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Slides zijn de te kennen stukken uit het handboek
Eerste 11 hoofdstukken zijn theorie, daarna lopen ze samen met praktijksessies (SPSS)
Groepswerk (50%)
Examen (50%): meerkeuze en open vragen
o 50% op theorie en 50% op toepassingen
o SPSS: output kunnen interpreteren en/of een juiste analysetechniek kunnen selecteren
(geen oefeningen kunnen maken op de PC!)

DEEL 1: INLEIDENDE BEGRIPPEN EN METHODOLOGISCHE OVERWEGINGEN

Hoofdstuk 1: Marktonderzoek
= Het systematisch aandragen van gegevens (verzamelen, ordenen, analyseren, interpreteren) voor
het voorbereiden en achteraf evalueren van het marktbeleid van organisaties, gebruik makend van de
wetenschappelijke methode.

1.1. Types van marktonderzoek
1.1.1. Marketing intelligence, marktonderzoek, marketingonderzoek



Probleemidentificerend
o Marketing intelligence, vb. O&T van SWOT-analyse
Probleemoplossend
o Marktonderzoek (market research): beschrijvend
o Marketingonderzoek (marketing research): beleid voorbereiden en evalueren

Marktonderzoek




Consumenten
o Gedrag, beïnvloedende factoren, beslissingsprocessen, segmenten, doelgroepen,
mediagedrag,...
o Vb. Expectancy value model (welke attributen zijn er en welk belang hechten mensen
daaraan?)
Concurrentie
o Grootte, aantal, marktaandeel, strategie, positionering, marketinginspanningen,...

Marketingonderzoek
Voorbereiding van marketingbeslissingen:
 Conceptonderzoek
- Kan het product je probleem oplossen ?
- Is het concept geloofwaardig ?
- Is het product uniek ?
- Ben je in het product geïnteresseerd ?
- Zou je het product kopen ?
- Levert het product waarde voor zijn geld ?
 Positioneringsonderzoek
 Nieuw product introducties
- Wordt de productbelofte vervuld ?
- Vergelijking met concurrentiële producten
- Kan het product worden verbeterd ?
- Wat zou het effect zijn van productaanpassingen op de preferentie ?
- Zou je het product kopen ?
- Reacties op de voorgestelde marketing mix
 Imagostudies
 Distributie-onderzoek
 Prijsveranderingen
 Reclame-pretests
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Evaluatie van marketing mix beslissingen (ook achteraf zijn er evaluaties nodig!)
 Advertising posttests
 Campagne-effectiviteitsonderzoek
 Effectiviteit van verkooppromotie

1.1.2. Exploratief (kwalitatief) en conclusief (kwantitatief) (descriptief en causaal)
Exploratief onderzoek

Conclusief onderzoek

Doel

Onderliggende redenen en
motivaties (Waarom?)
Probleem zoekend, hypothese
genererend, inzicht in informatie,
verkennend, ideeën opdoen

Kwantitatieve gegevens en
veralgemeenbare resultaten
(Wat? Hoeveel?)
Probleemoplossend, hypothese
testend, relatie onderzoekend

Steekproef

Klein, niet-representatief

Groot, representatief

Methode

Secundaire bronnen, bevoorrechte
getuigen, gevalstudie, kwalitatief

Descriptief of causaal

Gegevensverzameling

Ongestructureerd

Gestructureerd

Gegevensverwerking

Niet-statistisch
Kwalitatief

Statistisch
Kwantitatief

Resultaat

Eerste inzicht + input voor
kwantitatief

Later stadium van onderzoeksplan

Descriptief onderzoek

Causaal onderzoek

Doel

Beschrijven van fenomenen
Oorzaak -gevolg relatie:
(groepen, 5W’s, gedrag),
1. Connectie tussen 2
Connecties tussen 2 variabelen
variabelen
(correlatie), predictief: maken van
2. De ene variabele heeft effect
voorspellingen
op de andere

Voorbeeld

Dood en water

Nieuwsgierigheid op aankoopgedrag

Methode

Kwantitatief, grote observaties

Experiment

Correlatie ≠ Causaliteit
Bv. Grafiek over meer verdrinkingsdoden als de ijsconsumptie stijgt: wat kan je zien? Ze zijn
gecorreleerd  hangen samen. Maar wat heeft effect op wat? Er is een verband, maar is het ene de
oorzaak van het andere? Nee! In de zomer eten meer mensen ijsjes en zwemmen mensen meer!!!

