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MARKTONDERZOEK UITBESTEDEN

Aspecten uitbesteding marktonderzoek

M Marktonderzoek inkopen:
    F voordelen van inkoop van marktonderzoek:

        G opdrachtgever kan zich concentreren op het
            eigen werk;

        G waarborging van objectiviteit: een onbevoor-
            oordeelde kijk op klanten en zaken;

        G het kunnen gebruikmaken van de externe
            facilteiten, zoals internetaccesspanels. 
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Aspecten uitbesteding marktonderzoek

M Marktonderzoek inkopen:
    F inkoopproces is vergelijkbaar met industrieel
        inkoopproces, dus tussen DMU en PSU.
    F Inkoopsituaties die zich kunnen voordoen:
        G alle onderzoek in handen van één bureau. 
            Opdrachtgever hoeft hier doorgaans maar één
            keer uitvoerig uit te leggen wie zij zijn, welke
            marketingproblemen er spelen, e.d.
        G voor elk onderzoek een ander bureau. 
            Opdrachtgever zal telkens opnieuw zich
            moeten voorstellen, enz., maar kan wel steeds
            kiezen uit gespecialiseerde bureaus, waardoor
            zij voortdurend ‘scherp’ moeten blijven.
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Aspecten uitbesteding marktonderzoek

M Marktonderzoek inkopen / stappenplan:
    F inzicht in aanbod verkrijgen: overzicht verkrijgen
        in aanbod van bureaus, al dan niet aangesloten
        bij de MOA (MarktOnderzoek Associatie); 
    F shortlist opstellen, betreffende 2 à 3 in aanmer-
        king komende bureaus;
    F briefing: de bureaus uit de shortlist informeren
        over de situatie, problematiek en wensen, en
        deze bureaus verzoeken informatie te geven
        omtrent werkwijze, globale kosten, e.d.
    F selectie: op basis van nader uit te brengen
        offertes het bureau kiezen dat veelal qua kosten
        en kwaliteit het meeste aan de eisen voldoet.
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Aspecten uitbesteding marktonderzoek

M Uitvoering van het onderzoek:
    F net zoals bij andere projecten, is het altijd goed
        om als opdrachtgever vinger aan de pols te
        houden en terugkoppelmomenten in te plannen,
        dit o.a. met het oog op kwaliteitsbewaking.

    F Overigens dienen bij MOA aangesloten bureaus
        zich aan kwaliteits- en gedragsregels te houden. 
        De MOA ziet ook toe op opleidingseisen en
        opleidingsniveau van aangesloten bureaus, en
        behartigt de belangen van aanbieders,
        opdrachtgevers en respondenten.
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Aspecten uitbesteding marktonderzoek

M Uitvoering van het onderzoek:
    F Veel bureaus zijn tevens aangesloten bij
        ESOMAR, de European Society for Opinion and
        Marketing Research, die verdere gedragsregels
        hanteert, waaronder:
        G gedragsregels over geënquêteerden;
        G gedragsregels inzake het behouden van ver-
            trouwen van het publiek in marktonderzoek;
        G gedragsregels betreffende de relatie tussen
            opdrachtgever en uitvoerder;
        G maatstaven betreffende rapportering.



klantbegeleiding

ontwerp steekproef

ontwerp vragenlijst

veldwerk

dataverwerking

rapportage

presentatie

totaal (2017):

ca. €    1.500

ca. €    1.500

ca. €    2.500

ca. €    9.000

ca. €    2.000

ca. €    2.750

ca. €    1.250

ca. €  20.500

Globale kosten
telefonische enquête, 
15 min., N=400
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Aspecten uitbesteding marktonderzoek

M Prijs, financieel:
    F Het uitbesteden van marktonderzoek aan
        professionele bureaus is niet goedkoop, en dient
        ruim en afdoende te worden begroot!
        Voorbeeld van een beperkt enquêteonderzoek
        (prijspeil 2017):

