THE
YEAR
OF
MOBILE

01

2014: THE YEAR OF MOBILE
Mobiel marktonderzoek is binnen ons vakgebied momenteel één van de
belangrijkste ontwikkelingen. Op congressen van Esomar en de MOA gaat
het steeds vaker over dit onderwerp en ook in de vakbladen lees je er
steeds meer over. Het verschijnen van ‘The Handbook of Mobile Research’
in 2014 onderstreept hoe ‘hot’ dit onderwerp op dit moment is.
Reden voor Ruigrok | NetPanel om 2014 uit te
roepen tot ‘the year of mobile’: een jaar lang
focus op de mogelijkheden die de mobiele
telefoon ons biedt voor marktonderzoek.

Aan de hand van onderzoeksresultaten en
cases laten we zien welke (nieuwe) mogelijkheden mobiel onderzoek op het gebied van
kwantitatief en kwalitatief onderzoek biedt.

Natuurlijk wisten we vóór 2014 al dat mobiel
marktonderzoek meer is dan alleen het
invullen van een vragenlijst op je mobiel.
Maar om de betekenis en de meerwaarde
van mobiel onderzoek verder te verkennen
hebben we afgelopen jaar diverse onderzoeken, pilots en analyses uitgevoerd.
In dit boekje presenteren we de belangrijkste inzichten van een jaar focus op mobiel.

We wensen je veel leesplezier toe en hopen
dat onze inzichten je inspireren om samen
met Ruigrok | NetPanel de mogelijkheden
van mobiel onderzoek verder te onderzoeken. Heb je vragen of ideeën, neem dan
gerust contact met ons op!
Kjell Massen & Martijn van der Veen
Amsterdam, januari 2015
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MOBIEL IS MAINSTREAM
Een belangrijke reden dat Ruigrok | NetPanel zich in 2014 sterk op mobiel
heeft gericht, is dat mobiel de afgelopen vijf jaar een enorme vlucht heeft
genomen in Nederland. Een ruime meerderheid van de Nederlandse
bevolking heeft inmiddels via één of meerdere mobiele apparaten toegang
tot internet. Hieronder geven we een kort overzicht hoe groot mobiel in
Nederland eigenlijk is.
Bezit smartphone en tablet
Smartphones zijn met een penetratie van
76% onder de Nederlandse bevolking
(13 jaar en ouder) volledig ingeburgerd.
Wat niet verbaast, is dat het bezit van
een smartphone onder jongeren nog veel
hoger is (95%). Wel opvallend is dat ook
onder ouderen de smartphone aan een
opmars bezig is. Al 45% van de 65-plussers
bezit een smartphone.
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Ook tablets zijn al goed ingevoerd. Eind
2014 heeft 61% van de Nederlandse
bevolking de beschikking over een tablet.
Hier zien we veel minder verschillen
naar leeftijd. Het bezit van tablets onder
65-plussers (56%) is bijna even hoog als
gemiddeld in Nederland.

OP WELKE APPARATEN GEBRUIK JIJ INTERNET?

LAPTOP/
DESKTOP

SMARTPHONE

2012

2013

2014

97%

97%

94%

44%

50%

59%

23%

37%

50%

TABLET

03

Internet via mobiele apparaten
Mobiele apparaten zijn een belangrijke toegangspoort tot internet.
Uit ons eigen What’s Happening Online-onderzoek (2014) weten
we dat het gebruik van internet via mobiele apparaten de afgelopen jaren sterk is gestegen. We zien dat het gebruik van internet
via smartphones (59%) lager ligt dan het bezit van smartphones
(76%). Het blijkt dat niet iedereen met een smartphone hierbij
ook een data-abonnement heeft (bron: Vodafone). Ook zien sommige mensen apps niet als het gebruiken van internet, wat een
onderschatting oplevert.
In ons What’s Happening Online-onderzoek valt op dat jongeren
de echte grootverbruikers zijn van mobiel internet. Zij maken
vooral intensief gebruik van internet op hun smartphone, bijvoorbeeld om informatie op te zoeken of nieuws te lezen.