1.1.3. Oefening
Doel van dit onderzoek is om proberen te achterhalen wat de echte oorzaak is van het probleem en
om nieuwe ideeën/oplossingen te vinden: welk type onderzoek is hiervoor nodig?
1. exploratief
2. descriptief
3. causaal
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Een voedselfabrikant wil weten wat de socio-demografische gegevens zijn van de mensen die organish
voedsel kopen: welk type design?
1. exploratief
2. descriptief
3. causal
Een bedrijf wil graag testen of ze de celebrity Paris Hilton kunnen gebruiken om hun producten te
vertegenwoordigen, welk design?
1. exploratief
2. descriptief
3. causaal
British Airways wil hun in-flight internet service testen op de vlucht New York-Tokyo maar weet nog
niet welke prijs te vragen. Het bedrijf vraag de ene week 30$ en de andere week 15$. Welk design?
1. exploratief
2. descriptief
3. causal
Deze studie heeft tot doel het ontdekken van wie, wat, wanneer, waar, en hoeveel koopt van een
product. Welk design?
1. exploratief
2. descriptief
3. causaal
Een fabrikant onderzoekt of mensen een pil zouden kopen die een maaltijd kan vervangen. Design?
1. exploratief
2. descriptief
3. causaal
Cosmopolitan magazine wil hun cover testen op verschillen in aankoopintentie. Naar de helft van hun
lezers sturen ze een cover met een vrouwelijk model. Naar de andere helft van de lezers een cover
met een vrouwelijk en mannelijk model. Welk design?
1. exploratief
2. descriptief
3. causaal
Een haarverzorgingsfabrikant interviewt distributeurs en consumenten om na te gaan of er potentieel
is voor een nieuwe shampoo. Welk design?
1. exploratief
2. descriptief
3. causal
In een televisieshow, undercover boss; gaat een vermomde baas zich onder het personeel mengen om
zo mogelijke problemen te ontdekken in het bedrijf. Welk design?
1. exploratief
2. descriptief
3. causaal
Een onderzoeker wil nagaan wat de karakteristieken zijn van succesvolle verkopers. Welk design?
1. exploratief
2. descriptief
3. causaal
3

1.1.4. Ad hoc en continu
Ad hoc:
 Specifiek probleem
 Specifiek onderzoeksproject
 Primaire (nieuwe) gegevens
 Geen paneleffecten

Continu (panel):
 Continue studie van
panel
(consumenten, distributiepunten,...)
 Gestandaardiseerde gegevens
 Secundaire gegevens
 Loyalty studies

Hoofdstuk 2: Goed marktonderzoek
2.1. Waarom marktonderzoek?
Via marketing probeert een organisatie haar doelstellingen te bereiken door de behoeften van de
doelgroep maximaal te bevredigen.
Voor een klantgerichte marketingstrategie heb je informatie nodig.
→ Doelgroep? Marktpositie? Segmenten? Gaat dit nieuwe product aanslaan? Werkt de
communicatie? Klantentevredenheid? Behoeften?
Een goede kennis van de methoden van marktonderzoek is ook belangrijk voor jou in je latere carrière.
Door op een goede manier vragen van het hoger management te kunnen beantwoorden (door het
correcte gebruik van marktonderzoek) kan je jouw carrière een boost geven.