8

MARKTONDERZOEK UITBESTEDEN

Klantentevredenheidsonderzoek

M ‘kto’, bijzondere aspecten:
    F Klantentevredenheidsonderzoek (’kto’) komt het
        meest voor.  Wanneer dit soort onderzoek goed
        wordt uitgevoerd, verkrijgt de opdrachtgever:

        G inzicht in hoe tevreden klanten zijn over de
            bedrijfsprocessen (zoals leveringstijden, de
            uitvoering van customer service, e.d.);
        G inzicht in hoe klanten de organisatie
            vergelijken met de concurrenten (wat een
            graadmeter kan zijn voor de customer loyalty,
            of in B-to-B: de relatiegerichtheid).
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Klantentevredenheidsonderzoek

M ‘kto’, bijzondere aspecten:
    F De onderzoeksuitkomsten uit een ‘kto’ kunnen 
        leiden tot verbeteracties, die gevolgen kunnen
        hebben voor de bedrijfsprocessen van de
        opdrachtgever.  De marktonderzoeker heeft in
        dit verband te maken met 3 niveaus:

        G topmanagement niveau, waar met name
            behoefte bestaat aan strategische informatie,
            zoals ontwikkeling van aantal klanten,
            informatie inzake prestaties van divisies, e.d.;
    >>
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Klantentevredenheidsonderzoek

M ‘kto’, bijzondere aspecten:
    F En ook heeft de marktonderzoeker te maken
        met: 
        G middenmanagement niveau, waar met name
            behoefte bestaat aan tactische informatie,
            zoals ontwikkeling hun eigen divisie of de
            verschillende vestigingen die daaronder
            vallen;

        G lager management of line-management
            niveau, waar vooral behoefte bestaat aan
            operationele informatie, zoals over klanten,
            producten, verleende services, e.d.

11

MARKTONDERZOEK UITBESTEDEN

Klantentevredenheidsonderzoek

M ‘kto’, bijzondere aspecten:
    F Passend binnen ‘kto’s’ zijn benchmarks inzake
        klantentevredenheid.
        Dit kan zowel plaats vinden op tactische als op
        operationeel niveau, waarbij aan de hand van
        dezelfde vragen vergeleken wordt met
        bedrijven:
        G in een vergelijkbaar werkgebied;
        G met vergelijkbare producten of processen;
        G met een vergelijkbaar niveau van service-
            verlening, en
        G waarbij de prestaties zijn gemeten in 
            ongeveer dezelfde periode.
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Klantentevredenheidsonderzoek

M ‘kto’, bijzondere aspecten:
    F Net Promoter Score kan ook als een (belang-
        rijke) vorm van ‘kto’ worden beschouwd:

        De score: % promoters - % weglopers. 

        Een score van 7,5 of hoger wordt als hoog
        beoordeeld.  Een 9 of hoger wordt als goed
        beschouwd. 
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Panelonderzoek

M Het begrip ‘panel’:
    F Meestal bestaan panels uit vaste groepen
        respondenten, die bereid zijn gegevens te
        verzamelen voor marktonderzoek. 

        Steeds vaker wordt gewerkt met internetaccess-
        panels: grote groepen van mensen die vooraf
        gescreend zijn en die hebben aangegeven bereid
        te zijn  -vaak voor een vergoeding of incentive-
        mee te werken aan enquêtes of klantenfeedback.
        Deze panelleden hebben veelal van tevoren een
        profileringsvragenlijst ingevuld, betreffende
        demografische gegevens, levensstijl karakter-
        istieken en media voorkeuren.
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Panelonderzoek

M Internetaccesspanel:
    F Internetaccesspanels worden vaak gebruikt om
        steekproeven van respondenten uit te trekken.
        Het internetaccesspanel vormt hierbij een
        steekproefkader voor het marktonderzoek.

