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Waarom onderzoek voor student 
(marketing)? 

Evidence based professionele adviezen 
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Niet zo 
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Managementvraag 

Praktisch advies 



Maar zo 
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Managementvraag 

Wetenschappelijke bevindingen en theorieën 

Onderzoek en marketingdiagnose 

Praktisch advies 



Kennisvalorisatie 

Bedrijfspraktijk 
 

 Hanzehogeschool 
Lectoraat 

 

Onderwijs 
Hanzehogeschool  

 

Kennis/ 
oplossing Dilemma’s 
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www.marklinq.nl 
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Thema’s 

• Branding 
• Ondernemerschap en marketing 
• Healthy Ageing en de zorgconsument 
• Sustainable gedrag bij bedrijven en 

consumenten 
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Wat heeft u aan Marklinq? 

• Gratis lid: op de hoogte van kennis en 
publicaties (circa 70 leden) 

• Vragen inbrengen 
• Onderzoek door docentonderzoeker en 

studenten, en advies 
• Verschil met marktonderzoekbureau: 

– (Deels) gepubliceerd 
– Duurt soms iets langer 
– Lagere kosten 
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Ondersteund door 
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Marklinq publicaties 
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Voorbeeld 

• Brandingissues: Imago Groningen 
(aardbevingen) en Haren (project X) 
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Resultaten Groningen 

• Imago Noord Groningen bij bewoners en 
bedrijven negatief beïnvloed 
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Reputatieschade? 

• Effect Project X Haren op 
aantrekkelijkheid Haren 
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Conclusie Haren 

• Bekendheid toegenomen 
• Weinig uitstraling op aantrekkelijkheid 
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‘Leegstand’ Haren 
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Opdracht gemeente/Ondernemend Haren 

• Wat zijn de oorzaken van de economische 
teruggang? 

• Biedt oplossingen aan 
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Onderzoeksopzet 

• Vragenlijst voor ondernemers (65) en 
consumenten (273) 

• Afgenomen door 25 studenten 
Retailmanagement van de 
Hanzehogeschool 

• Eind maart/begin april 
• Eerst pretest 
• Verdeeld over de week 



Advies 

• Focusgroepen : vastgoedeigenaren, 
politieke partijen, gemeente 

• Belangrijk advies: instellen 
Ondernemersfonds 
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Conclusies 

• Luisteren naar en betrekken van het MKB 
in onderzoek 

• Studenten inschakelen voor projecten 
• Alle onderzoek publiceren in 

Marklinqreeks 
• Zoveel mogelijk bekend maken via media 
• Databestanden beschikbaar voor vakken 

 
 
 

19 



Dr. Karel Jan Alsem, 
Lector Marketing 
k.j.alsem@pl.hanze.nl 
Room T1.18 (06 40366447) 
www.marklinq.nl 

Marklinq:  
samen naar een beter 

marketingbeleid! 
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