2.2. Kenmerken van goed marktonderzoek















Toegepast: specifieke ondezrzoeksvraag/probleemstelling
Empirisch: zelf data verzamelen om hypotheses te testen
Beslissingsgericht en probleemoplossend: duidelijke doelstellingen en beperkingen (Data
overkill: probeer niet alles te gaan onderzoeken!)
Systematisch – gedetailleerde en aangepaste onderzoeksprocedures en analysemethoden
Kritisch: gecontroleerd en te controleren: beperkingen en fouten rapporteren en effect ervan
op resultaten inschatten
Conclusies beperken tot diegene die uit de gegevens kunnen worden afgeleid, je mag wel
suggesties doen indien je geen concrete conclusie kan trekken
Theorievorming en modelbouw
Hypothesevorming en –toetsing
Doelmatigheid en efficiëntie
Gebruiksgemak
Interpreteerbaarheid
Objectiviteit
Betrouwbaarheid
Validiteit
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2.2.1. Validiteit en betrouwbaarheid




Betrouwbaarheid = consistent
Validiteit = meet je wat je zou moeten meten?
o Interne = meet men wat men beoogt te meten
o Externe validiteit = veralgemeenbaarheid naar andere deelnemers, situaties, … ?
Niet betrouwbaar = niet valide!!!

Voorbeeld: 5x na elkaar op weegschaal in dezelfde omstandigheden (dus met zelfde kleren aan 5x op
en af weegschaal)  75, 74, 74,5, 76, 75 (in kg)
 Is niet betrouwbaar! Want altijd andere uitkomst.
 Betrouwbaarheid heeft dus te maken met consistentie in je resultaten!
 Maar let op: een weegschaal kan betrouwbaar zijn, maar toch niet valide!
Voorbeeld: Je gaat er 5x opstaan terug na elkaar en iedere keer wijst 74 aan = dus consistent =
betrouwbaar, maar echte gewicht is 74,5!!  valide? Neen, want weegschaal weegt niet wat het moet
wegen!
Voorbeeld: Bij een enquête, vaak gesloten vragen met antwoordmogelijkheden
Hoe perfect mogelijk opgesteld dan ook, nooit volledig valide. Waarom?  Jouw mening zit nooit exact
vermeld in de antwoordmogelijkheden (leunt er dicht bij aan). Dus meet niet exact wat het moet
meten = niet valide, maar wel betrouwbaar.

2.2.2. Ethische problemen in marktonderzoek








Marktonderzoek vs telemarketing
Verborgen observatieprocedures
Bedreigen van privacy
Gedwongen marktonderzoek
Onderzoek bij kinderen
…
ESOMAR
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Hoofstuk 3: Onderzoeksplan
3.1. Stappen in het onderzoeksplan

(exploratief: indien je nog geen
hypothesen hebt; conclusief: je hebt
al hypothesen)

Hoofdstuk 4: De probleemstelling
4.1. De Hiërarchie van de probleemstelling



Afbakenen van de onderzoeksvraag op basis van het probleem  Indien onderzoeksvraag niet
goed opgesteld werd, faalt volledige onderzoek
Belangrijk om bij probleemstelling je bedrijf te betrekken, en duidelijk te communiceren/horen
wat het probleem is

Beleidsvraag mag niet verward worden met een onderzoeksvraag!
 Beleidsprobleem: we hebben ontdekt dat het marktaandeel dalend is bij Macdonalds
 Dit probleem  vertalen in een onderzoeksvraag(en) om probleem om te lossen
 Secundaire bronnen: het aandeel van Macdonalds ging naar beneden in het volwassenen
segment. Op dat moment had Burger King een nieuwe hamburger.
 Macdonalds wou Burger King verslaan door een nog betere hamburger op de markt te
brengen. Maar dit is eigenlijk niet wat de volwassenen wilden, ze wilden gewoon iets anders
dan een hamburger, bijvoorbeeld wraps.
Wat belangrijk is om af te checken:
 Welke problemen zijn er? Welke problemen zijn belangrijk?
 Is het probleem voldoende relevant ?
 Wat zal er met de oplossingen gebeuren binnen het bedrijf?
Managementproblemen zijn te breed of algemeen om als onderzoeksvraag te kunnen dienen. Daarom
wordt het probleem omgevormd tot een geheel van onderzoeksvragen die oplosbaar zijn. Dit proces
noemen we het ‘operationaliseren’ van een onderzoeksprobleem.
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Engagement heeft een negatieve invloed op aantal dates buiten de relatie (M -> Y)
Rom coms hebben een positieve invloed op aantal dates buiten de relatie (X -> Y)