    F Enkele eisen aan internetaccesspanels:
        G voldoende grootte van het panelbestand;
        G panelleden niet te vaak en ook niet te weinig
            benaderen; max. 6 à 12 keer per jaar, dit om
            routinematigheid (’beroepsrespondenten’)
            tegen te gaan;
        G niet te vaak dezelfde onderwerpen bij dezelfde
            respondenten.
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Panelonderzoek

M Internetaccesspanel en representativiteit:
    F Internetaccesspanels bestaan uiteraard uit
        mensen die op het internet te vinden zijn. 
        Anderen, zoals ouderen, lager opgeleiden en
        allochtonen zullen vaak ondervertegen-
        woordigd zijn. 

        In dit verband zullen de uitkomsten van dit soort
        onderzoek moeten worden herwogen.  Of zal er
        extra moeite moeten worden gedaan om deze
        groeperingen schriftelijk, telefonisch of
        persoonlijk te benaderen, hetgeen meer tijd en
        geld kost.
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Panelonderzoek

M Consumentenpanel:
    F Het traditionele consumentenpanel betreft een
        vaste steekproef van huishoudens die represen-
        tatief is voor de populatie (bijv. huishoudens in
        Nederland).
        Het gaat hier om een longitudinale meting:
        dezelfde huishoudens geven in de loop der tijd
        steeds informatie over hun koopgewoonten en
        gedragspatronen.  Bijv. omtrent winkels of
        winkeltypen.
        GfK Panelservices Benelux BV is het enige grote
        bureau dat dit in Nederland uitvoert (met ca.
        6.000 huishoudens, die vrnl. via barcodescanning
        hun gegevens aanleveren). 
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Panelonderzoek

M Consumentenpanel:
    F Het bijzondere van een consumentenpanel is dat
        aankoopgegevens van producten kunnen worden
        gekoppeld aan informatie over huishoudens
        (samenstelling, leeftijden, gezinscycli, welstand,
        groottes, locaties, enz.).

        Dit levert een schat aan informatie op voor
        marktsegmentatie en voor analyse van
        merktrouw, en zelfs mogelijkheden voor
        advisering omtrent mediaplanning.
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Panelonderzoek

M Detaillistenpanel:
    F Een detaillistenpanel bestaat uit een vaste groep
        detaillisten die regelmatig gegevens aanleveren,
        bijv. kassagegevens, maar ook andere bedrijfs-
        gegevens, zoals cijfers over diefstal, loonkosten
        en meer. 
        
        Met name Nielsen maakt gebruik van allerlei
        detaillistenpanels (wereldwijd, in supermarkt-
        ketens, slijterijen, drogisterijen, benzinestations,
        en meer).
        Deze gegevens zijn primair bestemd voor
        producenten en managers van merken.
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Omnibus- en multi-clientonderzoek

M Omnibusonderzoek:
    F betreft een steekproefonderzoek uitgevoerd door

    een onderzoeksbureau, waarbij verschillende
        opdrachtgevers eigen vragen kunnen stellen in
        één gezamenlijke vragenlijst. 

        Op deze manier ontstaan vragenlijsten met zeer
        uiteenlopende onderwerpen.  De kosten van
        omnibusonderzoek worden naar verhouding
        verdeeld over de opdrachtgevers; iedere
        opdrachtgever krijgt alleen inzage in de resul-
        taten van zijn eigen vragen.
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Omnibus- en multi-clientonderzoek

M Multi-clientonderzoek:
    F een andere vorm van gezamenlijk onderzoek is
        multi-clientonderzoek (syndicated research),
        waarbij opdrachtgevers gezamenlijk onderzoek
        uitbesteden, dat betrekking heeft op een
        gemeenschappelijk probleem, bijv. branche-
        gerelateerd. 

