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Jullie opdracht
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Advies
Marketingbevelingen

Onderzoek
Insights over o.a. Klanten



Agenda

1. Soorten scripties
2. Rol van ‘literatuur’
3. Hoe maak je een conceptueel model?
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Drie vormen van scripties

1. Marketingplan (SWOT enz.)
2. Ondernemingsplan (incl financien enz.)
3. Gericht marketingadvies

– Minder breed (geen Macro omg, Porter enz.)
– Focust op klantonderzoek
– Focust op 1 marketingaspect, bijv. sociale media, prijskortingen, 

merkextensies, winkelbeleving, verpakking, logo, distributie, online-
promoties, enz.

– Is vaak verklarend onderzoek: effect van ander logo, andere 
facebookpagina, andere muziek in winkel enz.

Marketing- of ondernemingsplan is NIET verplicht/vereist/de norm
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Inhoud scriptie (bron: BCN) 

• Inleiding (o.a. managementvraag en onderzoeksvraag)
• Literatuur: wat is er bekend over het onderwerp? 
• Onderzoeksopzet
• Onderzoeksresultaten
• Conclusies (uit onderzoek)
• Advies (aanbevelingen, incl budget enz))

– Kernaanbeveling op basis van onderzoek
– Relatie met strategie bedrijf
– Uitvoering en kosten
– NB Dit deel dient voldoende van omvang te zijn, en kan ook worden 

verdeeld over meerdere hoofdstukken
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Beoordeling

Vooral
• Consistentie! 

Een lezer moet elk stapje kunnen volgen, beargumenteer dus ook je 
keuzes

Voorbeeld: laat de belangrijkste uitkomsten van je onderzoek in de vorm van eigen
samenvattende tabellen/figuren in de hoofdtekst zien. Zodat de lezer kan checken
waar de conclusies vandaan komen. Dus geen SPSS uitvoer in rapport (ook niet in 
de bijlagen!). Een lezer moet niet de bijlagen moeten lezen om elke stap in de 
scriptie te kunnen volgen. 
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Voorbeeld gericht onderzoek:
geurmarketing
• Bruna Assen vraagt zich af: Moet ik een geur in de winkel verspreiden?

• Is dit een adviesvraag of onderzoeksvraag?

• Ontleed deze vraag in een oorzaak en een gevolg oftewel
(markt)instrument en meetbaar doel
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Advies- en onderzoeksvraag

• Bruna Assen vraagt zich af: Moet ik een geur in de winkel verspreiden?
• = Adviesvraag: wat moet de ondernemer doen?
• Vraag zelf hoeft NIET SMART te zijn, er kan daarnaast wel een 

meetbaar doel bij staan, bijvoorbeeld ‘10% meer klanten’.  

Onderzoeksvraag:
• Heeft een geur in een winkel effect op verblijftijd klant?
• = (Centrale)Onderzoeksvraag: wat wil je weten?

9



Instrument en meetbaar doel

• Instrument:
– Wel of geen geur
– Of een bepaalde geur bijvoorbeeld bloemen

• Doel:
– Klant blijft langer in winkel
– Gevoelde tijd is korter
– Meer verkopen
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Literatuur!

• Eenvoudig zoeken via Mediatheek
• Maar wat voor zoektermen gebruik je?

Wat is er al bekend over dit onderwerp?

11



Literatuur: journals

• Eenvoudig zoeken via Mediatheek/Catalogus/keywords
• Maar wat voor zoektermen?

• Focus op wat je wil ‘manipuleren’
• Bijvoorbeeld ‘Scent marketing retail’
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Selectie: artikelen
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Voorbeeld 
relevante 
paper



Inzicht in literatuur

• Maakt ook je onderzoeksvraag scherper!
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Hoe kom je tot een conceptueel model?

• Wat is het doel? = ‘te verklaren variabele’
• Wat is het instrument ?= ‘verklarende variabele’
• Hangt het effect ergens van af? (= ‘modererende’ variabele)
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Conceptueel model
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Verblijftijd in de 
winkel

Bloemetjesgeur

Leeftijd klant

Te verklaren variabele
(‘gevolg’)Verklarende variabele

(‘oorzaak’)

Modererende variabele

+
+

Verwachte
richting effect
= hypothese

(Betekent: effect van geur 
sterker als klant ouder is)



Doel onderzoek

• Kijken of de pijltjes (= verwachte effecten mede op basis van je 
literatuurstudie + eigen inzicht) zich echt voordoen

• En dus of het zin heeft een (bloemetjes)geur in de winkel te verspreiden
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Aanpak?

• Experiment!
• In vergelijkbare weken:

– Wel of geen bloemetjesgeur
– Aparte metingen voor jonge en oude klanten
– = 2x2 opzet
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Denk in oorzaak en gevolg

• Hoe krijg ik mijn merkbekendheid omhoog?
• Ik wil 10% meer winst
• Moet ik op Facebook?
• Zal ik mijn prijs verlagen?

• 1,2 Gevolgen, erg breed, ondernemingsplan?
• 3,4 Oorzaken, gerichter, gefocused afstuderen.
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Andere experimenten

• A/B testen: verschillende versies van websites
• Reacties mensen op commercials of andere prikkels

– Gedrag meten, bijv. in ‘verborgen experiment’ 
– Attitudes meten met vragenlijsten
– Primaire emoties meten met scan apparatuur bijvoorbeeld in 

hersencanner (‘neuromarketing’, bestaat in feite niet) 
– .....
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Conclusies

• Kom in deze eerste week met je opdrachtgever tot een zo gericht 
mogelijke adviesvraag: waar ‘twijfelt’ hij over, waarover kun jij hem meer 
leren?

• Gebruik daarvoor literatuur
• Doe eigen onderzoek (moet ook bij ‘plannen’)
• Laat elke stap in je scriptie zien: consistentie!
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Karel Jan Alsem
k.j.alsem@pl.hanze.nl
Kamer T118

Veel succes met jullie afstudeerproject!
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