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Mwg: van fictie naar feiten?
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Hebben we nog wel vragenlijsten nodig?



3

Zeker als mensen iets anders doen dan ze zeggen

De vergelijking tussen wat mensen 
zeiden en wat ze daadwerkelijk 
kochten leidde tot grote verschillen. 
Met name de aankoop van A-merken 
werd erg overschat.  

Indien we mensen hun eigen 
kijkpatronen lieten zien was 
steevast de eerste reactie dat dit 
iemand anders moest zijn.
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En gedrag steeds meer is te registreren
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Vertelt klikgedrag wel het hele 

verhaal?

1



Wat betekent het 

klikgedrag van 

mensen eigenlijk

8 percent of Internet users account 
for 85 percent of clicks. (ComScore)

Up to 50 percent of clicks on 
mobile banner ads are 
accidental. (GoldSpot Media)
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Het belang van de 

website is groot

Geeft goed weer waar het merk voor staat, geeft mij een goed beeld 
van het merk

De website van het merk 6,8
Eigen blad of magazine van het merk 6,3
Reclame op televisie 6,3
Artikelen over merken in tijdschriften 6,2
Informatie van vriend of bekende 6,1
Advertenties in tijdschriften 6,0
Recensie of ervaring online (bv blog) 6,0
Reclame op de radio 5,8
Buitenreclame (bv billboard) 5,8
Sponsoring van evenementen 5,5
De Facebook pagina van het merk 5,5
App/applicatie op mijn smartphone 4,9
Berichten via Twitter van het merk 4,8
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Alleen maar richten op de statistieken van een site leidt 
tot een zeer eenzijdig beeld. Een beeld dat onvoldoende 

vertelt over waar je het voor doet.

maar weten we wel 

waarom mensen op een 

site komen
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Gebruik maken van data alleen, 

betekent ook dat we ons richten op 

mensen die we al kennen.
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Succesvolle

bedrijven zijn niet

in meer of mindere

mate bezig met big 

data



We hebben de 

neiging ons te 

richten op kleine 

groepen

11

Marketeers hebben de neiging om te snel 

hun markt af te bakenen. Groei komt 

vaak van de groep kopers die nu nog  

geen klant zijn.
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De huidige praktijk van onderzoek 

en het stellen van vragen!
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Veel gemaakte

fouten bij

onderzoek

• Enorm saaie vragenlijstenEnorm saaie vragenlijstenEnorm saaie vragenlijstenEnorm saaie vragenlijsten

• Onderzoek dat niet geïntegreerd is in de Onderzoek dat niet geïntegreerd is in de Onderzoek dat niet geïntegreerd is in de Onderzoek dat niet geïntegreerd is in de 
bedrijfsvoeringbedrijfsvoeringbedrijfsvoeringbedrijfsvoering

• Onderzoek dat alleen maar constateertOnderzoek dat alleen maar constateertOnderzoek dat alleen maar constateertOnderzoek dat alleen maar constateert

• Onderzoek dat geen “nee” durft te zeggenOnderzoek dat geen “nee” durft te zeggenOnderzoek dat geen “nee” durft te zeggenOnderzoek dat geen “nee” durft te zeggen
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De effecten van onderzoek op de kwaliteit van data is 

enorm

Control Group

Voor verschillende merken is 

gevraagd naar de overall 

waardering voor dat merk. -25%

Traditional Questionnaire
More engaging

questionnaire

+/- 0%
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Waar moet je dan op letten?

4
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Echt luisteren 

naar consumenten 

is iets anders dan 

een lijstje met 

stellingen 

voorleggen

We hebben de neiging om mensen vooral te vragen wat we zelf 
willen weten. We bedenken een groot aantal stellingen en 

vragen mensen of ze het ermee eens zijn.



17

of mensen 

dwingen naar 

iets te kijken 

dat ze niet 

willen 

Zeker als we onderzoek doen naar communicatie dan doen we 
dat door mensen te dwingen naar iets te kijken, omdat we hun 

mening willen peilen. Dat is opmerkelijk, omdat mensen 
standaard proberen communicatie te vermijden.



Vrije associaties leiden tot nieuwe KPI’s die de kracht 

van het merk weergeven

betekenis

Om de kracht van een merk te bepalen 
hebben we een analyse gedaan op onze 
database:

1. Het percentage relevante en 
onderscheidende associaties hangt 2 keer 
meer samen met voorkeur voor het merk 
dan het sterkst correlerende 
imagostatement.

2. Door het niet meer vragen van imago 
statements neemt de waardering voor de 
vragenlijst met meer dan 20% toe. 

64%64%64%64%

81%81%81%81%

RELEVANT + POSITIVERelevant RELEVANT + POSITIVE + UNIQUE

37%37%37%37%

61%61%61%61%



De impact van communicatie wordt aanmerkelijk beter 

verklaard door  associaties en gedrag

analyse

Op basis van database analyse van meer 
dan 300 gemeten TVC in 2016:

1. Het wel of niet willen kijken is de 
belangrijkste indicator voor Brand Impact

2. Gevolgd door het percentage positieve 
associaties dat mensen hebben na het 
zien van de TVC.

3. Gebruik maken van stellingen om de 
kracht van reclame te meten heeft een 
beperkte invloed op impact van een TVC.
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Data alleen is niet voldoende. Het gaat uiteindelijk om het betekenis geven aan data.  
Dit kan het beste door mensen zelf gedaan worden en door het stellen van vragen.
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Dus…

4
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De hang naar data is logisch, omdat er veel slecht onderzoek is. Je kunt en 
hoeft niet alles te vragen.

Het gevaar van gebruik te maken van big data is dat er teveel gekeken wordt naar 
bestaande klanten of relaties. Groei komt voornamelijk uit niet klanten!

Het stellen van vragen is meer dan alleen maar een lijstje statements voorleggen 
waarvan jezelf denkt dat het belangrijk is.

Door op een andere manier onderzoek te doen en mensen eerst zelf aan het 
woord te laten ontstaan KPI’s die gedrag beter verklaren.