        Hierbij delen de opdrachtgevers de kosten op
        gelijkelijke wijze, en krijgen alle opdrachtgevers
        inzage in het gehele rapport.
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Marktonderzoek rond het product

M Onderzoeken voor verschillende stadia:
    F Productconcept: bij het ontwikkelen van
        producten is het niet ongewoon dat potentiële
        afnemers daarbij worden betrokken (co-creatie).
        Dit kan d.m.v. kwalitatief onderzoek in de vorm
        van groepsdiscussies, maar ook kunnen
        projectieve technieken en brainstorming worden
        ingezet.

        Ook kan een groep mensen gedurende enkele
        weken of maanden meedenken over het te
        ontwikkelen product (online panel).
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Marktonderzoek rond het product

M Onderzoeken voor verschillende stadia:
    F Verpakkingsonderzoek: wanneer het gaat om
        verpakkingen voor nieuwe producten of om
        restyling, wordt vaak gewerkt met kwalitatief
        onderzoek in de vorm van groepsdiscussie. 
        Hiertoe kunnen verpakkingen fysiek worden
        ontwikkeld, maar vaker worden computer-
        simulaties gebruikt.

        Van belang is dat er getoetst wordt op
        concurrentiekracht, en op de bekende functies:
        O identificatie                   O emotional appeal
        O visibility                         O workability
        O informatie                      O bescherming
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Marktonderzoek rond het product

M Onderzoeken voor verschillende stadia:
    F Productintroductie / Parfitt & Collinsanalyse:
        Na introductie zal de producent spoedig inzicht
        willen verkrijgen omtrent het te verwachten
        marktaandeel.  
        Vaak wordt hiertoe gebruik  gemaakt van de
        methode van Parfitt & Collins, gebaseerd op
        5   -te onderzoeken-  variabelen:
        G de relatieve penetratie van het product
        G het % heraankopers
        G de trouw van de heraankopers
        G de verbruiksintensiteit
        G het volumeaandeel van de heraankopers.
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Marktonderzoek rond het product

M Onderzoeken voor verschillende stadia:
    F Productintroductie / Parfitt & Collinsanalyse:
        Formule voor het in een vroeg stadium na
        productintroductie inschatten van het uiteinde-
        lijk te verwachten marktaandeel: 
        MA = CP x HA x VI   waarbij: 
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Onderzoek naar merken

M Het meten van merktrouw en merkbeleving:
    F Bedrijven met grote, bekende merken, zoals P&G,
        Unilever, Nestlé en Reckitt-Benckiser volgen
        de ontwikkelingen van hun merken op de voet.
        Dit doen zij aan de hand van informatie uit
        detaillistenpanels en merkonderzoeken.  
        Bij merkonderzoeken gaat het om het in beeld
        brengen van het eigen merk, en vooral in relatie
        tot andere merken.  
        Van belang is te kunnen vaststellen in hoeverre
        klanten de neiging hebben tot merkwisseling
        (mate van merktrouw), en welk gevoel een merk
        oproept (merkbeleving).
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Onderzoek naar merken

M Het meten van merktrouw en merkbeleving:
    F Er zijn door een aantal marktonderzoeksbureaus
        verschillende modellen ontwikkeld die de relatie
        tussen merk, het psychologisch profiel van
        consumenten, de neiging tot merkwisseling, de
        effecten van communicatie en effecten van het
        gebruik van het merk zichtbaar maken.
 
    F D.m.v. longitudinaal onderzoek, bijv. GfK-panel-
        onderzoek, kan inzicht worden verkregen in
        merkwisselingen en merktrouw.
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Onderzoek naar merken

M Het meten van merktrouw en merkbeleving:
    F Ook kan gebruik gemaakt worden van een zgn.
        referentiemerk.  Dit is het merk dat een bepaalde
        consument het meeste koopt.  

        Voor elk referentiemerk, bijv. Heineken, kunnen
        ‘single brand buyers’ en ‘duplicants’ (kopers van
        verschillende merken) worden onderscheiden.

