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Voorwoord
Scoren.info
Voor je ligt een bronnenboek dat hoort bij de methode Scoren.info. Scoren.info is de methode
voor commerciële opleidingen op niveau 3 en 4. De opleidingen zijn:
• Commercieel medewerker (CM), niveau 3
• Contactcenter medewerker (CCM), niveau 3
• Intercedent (INT), niveau 4
• Junior accountmanager (JAM), niveau 4
• Vestigingsmanager groothandel (VMGH), niveau 4
• Assistent-manager internationale handel (AMIH), 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 zogenaamd 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 Scoren.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 belangrijke basistheorie beschreven en
worden begrippen uitgelegd.

Op de methodesite vind je de opdrachten en extra bronmateriaal. Deze website kun je bereiken
via www.scoren.info.

Inloggen
Bij Scoren.info hoort een licentie die toegang geeft tot de website www.scoren.info. Op deze
website vind je opdrachten en bronnen, zoals 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.

Ga naar www.scoren.info. Klik op het blok Studentenmateriaal. Log in met je gebruikersnaam en
wachtwoord. Vervolgens krijg je toegang tot de extra opdrachten en de bronnen.

Je kunt hierna twaalf maanden gebruikmaken van het materiaal op www.scoren.info.

Veel succes!
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Hoofdstuk 1

Marktonderzoek

1.1 Inleiding

Goedkope cola smaakt net zo goed als A-merken

Uit een marktonderzoek van marktonderzoekbureau IvoMar blijkt dat hoewel de meeste respondenten
A-merken kopen zij de smaak van B-merken vaak net zo goed of zelfs beter vinden dan die van
A-merken.

Onderzoek wie je klanten zijn en wat ze willen.

Dit voorbeeld laat de uitkomst van een marktonderzoek zien. Een organisatie neemt op basis van
die informatie beslissingen. Zo zouden A-merken op basis van dit onderzoek kunnen besluiten om
(nog) meer te investeren in hun imago en in suikervrije alternatieven, omdat concurreren op smaak
weinig zin heeft. Om zelf met de juiste informatie goede beslissingen te kunnen nemen, moet je
inzicht hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de markt. Door aan marktonderzoek
te doen krijg je dit inzicht.

Zonder marktonderzoek kun je dus geen goed marketingbeleid opstellen.
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1.2 Van marketingprobleem tot marktonderzoek
Als je het marketingconcept hanteert, stel je de wensen en behoeften van je afnemers centraal.
Om achter die wensen en behoeften te komen heb je daarover informatie nodig. Deze
informatiebehoefte betreft niet alleen de afnemers, maar ook de omgeving waarin je opereert.
Om in deze informatiebehoefte te voorzien moet je marktonderzoek doen. Met een marktonderzoek
ben je systematisch en objectief op zoek naar relevante gegevens over de markt. Vervolgens ga je
deze gegevens analyseren en interpreteren, met als doel het verminderen van de onzekerheid over
de (beleids)beslissingen die jij en je organisatie moeten nemen.

Systematisch en objectief onderzoeken
Een marktonderzoek moet je systematisch en objectief uitvoeren. Dit zijn twee belangrijke eisen.
Ben je lukraak en/of onbewust informatie aan het verzamelen, dan noem je dit dus geen
marktonderzoek. Daarnaast mogen persoonlijke gevoelens of vooroordelen van de onderzoeker
of andere belanghebbenden het verzamelen van informatie niet beïnvloeden. Kortom, de gegevens
op basis waarvan je beslissingen neemt, moeten ‘ongekleurd’ zijn.

Om deze objectiviteit te waarborgen besteden bedrijven onderzoeken vaak uit aan
marktonderzoekbureaus. De via marktonderzoek verkregen informatie onderzoek je systematisch.
Je bepaalt wat de meest relevante aspecten zijn, welke achtergronden en oorzaken je kunt aanwijzen
en of daar verbanden tussen bestaan. Dit noem je analyseren.

Nadat je de verkregen informatie geanalyseerd hebt, moet je die nog vertalen naar jouw organisatie.
Deze vertaalslag noem je interpreteren. Met andere woorden: je moet de conclusies van het
onderzoek toepassen op jouw organisatie. Ook daarbij is het belangrijk om objectief te blijven.

Van marketingprobleem naar relevante informatie
De aanleiding voor het doen van een marktonderzoek is een marketingprobleem waarmee je
geconfronteerd wordt. Vanuit dit probleem krijg je een informatiebehoefte. Je wilt immers meer
duidelijkheid over het probleem en hoe je het misschien kunt aanpakken. De volgende stap is
marktonderzoek doen. Als je dat goed aanpakt, levert dit bij de laatste stap relevante informatie
op. Dat is informatie die jou helpt het probleem op te lossen. Deze informatie gebruik je vervolgens
voor het nemen van beslissingen.

Marktinformatie en marktonderzoek.
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Functies van marktonderzoek
Op welke vragen geeft marktonderzoek antwoord? Dit hangt af van de functie die het onderzoek
heeft. Marktonderzoek kan een informatieve functie, strategische functie, tactische functie of
ad-hocfunctie hebben.

