of bedrijven waarop het onderzoek
        zich richt.  
        Voorbeelden:
         G klanten: huidige, prospects, suspects, e.d.;
         G consumenten: qua leeftijd, opleiding, koop-
             kracht, levensstijl, e.d.;
         G bedrijven: qua bedrijfstak, personeelsgrootte,
             geografische locatie, e.d.;
         G functionarissen: qua soort werk, positie,
             afdeling, e.d.
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Probleembepaling / formulering

M Doelstellingen van het onderzoek:
    F Deze betreffen vrijwel altijd:
        G informatiedoelstellingen: wat moet het
            onderzoek verduidelijken?  welke vragen
            moeten worden beantwoord? 
            Uitwerking meestal in verbeteringssuggesties,
            ideeën, bepaling van haalbaarheid, e.d.;

        G organisatiedoelstellingen: aan welke beslis-
            singen, verbeteringen, e.d. zal het onderzoek
            binnen de organisatie bijdragen?
            Uitwerking meestal in mogelijkheden van
            bijsturing, ontwikkeling, investering, e.d.



probleem-

stelling

centrale

vraag-

stelling

onderzoeks-

vragen

sub- of deel-

vragen

te weinig potentiële afnemers blijken ons merk te 

kennen, afzet stagneert en doelstellingen worden niet 

gehaald: gevaar voor continuïteit van de onderneming.

wat moet aan onze marketingmix worden veranderd om

potentiële afnemers binnen onze doelgroep beter te

kunnen bereiken, en vaker ons merk af te nemen?

1 welke media zijn het meest effectief voor het bereiken

   van onze doelgroep? 

2 hoe belangrijk vindt onze doelgroep de prijzen van dit

   product / deze dienst?

3 welke aspecten betreffende de verkrijgbaarheid van dit

   product vindt onze doelgroep belangrijk: online, in de 

   fysieke winkel?

ad 1 welke social media worden het meest door onze doel-

        groep gebruikt? hoe ontvankelijk is deze doelgroep

        voor advertenties op deze social media?

ad 2 hoe ligt de prijsgevoeligheid onder onze doelgroep? 

        hoe verhouden onze prijzen zich tot die van 

        concurrenten?

ad 3 welke producten worden door onze doelgroep waar

        gekocht, en wanneer, in welke frequentie?
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Van probleemstelling tot subvragen
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Bepaling onderzoeksopzet en -methode

M Bepaling van te onderzoeken bronnen:
    F Deze stap betreft:
        G Vaststelling van informatiebehoefte:
            welke gegevens precies nodig zijn om
            onderzoeksprobleem op te lossen
        G Bepaling van informatiebronnen:
            interne /externe, secundaire / primaire
            gegevens;
        G Bepaling van type onderzoek:
            (verkennend, beschrijvend, verklarend). 
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Bepaling onderzoeksopzet

M Verkennend onderzoek:
    F Verkennend onderzoek: marktonderzoek voor
        het verzamelen van voorlopige (voorbereid-
        ende) informatie die zal helpen bij het beter
        bepalen van het te onderzoeken probleem en
        daarbij behorende onderzoeksstellingen.

        Hiermee wordt getracht antwoord te vinden
        op de vraag ‘wat speelt hier?’, waartoe vaak
        desk research en kwalitatief onderzoek wordt
        ingezet.   Vrbld: ‘waarom kopen afnemers
        zekere producten in bepaalde winkels?’
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Bepaling onderzoeksopzet

M Beschrijvend (descriptief) onderzoek:
    F Beschrijvend onderzoek: marktonderzoek
        voor het beter aanduiden van marketing
        problemen, situaties of markten, zoals bepal-
        ing van het marktpotentieel van een product,
        of demografische aspecten en attitudes van
        consumenten.  

