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Secundaire gegevens

M Voor- en nadelen van secundaire gegevens:
    F Voordelen: secundaire gegevens kunnen
        meestal sneller en tegen lagere kosten
        worden verkregen dan primaire gegevens.
        Bijv.: via internet, vaak praktisch kostenloos.
        Bovendien kunnen secundaire bronnen 
        gegevens opleveren die niet alleen door een
        enkel bedrijf zouden worden verzameld.
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Secundaire gegevens

M Voor- en nadelen van secundaire gegevens:
    F Nadelen: secundaire gegevens kunnen
        onbetrouwbaar zijn of zelfs onbruikbaar,
        doordat deze verouderd of onvolledig zijn.  
        Verder is het niet altijd duidelijk hoe en voor
        welk doel secundaire gegevens eerder zijn
        verzameld.
        In hoeverre zijn deze gegevens op objectieve
        wijze verzameld?  Zijn deze gegevens op
        correcte en nauwkeurige wijze geanalyseerd
        (kwaliteitsaspecten)?
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Desk research starten

M 5-stappenplan voor desk research:
    F Google op producten en productgroepen. Vind de
        belangrijkste concurrenten, hun producten en
        hun geschiedenis;
    F zoek actief naar onderzoeksrapporten van
        brancheorganisaties. Raadpleeg ook tijdschriften
        en elektronische nieuwsbrieven;
    F bezoek ook CBS voor de ontwikkelingen van
        bevolking en bedrijven;
    F zoek ook naar nieuwsfeiten en recente ontwikke-
        lingen in databanken zoals Lexis Nexis;
    F raadpleeg voor trends en ontwikkelingen in een
        bedrijfstak de papieren tijdschriften, en ook
        databases zoals Tijdschrift voor Marketing.
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Desk research starten

M Andere bronnen voor desk research:
    F Voor informatie en achtergronden kunnen
        uiteraard ook tal van andere sites worden
        geraadpleegd, waaronder overheidssites, KvK’s,
        e.d.  Interessant voor internationaal onderzoek:
        CIA World Fact
        Book, met mega-
        database:
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Desk research starten

M Andere bronnen voor desk research:
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Betrouwbaarheid van gegevens

M Lang niet alle (internet) gegevens zijn 100% Oke
    Vele gegevens zijn zuiver, zoals bij de meeste
    overheidssites mag worden verwacht.  Maar men
    dient vooral voorzichtig te zijn, wanneer:
    F cijfers te mooi zijn om waar te zijn;
    F de onderzoeksgroep anders is dan de onderzoeks-
        populatie;
    F de bron van de gegevens belang heeft bij bepaalde
        uitkomsten en resultaten;
    F cijfers op internet staan die logischerwijze niet
        gepubliceerd zouden (mogen) worden;
    F het medium (bv. krant) dat publiceert niet veel aan
        de waarheid hecht;
    F cijfers of feiten elkaar tegenspreken. 

8

Betrouwbaarheid van gegevens

M Lang niet alle (internet) gegevens zijn 100% Oke
    Verder kunnen misverstanden ontstaan m.b.t.
    gegevens.  
    Veel van deze misverstanden ontstaan door
    verschillende definities die door de betreffende
    bronnen worden gehanteerd, bijv. omtrent
    werkloosheidscijfers of winstcijfers.  
    Ook hangen gegevens af van hun meetwijze, die in 
    de loop der tijd kan veranderen, zoals bij kijkcijfer-
    onderzoek.  Deze cijfers zijn hoger geworden o.a.
    door rekening te houden met de toename van het
    aantal apparaten waarmee tv-uitzendingen worden
    ontvangen.
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Betrouwbaarheid van gegevens

M Het gebruik van Google
    Het gebruik van Google kent 3 fasen:

    F inventarisatie, d.m.v. een zoekopdracht en wellicht
        met verschillende (combinaties van) zoekwoorden;

    F geavanceerd zoeken: gefilterd zoeken, bijv. aan de
        hand van taal of d.m.v. Boolean search (AND, OR,
        NOT, AND AND, enz.);

