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Voorwoord
Doelgericht.info
Voor je ligt een bronnenboek dat hoort bij de methode Doelgericht.info. Doelgericht.info
is de methode voor de volgende opleidingen:
• Medewerker marketing en communicatie (niveau 4)
• Medewerker evenementenorganisatie (niveau 4).

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van
het beroep. De eisen die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag
te kunnen, staan vermeld in een zogenoemd kwalificatiedossier.
In dit kwalificatiedossier staan de kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste
taken die in een beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen
moet je werkprocessen uitvoeren en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn
eigenlijk werkzaamheden die je dagelijks moet uitvoeren. Om dat goed te kunnen doen
moet je allerlei kwaliteiten ontwikkelen, zoals samenwerken, luisteren, initiatief nemen,
vakkennis ontwikkelen en omgaan met stress. Dat noem je competenties.
De bronnenboeken en de inhoud van de website van de methode Doelgericht.info
zullen je hierbij helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit bronnenboeken en een website. Voor elke opleiding heb je een
aantal bronnenboeken nodig. In deze bronnenboeken wordt de basistheorie beschreven
en worden begrippen uitgelegd.

Op de website vind je in het Opdrachtenmagazijn de opdrachten en extra
bronnenmateriaal onder Bronnen. Deze website kun je bereiken via
www.doelgericht.info.

Het Opdrachtenmagazijn
In het Opdrachtenmagazijn vind je kennisvragen, inzichtopdrachten, opdrachten
waarvoor je in actie moet komen en casussen. Deze zijn onderverdeeld per opleiding,
kerntaak, boek en hoofdstuk.
Je kunt op verschillende manieren met het Opdrachtenmagazijn werken. Je kunt
bijvoorbeeld eerst een hoofdstuk uit je bronnenboek afronden en daarna in het
Opdrachtenmagazijn de bijbehorende opdrachten gaan maken. Maar je kunt ook
beginnen met de opdrachten en het bronnenboek erbij pakken als je extra informatie
nodig hebt.

Door middel van de zoekoptie aan de linkerkant van het scherm kun je de juiste
opdrachten gemakkelijk terugvinden – het zoeken, selecteren en filteren van opdrachten.
De opdracht kun je van de website downloaden en in Word maken. Daarna kun je de
opdracht uitprinten of opslaan.
Voordat je begint met het maken van de opdrachten, moet je dit even overleggen met
je docent. Hij zal je vertellen hoe je precies met de opdrachten aan de slag moet.

Tip
Lees in de Helpfunctie op de website goed na hoe alles precies werkt.
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Bronnen
Bij sommige opdrachten of activiteiten uit het Opdrachtenmagazijn heb je hulpmiddelen
nodig. Dit kan een filmpje zijn, een geluidsfragment of een link naar een website. Deze
hulpmiddelen staan onder het kopje ‘Bronnen’. Deze kun je door middel van de zoekoptie
aan de linkerkant ook weer makkelijk terugvinden.
Daarnaast staan er ook per opleiding en kerntaak hyperlinks naar de websites en links
naar leuke ondersteunende filmpjes op YouTube. Deze staan soms niet direct in verband
met een opdracht, maar zijn wel leuk en interessant om te bekijken op het moment dat
je met een bepaald hoofdstuk bezig bent.
Ook wordt er vanuit de bronnenboeken naar filmpjes en hyperlinks verwezen.

Inloggen
Bij Doelgericht.info hoort een licentie die toegang geeft tot de website
www.doelgericht.info. Op deze website vind je opdrachten, filmpjes en hyperlinks. De
licentie moet je eerst activeren.

Het activeren gaat als volgt:
• Ga naar licentie.edu-actief.nl.
• Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentie in die je bij dit product

hebt gekregen. De licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
• Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op www.scoren.info.
Voer je gebruikersnaam en wachtwoord rechtsboven op de website in. Vervolgens krijg
je toegang tot het Opdrachtenmagazijn en de Bronnen.

Je gebruikersnaam en wachtwoord zijn na het activeren van de licentie twaalf
maanden geldig op www.doelgericht.info.

Veel succes!
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1. Waarom
marktonderzoek?

