
Van onderbuik naar onderzoek 
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Waar gaat het over? 

• Van: ‘universele waarheden’ (= onderbuik) 

– Zowel intern (organisatie) als extern (politiek) 

• Naar: feiten en cijfers (= onderzoek) 

– Profiel, herkomst en bereik 

– Bezoekgedrag, klantwaarde  

– Motieven, drempels, wensen, behoeften 

• Doel: gefundeerde en meetbare besluiten 
over programma en marketing 
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2 oktober 2019 

If you don't know where you are going,  

you will probably end up somewhere else  
(Laurence Peter, 1977) 
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Vragen naar de bekende weg? 

• Wie zijn onze bezoekers (niet)? 

– Hoe zien bezoekers en niet-bezoekers eruit?  

• Hoe groot is ons verzorgingsgebied? 

– Waar komen bezoekers (niet) vandaan? 

• Hoe gedraagt ons publiek zich? 

– Wie zijn heavy & medium users, wie komt maar één keer? 

• Hoe waardeert het publiek onze propositie? 

– Hoe verloopt de klantreis (customer journey)? 
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In drie stappen data-informed 

• Marktanalyse 
– Via doelgroep-segmentatie onderscheid tussen: 

• Huidige/niet-bezoekers met/zonder latente belangstelling 

• Data-analyse 
– Recency, frequency, monetary value meten 

• Data-informed aanpak per doelgroep 

• Publieksonderzoek 
– Periodiek monitoren van klanttevredenheid 

• Kwantitatieve en kwalitatieve inzichten 
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Denken en handelen in doelgroepen 

• Denken in doelgroepen helpt om relevanter te worden 

– Door uitsluitend zo breed mogelijk te programmeren voor 
een zo breed mogelijke doelgroep word je een grijze muis, 
een allemansvriend(in): You are stuck in the middle 

• Om doelgroepen succesvol te benaderen moeten ze: 

– Te onderscheiden zijn van andere doelgroepen 

– Groot genoeg zijn om apart te benaderen 

– Benaderbaar zijn tegen redelijke kosten 

– Jouw propositie kunnen betalen 

– Genoeg omzet en marge genereren 
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Marktanalyse-methodes 

De meest gebruikte methodes zijn: 
 

• Mentality (Motivaction) 

– Geschikt voor het toetsen van concepten 

• BSR-model (Smart Agent Company) 

– Geschikt voor segmentatie maar niet voor evaluatie 

•                   (voorheen: Mosaic) (Whooz) 

– Geschikt voor meten & weten, analyseren en evalueren 
(totale marketing intelligence cyclus) 
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Dromen en Rondkomen 

Jong en 

Hoopvol 
Volks en Uitgesproken 

Bescheiden 

Ouderen 

Gezellige  

Emptynesters Gewoon Gemiddeld 

Landelijke Vrijheid 

Plannen en Rennen Zorgeloos en Actief 

Luxe Leven 

Stedelijke 

Dyna- 

miek 

Nederland volgens 

In plaats van 14 Mosaic-
Groepen zijn er nu 11 
segmenten gevormd,  
om het inzicht in de 
doelgroepen op 
hoofdlijnen te 
vergemakkelijken 
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€ hoog € Med € hoog € Med € hoog € Med € hoog € Med

€ hoog € Med € hoog € Med € hoog € Med € hoog € Med

Monetary Value (waarde): Laag = < €50 - Medium = €51-€100 - Hoog = > €100
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Bezoek € laag € laag € laag € laag

1 Bezoek
€ laag € laag € laag € laag

0-90 dagen 91-180 dagen
181-360 

dagen
≥360 dagen

5+ 

Bezoeken € laag laag € laag € laag

Data-analyse: 
RFM-Matrix brengt gedrag in kaart en helpt om 
doelgroepen (niet) te kiezen 

Bezoekgedrag kun je via dashboards en CRM-systemen inzichtelijk maken. 
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Publieksonderzoek 

• Antwoorden die niet via data-analyse te krijgen zijn 

– Kwantitatief 
• Combinatie van online en offline onderzoek 

– Kwalitatief 
• Focusgroepen 

• Mystery guests 

• Stakeholdersonderzoek om belangen veilig te stellen 

– Primaire en secundaire stakeholders onderscheiden 
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Vraag stellen 

Marktanalyse 
onderzoek 

Propositie  
maken 

Uitvoeren 

Evalueren 

Data 
terugkoppelen 

Marketing Intelligence = cyclisch 
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Hier gaat het over: 

• Nut en noodzaak intern duidelijk maken: draagvlak! 

• Betrouwbare gegevens verzamelen en interpreteren 

• Uitkomsten van onderzoek intern laten landen 

• Uitkomsten ook extern verspreiden 

• Uitkomsten omzetten in meetbare acties 

• Effect van acties meten door nieuw onderzoek 

• Ooms, tantes, buren en vrienden thuis laten  

• Als je het niet alleen kunt..: doe het samen! 
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Waar wacht je nog op? 

• Start vandaag nog met het verzamelen van data over 
je bezoekers. Vraag jezelf en elkaar wel vooraf waar 
je ze voor gaat gebruiken  

• Branchevereniging, gemeente, lokale culturele sector 
of fonds zorgt voor ‘kritische massa’, financiering en 
helpt bij ‘lastige gesprekken’ 

• Tilburg, Enschede, Zoetermeer, Amsterdam, Utrecht, 
Den Haag, Dronten, Rotterdam, Groningen, 
Eindhoven, Bergen op Zoom en vele andere steden 
gingen je voor! 
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Wil je het echt allemaal weten? 

Neem dan contact op met: 

 
EMC Cultuuronderzoeken 

Willem Wijgers 

willem@cultuuronderzoeken.nl 

+31(0)6 2696 8445 

 
 

 

 

©2019 teksten en afbeeldingen EMC Cultuuronderzoeken tenzij anders vermeld  
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EMC Cultuuronderzoeken  
Bedrijfsprofiel 

Wij ondersteunen organisaties in de kunst- en cultuursector bij 
het realiseren van hun ambities. Dit doen we door het in kaart 
brengen van hun markt, met kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek, data-analyse en segmentatie. Vervolgens vertalen 
wij de aldus verkregen inzichten onder andere in dashboards en 
in meetbare actie. Dit doen we voor musea, (film)festivals, 
(film)theaters, schouwburgen, symfonieorkesten, bibliotheken, 
toneelgezelschappen en kunst-educatieve instellingen.  
 
We doen dit vanuit de overtuiging dat culturele instellingen de 
meeste financiële waarde genereren - en maatschappelijke 
waarde toevoegen -  als ze vanuit hun eigen kracht opereren. 
Data en het bewerken en gebruiken ervan zijn daarvoor 
belangrijke en betrouwbare aanjagers. 
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