
D-Day! We starten met het onderzoek! Hoe lang dit duurt is afhankelijk van de gekozen methode, maar... we houden jullie op de hoogte!

Jullie willen 
onderzoek doen, 

leuk!

We op zoek zijn naar inzicht in onze 
klant om behoeften te ontdekken

Hebben we duidelijke inzichten en 
actiepunten en kunnen we verder!

We vanuit klantinzichten de scope van 
onze ontwikkeling willen bepalen

Weten we wat er speelt en willen 
we meer weten over het waarom 

achter de resultaten

Het klinkt alsof jullie behoefte hebben 
aan kwalitatieve verdieping voor meer 

gevoel bij de doelgroep

Het klinkt alsof jullie behoefte hebben
aan een kwantificering van de resultaten om 

hier beslissingen op te kunnen nemen

We willen weten welke van onze 
ideeën wel of niet aansluiten bij 

onze klant

Hebben we gezien hoe klanten dit 
ervaren en zijn we benieuwd of dit 

voor de hele doelgroep geldt

We willen weten hoe klanten 
(onderdelen van) ons product ervaren

Eigenlijk vinden we het lastig om 
te bepalen hoe we met deze inzichten 

verder moeten

Ok, er is dus behoefte aan nieuwe
inzichten. Laten we beginnen!

Waarom willen jullie onderzoek doen?

We hebben behoefte aan zowel 
expertise als objectiviteit, dus we 
willen een externe partij inzetten

We hebben een eigen onderzoeker
met voldoende expertise dus die

zetten we aan de slag!
Het is een kleine en ‘low risk’
vraag, dus we doen het zelf

Allemaal goede 
redenen!

Maar voor we 
beginnen: is er bij 

jullie al eerder 
onderzoek 

gedaan naar dit 
onderwerp?

Vraag het eens na bij 
je collega’s, ligt er 

nog een onderzoek?

Dat komt mooi uit, 
gebruik het bestaande 

onderzoek

Prima, voor vragen
kunnen jullie altijd 

bellen!

Fijn dat we jullie verder geholpen 
hebben! Vergeet niet de inzichten 

te delen met collega’s!

Wij kunnen jullie hiermee helpen 
door middel van een presentatie of 

workshop, bel Dorien of Odette!

Oké!

Geeft deze
voldoende antwoord

op je vraag?

Is het onderzoek
recent genoeg om
nog te gebruiken?

Het onderzoek is afgerond en de 
resultaten en inzichten zijn binnen. 

Waar staan jullie nu?

Wie gaat het
onderzoek
uitvoeren?

 Omdat...

START

weet 
niet

ja

ja

ja

ja

ja

nee nee

nee

ja ja

nee

neenee

 nou...

Dat 
klopt!

Dankzij
het 

onderzoek
...
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Wat zijn de 
belangrijkste 

eigenschappen 
van je doelgroep?

Wat zijn de 
belangrijkste 

vragen, ideeën en 
aannames die je 

wilt testen?

Wat voor 
testmateriaal heb 
je nodig om deze 

te testen?

Wie van je
collega’s of

stakeholders wil
je verder

betrekken in het
onderzoek?

Oké!

Lekker 
bezig!

Klaar! 
(voor nu)

Ga zo 
door!

Met deze randvoorwaarden steken 
we de koppen bij elkaar om de 

juiste aanpak voor jullie vraag te 
vinden. Kwali, kwanti, hybride. 

Alles is mogelijk! Dit stemmen we 
uiteraard met jullie af

Leuk! Dit kunnen wij 
zeker voor jullie doen.

Allereerst is het tijd 
om wat beslissingen 
te nemen. We helpen

 je hier graag bij!
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