1.1 Inleiding

Het uitvoeren van marktonderzoek is een belangrijke taak van iedereen die werkt in
de marketing. Je komt het dan ook uitgebreid tegen in het kwalificatiedossier voor
jouw opleiding. Daar staat dat je ‘assisteert bij het onderzoeken van de markt’. Dat
betekent onder andere dat je:
• de ontwikkelingen op de markt volgt
• deze ontwikkelingen analyseert
• de analyse verwerkt tot managementinformatie
• een marktonderzoek kunt opzetten en uitvoeren.

Ook bij NIMA Oriëntatie en NIMA A maken de belangrijkste concepten en technieken
van marktonderzoek onderdeel uit van het examen.
En uiteraard kom je marktonderzoek ook in de praktijk tegen. Kijk maar naar de volgende
tekst over TNS NIPO, het bedrijf dat door de Marktonderzoekassociatie is uitgeroepen
tot ‘Marktonderzoekbureau van het jaar’ bij de MOAwards 2013.

Werken bij TNS NIPO

Natuurlijk ken je TNS NIPO. We zijn immers zeer regelmatig in het nieuws met
spraakmakende resultaten van onderzoeken. Als het op marktonderzoek aankomt, zijn
we de nummer één van Nederland. Bovendien maken we onderdeel uit van één van de
grootste marketinginformatiegroepen ter wereld: TNS.

Werken bij TNS NIPO is vooral leuk. Waar je ook aan de slag gaat binnen de organisatie,
je werkt samen met mensen die oprecht belangstelling hebben in anderen. Dus zeker ook
in hun collega's. Jouw initiatief en je creativiteit worden gestimuleerd. Je kunt op je
vakgebied je eigen bijdrage leveren aan het onderzoeksproduct van TNS NIPO. Of je nu
data verzamelt of marktonderzoeker bent, manager of programmeur.

Bron: www.tns-nipo.com.
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1.2 Marktonderzoek

Alle bedrijven, maar ook instellingen, verenigingen en stichtingen bieden een product
aan. De organisaties die het product willen verkopen, zorgen voor het aanbod. Afnemers
die het product willen kopen, zorgen voor de vraag. Vraag en aanbod komen bij elkaar
op een markt. Met een markt bedoel je dus het geheel van vraag en aanbod (naar en
van een bepaald product). Op die markt bevinden zich dus niet alleen jouw potentiële
klanten, maar ook je concurrenten. Het is goed om regelmatig in beeld te brengen wat
klanten willen, waar concurrenten zich mee bezighouden en of jij (jouw organisatie)
op de goede weg bent. Die informatie verkrijg je door marktonderzoek. Met
marktonderzoek bedoel je het systematisch en objectief zoeken naar en analyseren van
gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen.

Marketing
Voor de Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945) benaderden de meeste bedrijven de markt
met het productieconcept. Hierbij bepaalde de fabrikant wat er op de markt kwam, hij
produceerde goedkoop en afnemers hadden weinig keuze. Bij het productieconcept
heb je geen marktonderzoek nodig.

Na de Tweede Wereldoorlog begon de wederopbouw. Veel landen hadden zwaar te
lijden gehad van de oorlog, zowel materieel als emotioneel. Landen moesten opnieuw
worden opgebouwd. Huizen bouwen, wegen aanleggen, fabrieken heroprichten en ga
zo maar door. Het was een periode waarin burgers samen de schouders eronder zetten.
In Nederland bepaalde de overheid de lonen en hield die bewust laag. Dat leidde tot
een goede concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland. Hierdoor kreeg
Nederland een sterke exportpositie; Nederlandse producten waren immers relatief
goedkoop.

Verschillende Europese landen (waaronder Nederland) kregen financiële hulp van de
Verenigde Staten, de zogenoemde Marshallhulp. Onder andere hierdoor groeide de
economie nog harder. Halverwege de jaren vijftig begon de wederopbouw vruchten af
te werpen. Voor grote groepen nam de welvaart langzaam toe. De vraag naar (vooral
duurzame) consumptiegoederen groeide ook, wat weer nieuwe ondernemers stimuleerde
om te gaan produceren.

De welvaartsgroei zette door tot in de eerste helft van de jaren zeventig. In de periode
1955 – 1975 voldeed het productieconcept niet meer en ontstond er een nieuwe visie
op marktbenadering: het marketingconcept. Bij marketing stel je de wensen en behoeften
van je klanten centraal. Dat kon pas ontstaan toen er steeds meer concurrentie kwam
en klanten dus keuze kregen. Je moet weten wat klanten willen en hoe jij daar met je
bedrijf op in kunt spelen. Dat kun je onderzoeken. Daar gebruik je een marktonderzoek
voor.