Jongeren gebruiken internet op
hun smartphone vooral voor:

84%

informatie
opzoeken

83%

social media

68%

nieuws lezen
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89%

gebruikt internet
op een smartphone
(in 2013: 71%)

44%

gebruikt internet
op een tablet
(in 2013: 34%)

Gebruik van internet op
laptop of desktop onder
jongeren daalt
2013: 97%
2014: 89%
Basis: Jongeren 18-24 jaar (n=183)
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WHAT’S HAPPENING MOBILE?
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.
Maar hoe belangrijk is de mobiele telefoon nu eigenlijk voor Nederlanders?
Om hier antwoord op te krijgen hebben we in juni 2014 het eerste
What’s Happening Mobile-onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek
stonden het belang en de functie van de mobiele telefoon centraal.
Nederlanders gebruiken hun mobiele
telefoon het meest tijdens het wachten
(65%). Ook gebruikt meer dan de helft van
de Nederlanders de mobiele telefoon wel
eens tijdens het tv-kijken (57%). Ook tijdens
het reizen met het openbaar vervoer (50%)
en tijdens het winkelen (46%) wordt de
mobiele telefoon door een groot deel van
de Nederlanders gebruikt.
Tussen mannen en vrouwen zijn grote verschillen zichtbaar in situaties waarin zij de
mobiele telefoon gebruiken. Zo gebruiken
mannen de mobiele telefoon vaker voor
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privézaken op het werk dan vrouwen en
zitten ze ook vaker op het toilet te sms’en,
facebooken of te whatsappen. Ook in het
verkeer (op de fiets of in de auto) maken
mannen vaker gebruik van hun mobiele
telefoon dan vrouwen.

BELANGRIJKSTE SITUATIES WAARIN MEN
DE MOBIELE TELEFOON GEBRUIKT

65% tijdens het wachten

MAN-VROUW-VERSCHILLEN IN
MOBIELETELEFOONGEBRUIK
privégebruik op werk

48%

38%

op de wc

57% tijdens het tv-kijken

37%

27%

op de fiets

50% tijdens het reizen met het ov

24%

13 %

tijdens het autorijden

21%

7%

tijdens een vergadering

46% tijdens het winkelen

15%

5%

		07

Mobiel is erg belangrijk en bijna onmisbaar
Uit het onderzoek blijkt verder dat de mobiele telefoon voor veel
Nederlanders (63%) erg belangrijk is. Voor smartphonebezitters is
hun telefoon helemaal belangrijk (74%), bezitters van een ‘gewone’
mobiele telefoon hechten minder waarde aan hun mobieltje (34%).
De mobiele telefoon is voor een groot deel van de Nederlanders
zelfs bijna onmisbaar: bijna de helft (47%) kan de mobiele telefoon
moeilijk een maand missen. Ook hier zien we hogere cijfers voor
bezitters van een smartphone (54%) dan voor Nederlanders met
een gewone mobiele telefoon (30%).
Dat de mobiele telefoon moeilijk misbaar is blijkt ook uit het feit
dat men bereid is om veel op te geven voor de mobiele telefoon.
Zo zouden Nederlanders bijvoorbeeld makkelijker een maand alcohol of hun tablet kunnen missen dan hun mobiele telefoon.
Bij de keuze voor seks, koffie of de auto spant het erom en
verliest de mobiele telefoon nipt. Uit de resultaten blijkt wél dat
vrouwen seks makkelijker een maand kunnen missen dan de mobiele telefoon.
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‘Na mijn vrouw en kinderen is mijn
telefoon mijn allessie. Hij zorgt
ervoor dat ik op tijd wakker ben om
naar mijn werk te gaan. Hij zorgt
ervoor dat ik (meestal) rechtstreeks
bij mijn klanten kom. Hij zorgt
ervoor dat ik altijd contact met mijn
lieve vrouw kan hebben. Hij zorgt
ervoor dat ik vaak mijn eten heb
(thuisbezorgd.nl), aan mijn trekken
kom (meidenvanholland.nl) en snel
weet wanneer de concurrentie van
Feyenoord punten verspeeld heeft.
Kortom, hij zorgt goed voor mij.
Jammer dat hij de kinderen niet uit
de crèche kan halen.’
Man, 29 jaar, laagopgeleid

