


Productonderzoek

Introductie   
Natur apersped quame verrore molorpo se 
quaturias aut optatur, velibus dandam, que 
nimus estius, simustorrore aut quas cum 
voloreptiis erfercia con perecus daecea dunt 
maios debit velenim perspella dolum aut as 
evel inum sint andit etur sam venis quate 
volorendae pos doloratat harum re  
con eosseque dem eo.

Lori de aborro quam facearcienia si dolum 
nus, vitist archillam cumquiati ad qui dolup 
tiatur si optium qui aut ommollorunt.

Quia cum facepera quam vellorum is alibu 
santi to eveliquo eatiam escipsanto dolut 
erorite nem ea des dolorep tateceate maxi 
mus vel elenis ut voluptia volum quo comni 
mo lorepro consequam consebus 
inisit laborissum ex enecae cone cus, 
siniass edicipsam nonseque optas atceste 
eium liquia di inum ea pliquiatem smolo
recto inctectur, cusapie ndent.

Volorro digende lesciducia coresto totat lan 
dem ium reseque nusam quid que alis es del 
il idelicia nonsequaecus eati audipsa musci 
is et magnihi llatur, odisiniet, nis dis ex earis 
precabo runtendam volupicat eium ea custe 
rehendit assimet eaquae aut od quasit mint 
dolo te porro tem. 

Dynamische markt   
Plius, ut qui accab ipsae. Itatias velibus ex 
excepta quiaspe lenienda secusda corem re 
estrumqui sinvelit molorum, iuntias aliquam 
utatior ibuscia alit veliati cone doluptam cus, 
enducie niscienimi, que dolupta eritae. 

De toekomst
It aut fugia volo et oditat rem liquae ipsunt 
es pro etita de num am ut fugita duci re des 
eum nonse omni volore, sam fugia con con 
sequo occus, ipsae. Iliqui doluptate nobisci 
endaecti odit, endipsa nem fuga. Itatem

Experfer fernam ipiendusant dolore veles 
tecte nonsequam ad et, quae ventus sum 
dolorepudit aliqui optat hillabo. Tem labor 
solorae voluptatis eatem. 
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Wat kunt u doen om uw bedrijfsprestaties 
te verbeteren? Welke kenmerken zorgen 
ervoor dat mensen voor uw product of 
dienst kiezen? Met het drijfveren onder-
zoek krijgt u inzicht in de elementen die de 
tevredenheid of aankoopintentie van consu-
menten beïnvloeden. Zo weet u wat u moet 
verbeteren en welke eigenschappen u moet 
benadrukken in uw positionering om uw 
marktaandeel te vergroten. 

Dit kennisdocument geeft u meer infor-
matie over wat productonderzoek is, 
waarom en wanneer het verstandig is om 
dit type onderzoek uit te voeren, op welke 
methodiek het onderzoek van Multiscope 
gebaseerd is en hoe de informatie aan u 
wordt gepresenteerd.  

Wat is een drijfveer? 
In het productonderzoek gaan we op zoek 
naar de drijfveren van consumenten. Een 
drijfveer is een kenmerk van een product of 
dienst die invloed kan hebben op het 
gedrag van consumenten. Denk bijvoor-
beeld aan gemak, beschikbaarheid, service 
of kwaliteit. Een drijfveer kan er voor 
zorgen dat mensen uw product kopen, er 
tevreden over zijn of u aan anderen 
aanbevelen en heeft dus invloed op uw 
bedrijfsresultaten. 

We spreken van een belangrijke drijfveer 
wanneer deze een significante invloed heeft 
op het gedrag van de consument. Dit 
betekent dat wanneer u laag scoort op een 
belangrijke drijfveer, uw algemene beoor-
deling ook lager uitvalt. 

Waarom productonderzoek? 
Het is belangrijk om de drijfveren die 
invloed hebben op uw bedrijfsresultaten te 
identificeren. Hiermee bepaalt u welke 
prioriteiten u moet stellen om uw product 
te verbeteren. Daarnaast kunt u uw positio-
nering en marketing aanpassen aan de 
drijfveren die voor consumenten belangrijk 
zijn.  

Door onderzoek uit te laten voeren door 
een externe partij krijgt u onafhankelijk 
advies. Wij laten ons niet leiden door 
onderbuikgevoelens. Door uw potentiële  
drijfveren voor te leggen aan honderden 
consumenten in ons panel krijgen we 
inzicht in wat de gemiddelde consument 
van u vindt en welke drijfveren voor hen 
belangrijk zijn. 

Wanneer? 
We raden aan om productonderzoek uit te 
voeren wanneer u uw bedrijfsprestaties wilt 
verbeteren, maar niet weet wat u moet 
veranderen om dat voor elkaar te krijgen. 



Methodiek 
Een productonderzoek kan uitgevoerd 
worden onder alle Nederlanders, maar kan 
ook afgestemd worden op uw specifieke 
doelgroep. 

In het onderzoek worden twee elementen 
bevraagd, waarbij respondenten een cijfer 
van 1 tot 10 kunnen geven: 

• Algemene tevredenheid: Hoe tevreden 
zijn consumenten over het algemeen over 
uw product of dienst? 

• Potentiële drijfveren: Hoe beoordelen 
respondenten u op de door u gekozen 
drijfveren? 