        De verhouding tussen deze groepen zal per merk
        verschillen, hetgeen inzicht geeft in de onder-
        linge concurrentieverhoudingen tussen de
        merken.
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Prijsonderzoek

M Verschillende methoden van prijsonderzoek:
    F De prijs van een product vormt de beloning voor
        de producent en is daarmee zeer belangrijk.  Om
        de ‘juiste’ prijs te kunnen bepalen wordt vaak
        gebruik gemaakt van:

        O de Gabor-Grangertechniek (wat leidt tot een
            prijsgevoeligheidsmeter);
        O de Van Westendorpmethode, meer bekend als
            NSS-prijsperceptiemeter;
       [G conjuctmeting].
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Prijsonderzoek

M Gabor-Grangertechniek / prijsgevoeligheidsmeter:
    F Deze methode berust op het in kaart brengen van
        prijzen die consumenten bereid zijn te betalen
        voor een product of dienst.  Door middel van een
        reeks vragen wordt bepaald welke prijs een
        consument bereid zou zijn daarvoor te betalen,
        bijv:
        “Zou u bereid zijn € 200 hiervoor te betalen?” (J)
        “Zou u bereid zijn € 300 hiervoor te betalen?” (J)
        “Zou u bereid zijn € 400 hiervoor te betalen?” (N)
        “Zou u bereid zijn € 375 hiervoor te betalen?” (N)
        “Zou u bereid zijn € 350 hiervoor te betalen?” (J)
        “Dank u voor uw deelname!”
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Prijsonderzoek

M Gabor-Grangertechniek / prijsgevoeligheidsmeter:
    F Met deze methode kan 
        de prijselasticiteit inge-
        schat worden.
       
        Nadeel van deze 
        methode is dat geen 
        rekening wordt 
        gehouden met effecten
        op de prijs ten gevolge 
        van prijzen van concur-
        rerende producten.  



31

MARKTONDERZOEK UITBESTEDEN

Prijsonderzoek

M Van Westendorpmethode/ NSS prijsperceptiemeter:
    F Hier wordt de prijsperceptie in kaart gebracht 
        aan de hand van 4 vragen die aan consumenten
        worden gesteld over een bepaald product:

        G Bij welke prijs begint u dit product goedkoop te
            vinden?
        G Bij welke prijs begint u dit product duur te
            vinden?
        G Bij welke prijs begint u dit product te goedkoop
            te vinden (in relatie tot de kwaliteit ervan)?
        G Bij welke prijs begint u dit product te duur te
            vinden (en dat u het niet zou willen kopen)?
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Prijsonderzoek

M Van Westendorpmethode/ NSS prijsperceptiemeter:
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Reclameonderzoek

M Pretesten / testen / posttesten reclamecampagnes:
    F het pretesten van reclamecampagnes gebeurt
        meestal aan de hand van kwalitatief onderzoek
        d.m.v. diepte interviews en groepsdiscussies. 

        Belangrijk hierbij is dat de representativiteit met
        het oog op de doelgroep, goed wordt bewaakt.

        Veelal zullen deelnemers storyboards worden
        voorgelegd, maar het beste resultaat wordt
        bereikt met volledige producties, hetgeen meer
        tijd en geld vergt.
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Reclameonderzoek

M Pretesten / testen / posttesten reclamecampagnes:
    F het testen tijdens reclamecampagnes gebeurt
        meestal in de vorm van vragenlijsten, evt.
        ondersteund door filmpjes en ander beeld-
        materiaal.
        Ook kan het effect van een campagne in kaart
        worden gebracht, zonder de campagne als
        zodanig te onderzoeken.  Dit gebeurt aan de
        hand van een nulmeting betreffende bijv. de
        houding van de doelgroep, waarna op verschil-
        lende momenten wordt nagegaan hoe die
        houding zich ontwikkelt.
        DAGMAR is een voorbeeld van een dergelijke
        meetmethode. >>  
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Reclameonderzoek

M Pretesten / testen / posttesten reclamecampagnes:
    F DAGMAR-model (Russell Colley, 1961), uitgangspunt:
        reclame-effecten kunnen alleen gemeten worden
        wanneer vooraf de reclamedoelstellingen zijn
        vastgesteld.