Ontwikkeling van marktonderzoek
De wereld van marktonderzoek is de laatste jaren snel aan het veranderen. Vroeger
gebeurde marktonderzoek persoonlijk, schriftelijk of telefonisch. Tegenwoordig maken
onderzoekers vaak gebruik van online marktonderzoek via websites of sociale media.
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Bron: www.allesovermarktonderzoek.nl.

‘Marktonderzoek’ klinkt groot en duur, maar ook een kleine organisatie of zelfs een
zzp’er kan prima aan marktonderzoek doen. Mogelijkheden zijn:
• observatie van klantengedrag bij je eigen activiteiten
• observatie bij activiteiten van de concurrenten
• vragen stellen aan klanten of aan voorbijgangers
• zelf een klantenpanel samenstellen en daarmee regelmatig van gedachten wisselen
• goede registratie van klanten en marketingacties.

Marketingcyclus
Marketing is een voortdurend proces van activiteiten om nieuwe klanten op te sporen
en aan te trekken en bestaande klanten te behouden. Je spreekt ook wel van de
marketingcyclus. De marketingcyclus bestaat uit de volgende onderdelen:
1. SWOT-analyse
2. strategisch marketingplan
3. operationeel marketingplan
4. implementatie
5. evaluatie.

Als je elk onderdeel goed wilt uitvoeren, heb je informatie nodig. Daarom zie je in het
schema naast de marketingcyclus het marktonderzoek staan.
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Om de marketingcyclus goed te doorlopen, is betrouwbare en actuele
marketinginformatie noodzakelijk. Om die te verkrijgen doe je marktonderzoek.

Functies marktonderzoek
Marktonderzoek is belangrijk voor een organisatie. Zo heeft marktonderzoek onder
andere een informatieve functie. Door marktonderzoek te doen, krijg je gegevens die
het management kan gebruiken om het beleid te bepalen. Marktonderzoek heeft ook
een creatieve functie. Door de uitkomsten krijg je nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld over de
behoefte aan een nieuw product of de aanpassing aan een bestaand product. Ten slotte
heeft marktonderzoek ook een bewakingsfunctie. Het is een manier om te controleren
of je de doelstellingen wel haalt, en of marketingstrategieën werken. De
bewakingsfunctie speelt een belangrijke rol in de evaluatiefase van de marketingcyclus.

In de volgende paragrafen staan enkele marktonderzoeken als voorbeeld. Het zijn
onderzoeken die veel organisaties (kleine en grote, profit of non-profit, handel, productie
of dienstverlening en zelfs starters) uitvoeren of laten uitvoeren. Denk aan:
• het brancheonderzoek
• de klantenanalyse
• de concurrentieanalyse
• de prijsanalyse
• het klanttevredenheidsonderzoek.
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1.3 Brancheonderzoek

Organisaties willen graag weten of hun product voldoet. Ook willen ze weten of er
behoefte is aan nieuwe of andere producten. Ze willen weten wie de potentiële klanten
zijn, waar ze die vinden en wat die te besteden hebben, maar ook hoe de concurrenten
het doen en welke (toekomstige) ontwikkelingen er spelen in de markt. Eigenlijk wil je
alles weten van de markt waarin je actief bent. Deze gegevens krijg je door een
brancheonderzoek uit te voeren.

Voorbeeld
Een vliegmaatschappij wil weten of de behaalde resultaten voor Economy Class
vluchten goed zijn.

Ze formuleerden de volgende vragen:
• Hoeveel bedroeg de jaaromzet in Nederland in de vliegsector voor

personenvervoer het afgelopen jaar? Was er het afgelopen jaar in de sector in
Nederland een toe- of afname van de vraag naar vliegtickets?

• Zijn er het afgelopen jaar concurrenten bij gekomen?
• Is de verkoop van tickets via het internet het afgelopen jaar gestegen of juist

gedaald?
• Hoe groot is de Nederlandse markt voor Economy Class vliegreizen op dit moment?
• Zijn er het afgelopen jaar vliegmaatschappijen bij gekomen of gestopt?
• Hoe zien de exploitatieoverzichten van de gemiddelde vliegmaatschappij eruit

(opbrengsten, inkoop, brutowinst, exploitatiekosten, bedrijfsresultaten)?