WAT KUN JE HET MAKKELIJKST EEN MAAND MISSEN? JE MOBIELE TELEFOON OF…

alcohol

84%

tablet

16%
25%

75%
seks

55%

46%

54%

36%

64%
45%

koffie

auto

46%

45%

54%
55%
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MOBIEL ONDERZOEK: WAAR HEBBEN
WE HET DAN EIGENLIJK OVER?
Nu we hebben gezien dat heel veel mensen in Nederland een smartphone
hebben, dat die heel belangrijk voor hen is en dat ze hem heel veel
gebruiken, ligt het voor de hand om de smartphone ook in te zetten voor
onderzoeksdoeleinden: mobile research.
Een term waar je heel veel over hoort
op congressen, in vaktijdschriften en op
websites. Maar waar hebben we het dan
eigenlijk over?
Er is veel buzz en hype rondom mobile
research. Het onderwerp wordt van alle kanten belicht en er wordt van alles bij gehaald:
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Om iets meer duidelijkheid te scheppen over wat mobile research is, hebben we op basis
van onze eigen inzichten een indeling gemaakt van mobiele onderzoekstechnieken.

Kwantitatief mobiel onderzoek
Bij kwantitatief mobiel onderzoek gaat het om onderzoek met behulp van vragenlijsten,
waarbij (ook) mobiele apparaten worden gebruikt voor de dataverzameling. We kunnen dit
onderverdelen in:
• Unintentional/accidental mobile: dit zijn de gewone online vragen die nu al door
deelnemers op de mobiele telefoon worden ingevuld, zonder dat de onderzoeker de
vragenlijst daarvoor geschikt heeft gemaakt.
• Mixed mode (responsive): deze vragenlijsten zijn technisch geschikt gemaakt voor het
invullen via mobiele apparaten en via de pc of laptop. De vragenlijst is responsive.
• Mobile only (browser, app, sms): deze vragenlijsten zijn expliciet bedoeld om op mobiele
apparaten ingevuld te worden (en zijn niet geoptimaliseerd voor pc of laptop). Het invullen
van de vragenlijst kan zowel via de browser als via een app, of zelfs via sms.
• mCapi: dit zijn persoonlijke interviews waarbij de antwoorden direct op een mobiel
apparaat worden ingevoerd.
• mCati: dit zijn telefonische interviews naar mobiele nummers.
11

Kwalitatief mobiel onderzoek
Bij kwalitatief mobiel onderzoek hebben we het over online kwalitatieve tools die gebruik
maken van mobiele apparaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan online community tools,
etnografische tools en online forumdiscussies. Een aantal eigenschappen van mobiel
kwalitatief onderzoek:
• Puur mobiel / Mixed mode: online kwalitatieve tools via een mobiele app, of via een browser.
• Deelnemers verzamelen data: het komt bij deze tools regelmatig voor dat we de deelnemers vragen om bepaalde informatie te verzamelen. Bijvoorbeeld om foto’s van specifieke
situaties te maken, een winkel te bezoeken om te kijken welke producten in het schap
liggen of om hun vrienden te observeren tijdens een avondje uit en daar later verslag van
te doen.
• Persoonlijke & etnografische data: veel data die we op deze manier verzamelen hebben
betrekking op het persoonlijke leven van een deelnemer en zijn/haar familie en vrienden.
• Taken: over het algemeen krijgen deelnemers één of meerdere taken. Deze kunnen eenvoudig zijn (deelname aan een forumdiscussie) of veeleisender (gedurende een periode
een dagboek bijhouden, specifieke foto-opdracht).
Voor mobiel kwalitatief onderzoek maakten we zelf afgelopen jaar
gebruik van ContextMapp en CMNTY.
12
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WAAROM MOBIEL ONDERZOEK?
Je kunt de mobiele telefoon op veel verschillende manieren inzetten in
onderzoekssituaties. Maar waarom zou je mobiel eigenlijk opnemen in je
onderzoeksdesign? Wat mis je zonder mobiel? Wat is de toegevoegde
waarde? Wij zien drie belangrijke redenen om onderzoek ook via mobiele
apparaten uit te voeren.
1. Respondenten willen het
Een heel belangrijke reden om mobiel op te
nemen in je onderzoeksdesign is dat respondenten tegenwoordig verwachten dat zij niet
alleen via een computer aan onderzoek mee
kunnen doen, maar ook via mobiele apparaten. Of wij als onderzoekers het faciliteren of
niet, een deel van de respondenten vult nu
al onze vragenlijsten in via een mobiel apparaat. Daar kunnen we dan maar beter goed
op inspelen en zorgen dat het goed werkt.
De schattingen van het percentage respondenten dat een vragenlijst via een mobiel

