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Bedrijfspraktijk 
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Kennis/ 
oplossing Dilemma’s 
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Marklinq publicaties 
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Per sept 2015 aan de Hanze 

• Master of Science in Business, met profiel 
Marketing Management 

• 90 EC, waarvan 30 Management, 30 
Marketing en 30 scriptie 
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Marketing hiërarchie 

Marketing als tactiek 
4P’s Product Prijs Plaats Promotie 

 

Marketing als strategie 
Doelgroepkeus en positionering 

 

Marketing als cultuur 
Klantgerichtheid en merkidentiteit 
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Marketing 

10 juni 2010 6 24 maart 2011 

Kernbegrip marketing te weinig op merk gericht 

Alsem, Kostelijk,2008  
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Marketingplanningsproces 

Analytisch  

Strategisch/merk 
 

Creatief  
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Waarom onderzoek voor student 
(marketing)? 

Evidence based professionele adviezen 
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Waarom? 
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Diagnose in de economie: 
onderzoek 
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Niet zo 
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Managementvraag 

Praktisch advies 



Maar nieuwsgierige attitude 
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Managementvraag en thema 

Wat is erover bekend? 

Eigen onderzoek 

Praktisch advies 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CRUI1DbZWPVu7M&tbnid=vaJDgt-Kf0tf4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nationalgeographic.nl/fotografie/foto/nieuwsgierig-giraf&ei=g9SVUqjYBYW3yQPG7YGoAQ&bvm=bv.57155469,d.bGQ&psig=AFQjCNETbkwe7FVPidQKFcY2mxu31fk6ug&ust=1385637339186289


SWOT 

• Mag maar hoeft niet altijd helemaal 
• Is erg beschrijvend  
• Telt NIET als ‘eigen onderzoek’ 
• Maar wel als je het onderbouwt met eigen 

gegevensverzameling bij de doelgroep! 
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Ideale aanpak 

• Zoek naar thema/onderwerp bij bedrijf 
• Kijk wat erover bekend is: deskresearch 

en literatuur (zie voorbeelden) 
• Bedenk wat je nog niet weet en wel wilt 

weten = onderzoeksvraag 
• Maak een onderzoeksopzet en voer het uit 
• Zet de resultaten in tabellen/figuren in de 

hoofdtekst in je scriptie 
• Trek conclusies en geef advies 
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Nuttigste doel onderzoek 

• Vinden van verklaringen! 
Bijvoorbeeld: 

– Waarom is de ene klant tevreden en de andere niet? 
– Waarom werkt mijn reclame niet? 
– Waarom is mijn concurrent wel succesvol en ik niet? 
– Wat is de invloed van een prijsverhoging op 

koopgedrag? 
– Wat is de invloed van sociale media op mijn 

reputatie? 
– Wat is de invloed van een geur in mijn winkel op 

koopgedrag? 
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Breed en diep onderzoek 

 

Brede SWOT analyse van de onderneming 
 
 

 
Dieper-
gaand 
onder-
zoek 
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Ideale (Hanze)marketer 

Analytisch 
 

Strategisch 
 

Creatief 
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Stellingen 

• Ingestuurd door studenten 
• Alle 8 bespreken 
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Dr. Karel Jan Alsem, 
Lector Marketing 
k.j.alsem@pl.hanze.nl 
Room T1.18 (06 40366447) 

Veel succes in jullie honours 
programma!  
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