Gegevens die je uit een brancheonderzoek kunt verkrijgen, zijn:
• de jaaromzet van de branche
• het aantal ondernemingen dat met elkaar voor deze jaaromzet zorgt
• het aantal mensen dat werkzaam is in de branche
• ontwikkelingen in de branche (trends)
• het aantal nieuwe bedrijven
• het aantal gestopte bedrijven
• de kostenontwikkeling in de branche
• ontwikkelingen in het assortiment (onder andere nieuwe producten en nieuwe

productgroepen)
• wetswijzigingen die van invloed zijn op de branche
• specifieke kenmerken van de branche.
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1.4 Klantenanalyse

Met een klantenanalyse onderzoek je de afnemers. Dit kan drie doelen hebben:
• vaststellen in welke mate klanten tevreden zijn over de organisatie

Hiertoe ontwikkel je een klanttevredenheidsindex. Dit is een kengetal dat de
gemiddelde score weergeeft die is gegeven door klanten voor een aantal
bedrijfsonderdelen. De bedrijfsonderdelen die je laat beoordelen, moeten onderdelen
zijn die klanten belangrijk vinden, zoals de verkoopafdeling of de technische dienst.

• vaststellen of je klanten ook de mensen zijn die je als doelgroep hebt omschreven
en waarop het beleid is afgestemd

• nagaan wat de bijdragen van de verschillende klantgroepen zijn aan de omzet en
de brutowinst
Klantengroepen die een grote bijdrage leveren aan de omzet, leveren lang niet
altijd ook de grootste bijdrage aan de winst. Toch eisen en krijgen grote klanten
veel aandacht. Dit kan ten koste gaan van kleinere, maar relatief heel winstgevende
klanten. Een fabriek van landbouwmachines bestelt bijvoorbeeld jaarlijks honderd
cilinders bij een importeur. Deze fabriek krijgt vanwege de grote aantallen een heel
scherpe prijs van de importeur. Een klein bedrijf bestelt vijf cilinders voor een project.
Als het project slaagt, wil deze ondernemer twintig extra cilinders bij de importeur
bestellen. Omdat dit kleine bedrijf geen korting krijgt, houdt de importeur relatief
een groter winstpercentage over aan de opdracht van het kleine bedrijf dan aan de
opdracht van de landbouwmachinefabriek.

Deelmarktmatrix

Een hulpmiddel voor het bepalen van je doelgroep is het maken van een deelmarktmatrix.
Met dit model deel je de markt in kleine stukjes op zodat je specifiek je doelgroep kunt
bepalen. Door bijvoorbeeld aan de ene kant twee soorten producten en aan de andere
kant drie soorten klanten neer te zetten, heb je zes potentiële doelgroepen waaruit je
kunt kiezen. Stel dat een kaasverkoper ook wijn in zijn assortiment wil opnemen, kan hij
kiezen uit drie soorten namelijk rosé, witte en rode wijn. Zijn klanten deelt hij op in drie
groepen namelijk studenten, gezinnen met kinderen en 65+. Het model komt er dan als
volgt uit te zien:

65+Gezinnen met
kinderen

StudentenKlant
Product

---Rosé

---Wit

---Rood

Op basis van dit model kun je beslissen op welke groep je je gaat richten. Uit
marktonderzoek is bijvoorbeeld bekend dat studenten tegenwoordig veel rosé drinken,
en dat binnen de groep 65+ veel rode wijn wordt verkocht. Voor je doelgroepbepaling
betekent het resultaat in dit geval dat je voor de succesvolle marketing van je rosé je beter
kunt richten op studenten dan op 65-plussers.

Bron: http://www.mkbservicedesk.nl.
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Wil je meer weten over klanttevredenheidsonderzoek? Ga dan naar www.doelgericht.info.
Daar vind je bij de bronnen de films ‘Klanttevredenheidsonderzoek 2011’ en
‘Klanttevredenheidsonderzoek 2012’.

1.5 Concurrentieanalyse

In de markt waarin jouw organisatie actief is, komt het maar zelden voor dat je de enige
aanbieder bent. Meestal zijn er concurrenten op de markt. Het is handig als je daar meer
over te weten komt. Daartoe maak je een concurrentieanalyse.