        Probeert antwoord te bieden aan vragen
        inzake hoeveelheden en andere kwantificeer-
        bare details.
        Vrbld: ‘hoeveel consumenten kopen een zeker
        product (wanneer, waar, hoe vaak)?’.
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Bepaling onderzoeksopzet

M Verklarend onderzoek:
    F Verklarend onderzoek: marktonderzoek voor
        het verklaren van oorzakelijke verbanden
        tussen diverse variabelen.  
        Meestal gebaseerd op de aanname dat er een
        zeker verband bestaat tussen twee of meer
        marketing variabelen, waardoor veranderingen
        verklaard kunnen worden.  
        Vrbld: onderzoek naar afzetverandering ten
        gevolge van een verandering van een
        verpakkingsdesign (d.m.v. experimentele 
        testopzet).
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Kostenaspecten / risicoanalyse

M Begroten van de kosten van marktonderzoek:
    Er moet rekening worden gehouden met diverse
    (soms aanzienlijke) kosten, waaronder:
    F uren van degenen die het onderzoek uitvoeren;
    F reis- en verblijfkosten van de uitvoerders;
    F (aankoop)kosten van steekproefkader;
    F kosten m.b.t. het verkrijgen van respondenten;
    F operationele kosten van enquête-uitvoering;
    F kosten faciliteiten (ruimten, catering, e.d.);
    F kosten van speciale statistische software;
    F verwerkings- en productiekosten van rapport;
    F enz.
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Kostenaspecten / risicoanalyse

M Wel of niet marktonderzoek (laten) uitvoeren?:
    F Marketingbeslissing = beslissing tussen (vele)
        alternatieven = zorgvuldige afweging van
        risico’s.
        Hierbij zullen, naast emotionele (irrationele)
        aspecten ook rationele aspecten een rol
        spelen, waartoe diverse rationele beslissings-
        instrumenten kunnen worden ingezet:
        G beslissingsmatrix
        G beslissingsboom
        G div. rekenmodellen (minimax, maximin,
            maximax e.d.).        
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Kostenaspecten / risicoanalyse

M Wel of niet marktonderzoek (laten) uitvoeren?:
    Stel: marketingbeslissing afhankelijk van 3
    mogelijke activiteiten (alternatieven): 
    A: prijsverlaging
    B: verhoging reclamebudget
    C: uitbreiding salespromotion

    en geschatte winstresultaten afhankelijk zijn
    van welke van de volgende situaties speelt:
    1: inkoopprijzen zullen stijgen          (20% kans)
    2: inkoopprijzen ongewijzigd            (50% kans)
    3: inkoopprijzen zullen dalen            (30% kans)
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Kostenaspecten / risicoanalyse

M Wel of niet marktonderzoek (laten) uitvoeren?:

Bereken welk alternatief, zonder markt-
onderzoek uit te voeren, hier gekozen zou
moeten worden.
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Kostenaspecten / risicoanalyse

M Wel of niet marktonderzoek (laten) uitvoeren?:
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Kostenaspecten / risicoanalyse

M Wel of niet marktonderzoek (laten) uitvoeren?:
    Uitgaande van 100% zekerheid middels markt-
    onderzoek, betreffende de gegeven situaties 1, 2
    en 3, ontstaat de volgende beslissingsboom:
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Kostenaspecten / risicoanalyse

M Wel of niet marktonderzoek (laten) uitvoeren?:
    Uitgaande van deze (theoretische) 100%
    zekerheid omtrent de gegeven situaties 1, 2 en 3,
    ontstaat de maximaal mogelijke combinatie:

    20% x 5,4  +  50% x 5,5  +  30% x 5,3 = 
    € 5,42 miljoen.

    Verwachte waarde zonder verder onderzoek was 
    € 4,80 miljoen.
    Maximaal te besteden aan marktonderzoek: 
    € 5,42 mln - € 4,80 mln = € 620.000
    = ‘waarde van perfecte informatie’ 



voorbeeld planning kwantitatief onderzoek

onderzoekspopulatie vaststellen
enquêtevorm bepalen

steekproefkader definiëren
steekproef trekken (of aankopen)

vragenlijst opstellen
vragenlijst testen

akkoord opdrachtgever
respondenten benaderen
vragenlijst laten invullen

dataset controleren
data verwerken tot tabellenboek

tabellenboek controleren
bespreking met opdrachtgever

rapport, 1e versie
bespreking met opdrachtgever

definitief rapport

week: 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516

bron: Marktonderzoek / R. Kooiker

voorbeeld planning kwalitatief onderzoek

bron: Marktonderzoek / R. Kooiker

onderzoekslocatie zoeken

werving en selectie interviewee’s

benadering interviewee’s

checklist opstellen

akkoord opdrachtgever

groepsgesprekken

individuele interviews

uitwerking gesprekken

analyse van gesprekken

dataset controleren

rapport, 1e versie

bespreking met opdrachtgever

definitief rapport

week: 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516
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Planning van het onderzoek
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Planning van het onderzoek