apparaat invult lopen nogal uiteen. Regelmatig komen we percentages tegen van
20% tot 30%. Nadere details (bijvoorbeeld
over de doelgroep en de definitie van ‘mobiel apparaat’) worden daarbij meestal niet
gegeven.
In onze eigen onderzoeken vragen we
regelmatig uit op welk apparaat men de
vragenlijst invult. Als we mobiele telefoon
en tablet samennemen, komen we gemiddeld op 19%: 5% op de mobiele telefoon
en 14% op de tablet.
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Bij onderzoeken onder klantenbestanden (geen panel) worden vragenlijsten nog vaker op de mobiele telefoon en tablet ingevuld.

2. Vergroten bereik

5%

14%
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02 BEACONS

Jongeren gebruiken aanzienlijk vaker een smartphone om een
vragenlijst in te vullen (17%). En dit betreft dan nog alleen jongeren
die al in ons onderzoekspanel zitten. De algemene trend in ons vakgebied is dat het steeds moeilijker wordt om jongeren (en andere
specifieke doelgroepen) te betrekken in marktonderzoek. Door het
onderzoek via mobiel toegankelijk te maken, kunnen we het bereik
onder deze doelgroepen vergroten. Door de mobiele experience
goed op jongeren af te stemmen, kan het effect nog groter zijn.
We onderzoeken daarom momenteel de mogelijkheden om met
mobiel zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en verwachtingen van jongeren ten aanzien van onderzoek.

3. Nieuwe toepassingen
Als laatste biedt mobiel natuurlijk ook een aantal heel interessante nieuwe mogelijkheden.
• Een mobiele telefoon heb je over het algemeen bijna altijd bij je. Dit maakt het apparaat
heel geschikt om in het moment data te verzamelen. Bijvoorbeeld tijdens het winkelen,
tijdens het bezoek aan een festival of tentoonstelling, of tijdens het gebruiken/consumeren
van een product. Op deze manier hebben we bijvoorbeeld al onderzoek in-het-moment
gedaan tijdens het reizen met het openbaar vervoer. Het grote voordeel is dat je een
directe mening krijgt op het moment waar het om gaat en dat je geen beroep hoeft te
doen op het geheugen van de deelnemer.
• Iedere smartphone heeft tegenwoordig een camera. Hierdoor wordt de mobiele
telefoon geschikt om foto- en videomateriaal te verzamelen. Dit levert rijke en sprekende
informatie op.
• Verder zijn er natuurlijk de specifieke functionaliteiten van een smartphone die we kunnen
gebruiken in onderzoekssituaties, zoals GPS, Wifi en Bluetooth. Hiermee kunnen we gebruik maken van de locatie van respondenten (GPS, geofencing) en hoe men door winkels
beweegt (Wifi). Met Bluetooth kunnen we weer contact maken met beacons (waarover
verderop in dit boekje meer).

05 WAAROM MOBIEL ONDERZOEK?
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GOEDE MOBIELE EXPERIENCE IS
BELANGRIJK
Als al zo veel mensen vragenlijsten invullen op mobiele apparaten, is het
belangrijk dat hun experience positief is. Invullen van een vragenlijst op een
mobiele telefoon of smartphone gaat anders dan op een pc of laptop.
Wij hebben een aantal analyses gedaan op
onze onderzoeken, waarbij we het invulgedrag van deelnemers die de vragenlijst op
een pc of laptop invullen hebben vergeleken
met het invulgedrag van deelnemers die de
vragenlijst op een smartphone invullen.