Maak bij je concurrentieonderzoek gebruik van de volgende vragen:
• Wie zijn mijn concurrenten?
• Wat is het marktaandeel (het aandeel dat een ondernemer heeft in de totale afzet

op de markt in een bepaalde periode) van die concurrenten?

Je berekent het marktaandeel als volgt:

eigen omzet
Marktaandeel = x 100%

totale omzet van de markt

• Hoe groot is de omzet van de concurrenten?
• Op welke doelgroep richt de concurrentie zich?
• Welk(e) product(en) bieden ze aan?
• Wat is hun prijs?
• Hoe zorgen ze voor promotie?
• Waar zijn ze gevestigd?
• Wat zijn de sterke en zwakke punten van de concurrentie?
• Wat onderscheidt mijn organisatie van de concurrentie?

1.6 Prijsanalyse

Bij de inzet van het marketinginstrument ‘prijs’ speelt de vraag of de organisatie, gelet
op de kwaliteit van het product, een goede prijs heeft vastgesteld. Het onderzoek dat
je kunt doen om die vraag te beantwoorden, is de prijsanalyse. Dit onderzoek richt zich
dus vooral op de prijs-kwaliteitverhouding. Let wel, het gaat hier om de
kwaliteitsbeleving van de afnemers. De kwaliteit die de klant denkt te kopen moet in
overeenstemming zijn met de prijs die hij betaalt. Is dit niet het geval, dan vindt de
klant een product te duur voor de kwaliteit die hij krijgt of twijfelt hij door de prijs die
hij ervoor betaalt aan de kwaliteit. Een merkloze jeans die € 150,- kost, is moeilijk te
verkopen. Bij een Diesel-jeans van € 20,- zal een klant zich afvragen of het wel een echte
Diesel-jeans is omdat de prijs niet klopt met het beeld dat de klant van dit merk heeft.
Met betrekking tot de prijsanalyse moet je ook stilstaan bij de prijsgevoeligheid van
een product. Dat noem je ook wel de prijselasticiteit van de vraag. Daarbij gaat het om
de mate waarin de vraag van de afnemer reageert op een verandering in de prijs. Met
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andere woorden: in hoeverre kun jij je prijs verhogen zonder dat dit een al te negatief
effect heeft op de vraag van je klanten naar het product? Andersom kan natuurlijk ook:
in hoeverre kun je door middel van prijsverlaging de vraag en dus je omzet stimuleren?

1.7 Klanttevredenheidsonderzoek

Het is voor een bedrijf belangrijk om bestaande klanten tevreden te houden. Onderzoek
heeft uitgewezen dat het werven van nieuwe klanten vele malen duurder is dan actie
ondernemen om bestaande klanten te behouden. Daar komt bij dat er in de markt vaak
situaties ontstaan waarin het aantal aanbieders groot genoeg is om aan de vraag te
voldoen. In die situatie neemt de concurrentie toe en neemt de kans op nieuwe klanten
af, terwijl het gevaar om klanten te verliezen stijgt. Dan is het houden van een
klanttevredenheidsonderzoek een verstandige keuze. Bij een
klanttevredenheidsonderzoek analyseer je de tevredenheid van een groep afnemers
over de organisatie of een product.

Goldfish ontvangt SAP award voor hoogste
klanttevredenheid

Fotograaf: Pieter van Lierop.

Waardenburg, 21 januari 2013 – Tijdens het SAP Partner Award Diner heeft SAP Nederland
de jaarlijkse awards uitgereikt aan de meest succesvolle partners. Dit jaar ging de SAP
award voor hoogste klanttevredenheid naar Goldfish ICT Services. Vorig jaar won Goldfish
de award voor de snelst groeiende VAR*-Partner.

Volgens het juryrapport scoorde Goldfish onder meer uitmuntend op de volgende aspecten:
het respecteren van de eisen en wensen van de klant, inlevingsvermogen, snelheid van
reageren, klantgerichtheid van de consultants en het opleveren van de projecten binnen
het vooraf afgesproken budget. Alle partners kunnen meedingen naar deze award. De
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winnaar wordt bepaald aan de hand van de mening van de klanten. Zij gaven Goldfish
een gemiddeld waarderingscijfer van 8,6. Het is de hoogste score ooit in de geschiedenis
van deze award.