Informatieve functie
Bij de informatieve functie van marktonderzoek verzamel je gegevens die beleidsbepalende factoren
beschrijven die je niet kunt beïnvloeden. Het gaat bijvoorbeeld om de stand van zaken op het
gebied van:
• afnemers- en consumentengedrag
• concurrentie
• branche of bedrijfstak
• technologische ontwikkelingen
• overheidsmaatregelen.
Informatieve onderzoeken zijn vrijwel altijd beschrijvend van aard. Met andere woorden: ze geven
actuele informatie over de stand van zaken binnen de betreffende branche of bedrijfstak.

Strategische functie
De (continu) verkregen informatie over beleidsbepalende factoren die je niet kunt beïnvloeden,
moet je analyseren en interpreteren. Met de verkregen informatie ben je in staat de kansen en
bedreigingen in de markt voor jouw organisatie vast te stellen. Gelet op deze kansen en bedreigingen
maak je strategische keuzes die zijn gericht op de toekomst. Dit is de strategische functie van
marktonderzoek.

Tactische functie
Bij tactiek moet je denken aan de korte termijn. Binnen de tactische functie van marktonderzoek
gebruik je het marktonderzoek om te controleren of de kortetermijndoelstellingen gehaald zijn.

Ad-hocfunctie
Bij de ad-hocfunctie van marktonderzoek gebruik je het marktonderzoek om een antwoord te
krijgen op eenmalige problemen waarmee de organisatie te maken heeft.

Eisen aan marktonderzoek
De informatie die marktonderzoek oplevert, moet een antwoord geven op jouw marketingprobleem
en moet goed bruikbaar zijn voor jouw organisatie. Met andere woorden: je bent op zoek naar
relevante informatie, dus informatie die ter zake doet. Daarnaast kun je aan de door marktonderzoek
verzamelde informatie een aantal algemene eisen stellen. Zo moet de informatie tijdig beschikbaar,
actueel, accuraat, voldoende, betrouwbaar, economisch verantwoord, begrijpelijk en bruikbaar
zijn.

Tijdig beschikbaar
Voordat je de beslissing neemt, moet je op tijd over de verzamelde informatie beschikken. Heb je
niet op tijd alle verzamelde informatie, dan maak je beslissingen op basis van te weinig informatie.
Hierdoor loop je meer risico’s.

Actueel
De verkregen informatie mag niet gedateerd zijn. In onze informatiemaatschappij is de kans op
verouderde informatie groot. Je moet je steeds afvragen of de informatie nog actueel, dus
up-to-date, is.
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Accuraat
Je moet over de juiste gegevens beschikken om een verantwoorde beslissing te nemen. Met accuraat
bedoelen we hier foutloos; de gegevens die je hebt, moeten dus kloppen.

Voldoende
Alleen op basis van voldoende informatie kun je een juiste beslissing nemen.

Betrouwbaar
Je kunt de betrouwbaarheid van de informatie vergroten door vooral te letten op de herkomst
van de informatie. Bij sommige bronnen is bij voorbaat enige argwaan terecht.

Economisch verantwoord
Je moet de kwaliteit van de informatie afwegen tegen de kosten die je moet maken om die
informatie te verkrijgen.

Begrijpelijk
De informatie moet voor jou in een begrijpelijke taal beschikbaar zijn. Vooral
marktonderzoekbureaus maken vaak de fout om bij de presentatie van de onderzoeksresultaten
te veel vaktaal te gebruiken.

Bruikbaar
De beschikbare informatie moet je met zo min mogelijk aanpassingen bij het besluitvormingsproces
kunnen gebruiken. Deze informatie moet ‘panklaar’ en daardoor direct bruikbaar zijn. Is de
informatie niet panklaar, dan kun je die verkeerd interpreteren, waardoor de kans op foute
beslissingen toeneemt.

1.3 Het marktonderzoeksproces
Als je gegevens voor een marktonderzoek verzamelt, moet je dit zo effectief en efficiënt mogelijk
doen. Effectief wil zeggen dat je de gegevens verzamelt die je nodig hebt, efficiënt betekent dat
je dit doet tegen zo laag mogelijke kosten. Dit bereik je door volgens een stappenplan te werken.
Dat stappenplan bestaat uit een aantal fasen, te beginnen bij het marketingprobleem. Het
marktonderzoek gebruik je immers om een bijdrage te leveren aan de oplossing van een
marketingprobleem van de organisatie.

Fasen van het marktonderzoeksproces
De stappen die je neemt om het marketingprobleem op te lossen, noem je het
marktonderzoeksproces. Het betreft de volgende fasen of stappen:

• Fase 1: probleemstelling
• Fase 2: informatiebehoefte
• Fase 3: beschikbaarheid informatie
• Fase 4: verzamelwijze
• Fase 5: onderzoeksmethode
• Fase 6: verzamelen en verwerken
• Fase 7: analyseren en interpreteren
• Fase 8: rapporteren
• Fase 9: feedback.
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