Invulduur
We zien dat het invullen van een vragenlijst
op een smartphone over het algemeen
langer duurt dan op een pc.
Uiteraard hangt dit ook sterk af van de
inhoud van de vragenlijst. Sommige vraag16

typen zijn op een pc prima in te vullen, maar
werken op een mobiele telefoon minder
goed of niet. Denk bijvoorbeeld aan matrixvragen met stellingen. Verder kan het te
maken hebben met de laadtijd (afbeeldingen, ‘zware’ vormgeving). Ook zijn mensen
sneller afgeleid als ze met hun smartphone
werken dan wanneer ze op een pc werken.

Invullen op een
smartphone duurt
langer (pc: 9 minuten –
mobiel: 11-12 minuten)

Afhaak

Tevredenheid

Het percentage deelnemers dat de vragenlijst volledig invult is op een pc hoger dan
op een smartphone.

De deelnemers die de vragenlijst helemaal
afronden zijn uiteindelijk even tevreden over
het onderzoek.

Natuurlijk is de langere invulduur van invloed op de hogere afhaak bij het invullen
van een vragenlijst op een smartphone.
Maar ook het invulgemak speelt hierbij een
grote rol. Invullen op een groot scherm
gaat vaak makkelijker dan op een klein
scherm. In dit geval geldt: hoe kleiner het
scherm, hoe groter de afhaak.

We zien geen verschil in de evaluatie van
een onderzoek tussen deelnemers die de
vragenlijst op de pc invullen en deelnemers
die de vragenlijst op de smartphone invullen.

Hogere afhaak op
smartphone
(pc: 2% tot 3% –
mobiel: 9% tot 14%)

Evaluatie van de
vragenlijst gelijk!

Deze analyses laten zien dat het belangrijk
is dat een vragenlijst ook goed in te vullen is
op tablets en smartphones. Dat zit enerzijds
in vormgeving en design en anderzijds in
de inhoud van vragenlijsten. Verderop in
dit boekje geven we hiervoor een aantal
richtlijnen.
In ieder geval is het goed te weten dat internationale onderzoeken hebben uitgewezen
dat goed ontworpen mobiele vragenlijsten
dezelfde datakwaliteit kunnen leveren als
‘gewone’ online vragenlijsten.
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DE STRIJD: APP OF WEB-BASED
MOBIELE VRAGENLIJSTEN?
Over sommige onderwerpen verschillen de meningen nu eenmaal. Dit is er
zo eentje: kun je mobiele vragenlijsten het beste aanbieden via een app of
via een (mobiele) browser?
Alle discussie overziend in onze branche is hier geen eenduidig antwoord op. Beide
methoden hebben elk hun eigen voor- en nadelen.

VRAGENLIJST IN MOBIELE BROWSER (WEB-BASED)
+ Werkt op alle besturingssystemen (zoals iOS en Android)
+ Werkt op alle mobiele apparaten
+ Geen extra handelingen door de deelnemer voor nodig
+ Relatief goedkoop
+ Relatief snel te realiseren / in te zetten
- Geen notificaties
- Laadtijd soms langer
- Deelnemer moet online zijn
18

VRAGENLIJST VIA EEN APP
+ Vertrouwde afzender voor de deelnemer
+ Snelle laadtijd
+ Goede notificaties (push)
+ Mogelijkheden voor passieve datacollectie
+ Mogelijkheden voor alerts op basis van gps-locatie, contact met beacons (of wifi) of
specifieke tijden
+ Ook offline beschikbaar
- Deelnemer moet eerst de app installeren
- Veel communicatie met deelnemers nodig (uitleg over installatie, toestemming etc.)
- Verschillende apps nodig voor verschillende besturingssystemen en mobiele apparaten
- Duur in ontwikkeling en onderhoud

Keuzecriteria
Om te beslissen of een vragenlijst het beste via het web kan worden afgenomen of via een
app zijn de volgende vragen nuttig (bron: The Handbook of Mobile Market Research):
• Moet de vragenlijst ook beschikbaar zijn als er geen internetverbinding is?
• Wordt het invullen van de vragenlijst geïnitieerd door de deelnemer (bijvoorbeeld het
19

klikken op een link), of moet de vragenlijst op een andere manier getriggerd worden
(bijvoorbeeld op basis van een signaal van de onderzoeker, specifieke tijd of specifieke
locatie)?
• Moeten er ook passieve data verzameld worden?
• Hoe worden de data teruggestuurd naar de onderzoeker?