René Caubo, directeur van Goldfish ICT Services: ‘We zijn uiteraard erg blij met deze award.
Het is niet alleen een bevestiging van de kwaliteit van onze dienstverlening, maar ook
een enorme pluim voor alle mensen in ons bedrijf. Het afgelopen jaar waren we erg
succesvol door onze focus, onze template-aanpak en een uitgekiende mix van
branchekennis, investeringen en consultancy-ervaring. We hebben bewezen dat we naast
snelst groeiende VAR-Partner ook een scherp oog voor de kwaliteit van onze
dienstverlening hebben. Deze award maakt ons eens te meer duidelijk dat we de ingeslagen
strategie door moeten zetten om succesvol te blijven in de markten waar we ons op
focussen.’

*VAR = Value Added Reseller

Bron: http://goldfishict.wordpress.com.

Andere situaties waarin je gebruik kunt maken van een klanttevredenheidsonderzoek
zijn:
• een toenemend verloop onder huidige klanten
• toename van concurrentie
• afname van het eigen marktaandeel
• toename van het aantal klachten
• met onbekende reden vertrekken van klanten.

Voorbeeld: Torini
Torini, een groothandel in pizza’s, levert dagelijks grote hoeveelheden verse,
voorverpakte pizza’s aan twintig supermarkten. Uit een landelijk onderzoek van de
brancheorganisatie is naar voren gekomen dat de vraag naar pizza’s landelijk bekeken
jaarlijks met 5% toeneemt, terwijl het aantal groothandels in pizza’s in diezelfde periode
met 2% is toegenomen.

Torini vraagt zich af of zijn huidige klanten nog voldoende tevreden zijn om ook de
komende tijd klant te blijven. Torini wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om
de afzet van pizza’s onder de huidige klanten te verhogen. Om meer duidelijkheid over
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deze vragen te krijgen, besluit groothandel Torini tot het uitvoeren van een
tevredenheidsonderzoek onder de twintig bestaande klanten. Via een brief aan de
directies van de afnemers wordt gevraagd om mee te werken aan een enquête. Bij tien
klanten gaf de directie aan de vragen persoonlijk te willen beantwoorden. De overige
tien klanten lieten weten de vragen door de voor dit product verantwoordelijk
leidinggevende te laten beantwoorden. Ook de naam van deze verantwoordelijke
leidinggevende werd doorgegeven.

De groothandel wil van zijn klanten het volgende weten:
• Is de klant tevreden over de kwaliteit van de pizza’s?
• Biedt het assortiment van Torini voldoende keuzemogelijkheden?
• Zijn de medewerkers van Torini vriendelijk en deskundig?
• Hoe ervaart de afnemer de prijs-kwaliteitverhouding?
• Is de levertijd snel genoeg?
• Voldoet de kwaliteit van de verpakking aan alle eisen?

Telefonische enquête
Een marketingassistent van Torino voert de telefonische enquête uit. Ter voorbereiding
controleert hij of:
• hij de juiste gegevens van de te enquêteren personen heeft (naam, telefoonnummer

en functie)
• de lijst met vragen klaar is
• de geënquêteerde is gevraagd of deze anoniem of op eigen naam aan het onderzoek

wil meedoen.

Na het beantwoorden van de tien vragen vraagt de marketingassistent aan de respondent
(de geënquêteerde) of deze eventueel bereid is mee te doen aan een vervolginterview,
om nader in te gaan op de antwoorden uit de enquête.

De vragenlijst
De enquête bestaat uit tien meervoudige, gesloten vragen. De respondent krijgt de
vraag in welke mate hij het eens is met een stelling. Tevens krijgt hij de vraag in welke
mate hij het onderwerp belangrijk vindt. Dat laatste is belangrijk want dan kent hij ook
een ‘gewicht’ toe aan het antwoord. Wat voor de ene klant zeer belangrijk is, kan voor
de andere klant minder belangrijk zijn. De enquête moet deze verschillen ook meten.

Belangrijkheid vanWaarderingDe enquêtevragen
In welke mate bent u het eens met
de volgende stellingen?

het onderwerp

O minder
    belangrijk

O altijd
O meestal

De pizza’s zijn vers.1.

O belangrijkO soms
O meestal niet

O zeer belangrijkO nee, nooit

O minder
    belangrijk

O altijd
O meestal

De uiterste verkoopdatum is ruim
genoeg.

2.

O belangrijkO soms
O meestal niet

O zeer belangrijkO nee, nooit
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