        G DAGMAR: Defining Advertising Goals for
            Measured Advertising Results. 

        G deeldoelstellingen die hierbij worden
            betrokken: onbekendheid > bekendheid >
            begrip > overtuiging > actie (kopen)

   >> 
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Reclameonderzoek

M Pretesten / testen / posttesten reclamecampagnes:
    F DAGMAR-model, voorbeeld: 
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Reclameonderzoek

M Pretesten / testen / posttesten reclamecampagnes:
    F bij het posttesten van een reclamecampagne
        gaat het erom na afloop van de campagne na te
        gaan in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt.
        Het gaat hierbij veelal om het achterhalen van
        spontane herinnering (”welke reclames over
        afwasmiddelen heeft u onlangs gezien?”) of
        geholpen herinnering (”geef aan welke van deze
        reclames over afwasmiddelen u onlangs heeft
        gezien”).

        Ook wordt onderzocht welke voorkeur voor een
        merk of product bestaat in vergelijking met
        andere, concurrerende producten.
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Nieuwe vormen van onderzoek

M Van social mediaonderzoek tot usability onderzoek:
    F de snelle  -vaak technologische-  veranderingen
        brengen nieuwe vormen van onderzoek met zich
        mee. Denk hierbij aan de opkomst van big data,
        waardoor meer aandacht is ontstaan voor
        databank-onderzoek, social mediaonderzoek,
        Google Analytics, enz.  En, in lijn met het
        toenemende aantal online-aankopen, ook:
        marktonderzoek naar de usability van websites.

        Ook het werken met consumentenpanels en
        vormen van co-creation, vraagt om andere, meer
        interactieve vormen van onderzoek.
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Wat mag marktonderzoek kosten?

M Accountability betreffende marktonderzoek:
    F steeds meer wordt er van uitgegaan dat markt-
        onderzoek wat moet opleveren; het moet
        rendabel en accountable zijn. 
        Wat een onderzoek mag kosten, hangt af van
        verschillende factoren:
        G doelstelling van het onderzoek;
        G in hoeverre de doelstellingen kunnen worden
            vertaald in termen van gemiste inkomsten of
            potentiële opbrengsten;
        G wat het kost om niet over de onderzoeks-
            uitkomsten te beschikken;
        G de afweging en de financiële risico’s van de te
            nemen beslissing.
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Wat mag marktonderzoek kosten?

M Risicoanalyse: marktonderzoek uitbesteden?:
    Stel: een marketingbeslissing is afhankelijk van
    3 mogelijke activiteiten (alternatieven): 
    A: prijsverlaging
    B: verhoging reclamebudget
    C: uitbreiding salespromotion

    en de 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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Wat mag marktonderzoek kosten?

M Risicoanalyse: marktonderzoek uitbesteden?:
    Beslissingsmatrix:   

Verwachtingswaarde, zonder nader onderzoek:
Alternatief B levert hoogste waarde op:
€ 3,5M x 0,2 + € 5,5M x 0,5 + € 4,5M x 0,3 = € 4,8M
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Wat mag marktonderzoek kosten?

M Risicoanalyse: marktonderzoek uitbesteden?:
    Uitgaande van 100% zekerheid middels markt-
    onderzoek, betreffende de gegeven situaties 1, 2
    en 3, ontstaat de volgende beslissingsboom:
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Wat mag marktonderzoek kosten?

M Risicoanalyse: marktonderzoek uitbesteden? :
    Uitgaande van deze (theoretische) 100%
    zekerheid omtrent de gegeven situaties 1, 2 en 3,
    ontstaat de maximaal mogelijke combinatie:

    20% x 5,4M  +  50% x 5,5M  +  30% x 5,3M = 
    € 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 ’    