Conclusie
Over het algemeen zal het goedkoper, sneller en efficiënter zijn om een mobiele vragenlijst
web-based uit te zetten. Voor ons heeft het dan ook de hoogste prioriteit om vragenlijsten
via mobiele browsers zo optimaal mogelijk te faciliteren. We hebben het dan zowel over de
techniek als over de ‘participant experience’, die wij altijd erg belangrijk vinden.
Als het onderzoeksontwerp erom vraagt, is het soms noodzakelijk om een app te gebruiken,
bijvoorbeeld als je ook passieve data wilt gebruiken of contact wilt maken met beacons.
De eerste stap is dan om goed te bekijken welke mobiele onderzoeksapps er al beschikbaar
zijn, en welke functionaliteiten deze hebben. Er zijn al zo veel apps in de markt dat het
meestal niet nodig is er zelf één te ontwikkelen.
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DO’S EN DON’TS VOOR MOBIELE
VRAGENLIJSTEN
Op basis van onze ervaringen, presentaties op congressen en artikelen die
de afgelopen jaren zijn verschenen hebben we veel ideeën over wat wel
werkt op mobiele apparaten en wat niet. De inzichten op dit vlak zijn nog
lang niet uitgekristalliseerd.
Er verschijnen regelmatig nieuwe case
studies met aanbevelingen voor de inhoud
en vormgeving van mobiele vragenlijsten.
Dit werkgebied is constant in beweging.
Het gebruik van open vragen is hiervan een
goed voorbeeld. Regelmatig werd betoogd
dat open vragen in mobiele vragenlijsten
niet werken. Er zijn nu echter verschillende
case studies die aantonen dat open vragen
wél goed kunnen in een mobiele vragenlijst. Op een relevant moment een relevante
open vraag stellen levert ook via de mobiele
telefoon goede en diepgaande informatie

op. Alleen het aantal tekens per antwoord is
lager, omdat men korter formuleert (bijvoorbeeld zonder lidwoorden).
Net als bij online vragenlijsten blijft de experience van de deelnemers een belangrijk uitgangspunt voor ons. We zoeken altijd naar
mogelijkheden om de ervaring van de deelnemer aan het onderzoek te optimaliseren. Dit
zorgt voor een betere kwaliteit van de data en
een lager afhaakpercentage. Ook vergroot
het de kans dat de deelnemer een volgende
keer weer aan een onderzoek mee wil werken.
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Wij hanteren altijd twee aandachtspunten bij het opstellen van mobiele vragenlijsten:

1. DENK VANUIT MOBIEL
Houd bijvoorbeeld rekening met de kleine schermomvang, touchpad in plaats van een
keyboard en met de snelheid van de internetverbinding. Wat frustreert op een groot
(computer)scherm, frustreert nog meer op een klein scherm.

MOBILE FIRST DESIGN (PROGRESSIVE ENHANCEMENT)

2. HOUD HET SIMPEL
Dit geldt zowel voor de vormgeving als voor de inhoud van de vragenlijst. Een heel drukke
vormgeving leidt te veel af. Te uitgebreide of ingewikkelde vraagstellingen worden niet
goed genoeg gelezen op mobiele telefoons.
22
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Onderstaand geven we een overzicht van onze huidige do’s en don’ts.
Grote kans dat we deze lijst over een half jaar alweer hebben geüpdatet.