Het effect van onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele, met inbegrip van de mediator (X
-> Y, inclusief M)  Rom coms hebben een positieve invloed op aantal dates buiten de relatie
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Het effect van rom coms op aantal
dates, zonder de mediator (X -> Y,
zonder M)  Significant positief
effect
Indirect effect van rom coms op
aantal dates, via engagement
B = 0,292
95%
betrouwbaarheidsinterval
bevat geen nul {0,0315; 0,6591}
 Engagement is een mediator

Gestandaardiseerd indirect effect
B = 0,0424
Betrouwbaarheidsinterval
bevat
geen nul dus er is mediatie
R² moet tussen 0 en 1 liggen.
Het indirect effect is 1,83% van de maximale waarde.
Dit is redelijk klein, zoeken naar andere mediatoren.
Conclusie:
Er is een significant indirect effect van rom coms op het aantal dates buiten de relaties via engagement,
b = 0,292, {0,0315; 0,6591}
Dit is een relatief klein effect, R² = 0,0183, {0,007; 0,051}

3.3.3. Voorbeeld: dataset tablets
Een bedrijfsleider wilt weten hoe hij zijn merk van tablets populairder kan maken. Hij verzamelt data
over de houding t.o.v. de advertentie (Att_ad), de houding t.o.v. het product (Att_prod) en hoe graag
ze het product willen kopen (Koop).
Wordt de relatie tussen de houding t.o.v. de advertentie en de intentie om het te kopen gemedieerd
door de houding t.o.v. het product?
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De houding t.o.v. de advertentie heeft een significant positieve invloed op de houding t.o.v. product
(X -> M)

De houding t.o.v. het product heeft een significante positieve invloed op het product willen kopen (M
-> Y)
De houding t.o.v. de advertentie heeft een significante positieve invloed op het product willen kopen
(X -> Y)

Er is een significant indirect effect van
hoe leuk mensen een advertentie
vinden op de wenselijkheid van het
product via hoe leuk ze het product
vinden, b= 0,0493 {0,0152; 0,1007}
Dit is een relatief klein effect, R² =
0,0236, {0,0056; 0,0597}
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3.4. Moderatie & mediatie
3.4.1. Voorbeeld
Relatie tussen gepersonaliseerde reclame en klikintentie
 Attitude tgo Facebook is een moderator: de relatie is sterker voor mensen die positief staan
tgo Facebook
 Relevantie is een mediator: het legt uit waarom er een relatie kan zijn tussen
gepersonaliseerde reclame en klikintentie
 Wanneer de variabele ‘relevantie’ wegvalt, kan de relatie tussen gepersonaliseerde
reclame en klikintentie wegvallen
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3.4.2. Voorbeeld: dataset spokesperson
Eerste deel:

Een hogere expertise leidt tot een hogere efficacy. Een hogere power distance leidt tot een hogere
efficacy.

Er is een significante interactie tussen expertise en power distance. Power distance is een moderator.
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Tweede deel:

Een hogere efficacy leidt tot een hogere aanvaarding van het bericht (m.a.w.: efficacy heeft een
positieve invloed op de aanvaarding van het bericht).
Expertise heeft geen invloed op aanvaarding van het bericht.

Er is geen significant direct effect van expertise op aanvaarding van het bericht.

Drie verschillende waarden van de moderator (power distance): gemiddelde - 1 SD, gemiddelde,
gemiddelde + 1 SD. De mediator (efficacy) op deze drie waarden van de moderator.
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Efficacy is een mediator want er zit geen nul in het betrouwbaarheidsinterval
 Moderated mediation

Hoe hoger de power distance is, hoe kleiner het effect wordt van efficacy op aanvaarding van het
bericht.

Conditioning
Bepalen simple slopes
• +- 1 standaard deviatie van het gemiddelde is van de moderator zijn
• Percentiel punten (10de, 25ste, 50ste, 75ste, 90ste percentiel) zijn
De waarden van mediatoren op verschillende waarden van de moderator (percentielen).
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Conclusie:
Power distance is geen moderator van de relatie tussen bedreiging en expertise.
Bedreiging is een mediator van de relatie tussen expertise en aanvaarding van het bericht.
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