    F zoekresultaten opslaan of registreren, bijv. door
        copy-paste naar een Word- of pdf-bestand.
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Marktgegevens van brancheorganisaties

Voorbeeld uit:
2015 rapport
Bovag-
RAI/CBS/GfK
Retail &
Technology
Benelux b.v
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Marktgegevens van brancheorganisaties

M Tal van gegevens beschikbaar
    Brancheorganisaties, zoals BOVAG-RAI, bieden -na
    enig zoeken op Google-  tal van gegevens voor
    nadere analyse.  Aan de hand van deze gegevens (en
    toelichtingen) kunnen verschillende zaken worden
    achterhaald, waaronder:
    F de marktomvang;
    F verschillen in marktontwikkeling naar typen
        product (hier: fietsen) en prijsklassen;
    F distributie- en aankoopkanalen;
    F soms ook: marktaandelen belangrijkste
        aanbieders, of marktaandelen qua landen;
    F betrouwbaarheid van cijfers (bronnen, e.d.);
    F enz.
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Trends en ontwikkelingen

M Verdere informatie: ABCD en DESTEP!
    Nadat algemene branchecijfers zijn verzameld en
    geinventariseerd, kunnen trends en ontwikkelingen
    worden bepaald.  Deze zullen deels uit de branche-
    cijfers volgen, en deels uit informatie via vaktijd-
    schriften en branchepublicaties.  Ook kan ‘RABObank
    cijfers & trends’ hiertoe geraadpleegd worden.

    Naast al deze gegevens en informatie uit de met
    name meso-omgeving, dient ook de macro-omgeving
    bij desk research te worden betrokken, bijv. macro-
    economische, demografische, sociaal-culturele en
    technologische ontwikkelingen (o.a. via publicaties
    van CBS, SCP, e.d.)
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Centraal Bureau voor de Statistiek

M CBS cijfers en gegevens
    Het CBS bestaat sinds 1899, en verzamelt gegevens
    omtrent personen, bedrijven en instellingen. 
    Het CBS verwerkt deze gegevensverzameling
    vervolgens tot statistieken over bedrijven, groepen
    mensen en hun omgeving, bijv. werkloosheid,
    criminaliteit, of demografische statistieken.
    Hiertoe gebruikt het CBS:
    F bestaande registraties, zoals het  bevolkings-
        register en de bestanden van de KvK’s;
    F interviews en enquêtes onder ingezetenen en
        bedrijven, telefonisch of via internet.
    Zie verder:  http://www.cbs.nl/ 
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Syndicated data

M Betrouwbaar en actueel, maar niet gratis
    In veel gevallen zal eigen desk research ontoereikend
    zijn, en zullen bedrijven voor specifieke onderzoeks-
    rapporten moeten betalen.  
    Bekende leveranciers van deze ‘syndicated data’ zijn
    Nielsen (NL) en GfK (Gesellschaft für Konsum-,
    Markt-und Absatzforschung; D).  Via detaillisten- of
    consumentenpanels zijn deze bureau’s wekelijks op
    de hoogte van de marktontwikkelingen van allerlei
    FMCG’s.
    Deze informatie is vanzelfsprekend vaak goud waard
    voor producenten van deze goederen, zoals Unilever
    en P&G. 
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Andere informatiebronnen

M Beter en verder zoeken loont
    Succesvol desk research staat of valt met 1/ de eigen
    zoekvaardigheid en 2/ het vinden en ontsluiten van
    de juiste bronnen.
    Naast Google, websites van brancheorganisaties en
    CBS, zijn er nog tal van andere bronnen, waaronder:
    F reviewsites, zoals vergelijk.nl;
    F site-overzichten, zoals alexa,com en ask.com;
    F de eerder genoemde KvK’s en ook de ICC’s;
    F uitkomsten van COEN-conjuctuurenquêtes (CBS);
    F marketingblogs, zoals marketingfacts.nl;
    F social mediaonderzoek;
    F informatie van webwinkels;
    F en (veel) meer.