Het is belangrijk om niet zomaar allerlei 
drijfveren mee te nemen in het onderzoek. 
De drijfveer moeten voldoen aan een aantal 
criteria:  

1. Het is meetbaar 

2. Het onderscheidt zich duidelijk van 
andere drijfveren 

3. Het is te vergelijken met de algemene 
tevredenheid 

4. U moet invloed kunnen uitoefenen op de 
drijfveer.  

De drijfveren kunnen in samenwerking met 
Multiscope gekozen worden. Voorbeelden 
van goede drijfveren kunnen per product of 
branche erg verschillen. Enkele voorbeelden 
zijn: prijs, kwaliteit, snelheid, klantvriende-
lijkheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
betrouwbaarheid. 

 

We vragen respondenten niet expliciet hoe 
belangrijk zij iedere drijfveer vinden. Om het 
belang van elke drijfveer vast te stellen 
vertrouwen wij daarom op data. Dit geeft een 
beter beeld van de mate waarin drijfveren 
bewust of onbewust bijdragen aan de 
tevredenheid.  

Analyse 
Wanneer we weten hoe tevreden res-
pondenten over het algemeen met u zijn en 
hoe ze u beoordelen op de verschillende 
drijfveren gaan we van start met de 
analyse. We onderzoeken de samenhang 
tussen een potentiële drijfveer en de 
algemene tevredenheid met behulp van een 
meervoudige lineaire regressie-analyse. 

Het belang van iedere drijfveer leiden we af 
uit de bèta score. Hoe hoger deze score is, 
hoe groter de invloed daarvan op de 
algemene tevredenheid. Dit betekent dat 
hoe hoger deze score ligt, hoe belangrijker 
respondenten deze drijfveer vinden. 

Naast de bèta score is ook de p-waarde van 
belang. Deze waarde geeft aan met hoeveel 
zekerheid gezegd kan worden dat een 
drijfveer invloed heeft. We zetten de grens 
op 90%, wat betekent dat we met 90% 
zekerheid kunnen zeggen dat de bèta score 
een significante invloed heeft op de 
algemene tevredenheid. 

Met behulp van uw gemiddelde score per 
drijfveer en de bèta score die het belang 
van iedere drijfveer bepaald, plaatsen we de 
resultaten in een inzichtelijke matrix. 
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De matrix bestaat uit vier kwadranten. 
Afhankelijk van het kwadrant waarin een 
drijfveer zich bevindt raden wij u aan om 
actie te ondernemen of juist minder prio-
riteit te stellen: 

1. Aanpakken: Drijfveren waar respon-
denten u slecht op beoordelen, maar die 
wel als belangrijk worden gezien moet u 
aanpakken. Door uw product te ver-
beteren op deze eigenschappen kunt u 
uw marktaandeel het meest effectief 
vergroten. 

2. Benutten: Drijfveren waar respon-
denten u relatief hoog op beoordelen en 
die ook als belangrijk worden gezien 
moet u benutten. Dit zijn de sterke 
eigenschappen van uw product. Deze 
kunt u benadrukken in uw positionering. 

3. Negeren: Drijfveren waar respondenten 
u minder goed op beoordelen, maar die 
respondenten ook minder belangrijk 
vinden kunt u negeren. Het verbeteren 
van deze eigenschappen draagt niet 
sterk bij aan de tevredenheid. 

4. Bewaken: Onbelangrijke sterktes zijn 
elementen waar u goed op scoort, maar 
die geen grote invloed hebben op uw 
algemene beoordeling. Het zijn ele-
menten waar u niet te veel energie in 
moet stoppen, omdat ze niet veel 
toevoegen. 

Aan de hand van deze matrix krijgt u direct 
inzicht in welke eigenschappen u moet 
verbeteren, benutten of waar u juist minder 
energie in kunt steken. 

Meer informatie? 
Meer informatie over het productonderzoek 
of een vrijblijvende offerte? Stuur een mail 
naar onderzoek@multiscope.nl of bel met 
073-6212122. 
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Over Multiscope

Specialist in online marktonderzoek! 

Multiscope helpt bedrijven en organisaties bij het nemen van de juiste beslissingen. Via 
marktcijfers, online panels, klantenpanels, een innovatief onderzoeksplatform en continu 
online marktonderzoek. Verzeker u van succes met de juiste marktinformatie!

Marktpeiler 

De Multiscope Marktpeiler is dé manier om 
vragen te stellen aan Nederlandse consu-
menten. Het is een maandelijks omnibus 
marktonderzoek waarin u uw vragen tegen 
een vaste prijs kunt voorleggen aan 1.000 
Nederlanders.  

 
 

Marktcijfers 

Bent u op zoek naar actuele cijfers van uw 
markt? Wij onderzoeken op doorlopende 
basis de trends, ontwikkelingen, cijfers en 
resultaten van een groeiend aantal markten. 
We publiceren regelmatig nieuwe rapporten 
binnen thema’s als e-commerce, mobiliteit, 
opleiding, wonen en werk. 

 
 

Marktonderzoek software 

U kunt zelf online marktonderzoek uitvoeren 
of uw eigen klantenpanel beheren via het 
onderzoeksplatform Socratos. In uw huisstijl 
en persoonlijke webomgeving. Inclusief 
hosting en professionele ondersteuning. 

 
 

Online panels 

Ken uw markt en doelgroep. Leg uw 
belangrijke vraagstukken voor aan onze 
achterban van 140.000 consumenten, 70.000 
zakelijke beslissers of de leden van één van 
onze zeven doelgroeppanels. Snel, een-
voudig en betrouwbaar! 

 
 