DON’TS

DO’S

• Te veel tekst / te lange teksten
• Te veel vragen
• Te veel antwoordcategorieën
• Te lange invulduur
• Te klein lettertype
• Matrixen / grids
• Scrollen (met name horizontaal)

• Korte vragenlijsten!
• Beperk open tekst en numerieke input
• Stel alleen relevante en noodzakelijke vragen
• Maak een goede indruk op de eerste pagina
• Houd vragen & antwoorden kort en maak ze makkelijk leesbaar
• Maak teksten goed scanbaar
• Verwijder zoveel mogelijk niet-essentiële inhoud
• Plaats content dicht tegen de bovenkant van het scherm
• Zorg ervoor dat de verder-knop altijd zichtbaar is (zonder scrollen)
• Maak het ontwerp intuïtief en visueel aantrekkelijk
• Zorg ervoor dat visuele elementen snel laden (lage resolutie)
• Zorg dat de vragenlijst ook afgemaakt kan worden zonder
internetverbinding
• Waar mogelijk: maak gebruik van de specifieke functies van een
mobiel apparaat (foto, video, gps)
• Controleer op de populairste apparaten

wat je vooral NIET moet doen

wat je vooral WEL moet doen
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BEACONS
Een interessante ontwikkeling voor mobiel onderzoek is het inzetten
van beacons.
Beacons zijn kleine apparaatjes die een
signaal uitzenden dat opgepikt kan worden
door een smartphone. Op deze manier kun
je vaststellen of de smartphone zich in de
buurt van de beacon bevindt. Locatiebepaling is hiermee niet alleen maar buiten (op
basis van GPS), maar ook binnen mogelijk.
Daarnaast kan de locatie van de smartphone
ook nauwkeuriger vastgesteld worden, doordat de sterkte van het signaal van de beacon
gebruikt kan worden als indicator van de
afstand die de smartphone van de beacon
verwijderd is. Retailers gebruiken deze
techniek al om bezoekers van hun winkels bij
binnenkomst te herkennen en hen via een
app bijvoorbeeld een gepersonaliseerde
aanbieding toe te sturen.
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Dat dit voor onderzoek ook interessant is
heeft weinig uitleg nodig. Als je weet dat
iemand zich op een bepaalde plaats bevindt,
dan biedt de gekoppelde app de mogelijkheid om direct een aantal specifieke en
relevante vragen te stellen.
In samenwerking met Info.nl onderzochten
we afgelopen jaar de mogelijkheden van het
inzetten van beacons voor marktonderzoek.
Het ligt het meest voor de hand om deze toepassing te gebruiken in retailonderzoek. Als
de consument de winkel verlaat kan meteen
een korte survey verstuurd worden om het
bezoek te evalueren. Ook is het mogelijk om
een klant die voor een nieuw ingericht schap
staat hierover direct zijn mening te vragen.

Tijdens onze ZomerUpdate in juni, die natuurlijk volledig in het
teken van mobile stond, experimenteerden we voor het eerst met
deze techniek.
Bezoekers van de ZomerUpdate konden vooraf een speciale
Ruigrok | NetPanel-app downloaden. Deze door Info.nl ontwikkelde
app gaf niet alleen informatie over het programma van de ZomerUpdate, maar was ook gekoppeld aan drie beacons die verspreid
over het Ruigrok | NetPanel kantoor geplaatst waren. Bij binnenkomst maakte de app verbinding met de beacon bij de registratiebalie en ontvingen bezoekers direct een pushbericht om hen
welkom te heten.
Na afloop van de presentaties was het tijd voor de ZomerBorrel en
konden bezoekers iets drinken aan de bar. Tijdens het bestellen
pikte de app het signaal van de beacon bij de bar op. Hierna werd
een bericht verstuurd met de vraag wat men aan het drinken was:
bier, wijn of fris? Als de bezoeker deze vraag beantwoordde, kreeg
hij/zij vijf minuten later de vraag toegestuurd of het bier, de wijn of
frisdrank lekker was.
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Op het moment dat bezoekers naar huis gingen en buiten langs de
derde beacon liepen, ontvingen ze een bericht om hen te bedanken
voor hun aanwezigheid.
Dit eenvoudige en grappige experiment toont aan dat de combinatie van beacons en een smartphone-app de mogelijkheid biedt om
bezoekers persoonlijk te benaderen en relevante vragen te stellen.
Met een geavanceerdere app en meerdere beacons zal het in de
toekomst mogelijk zijn om ook het looppatroon van de bezoeker
in kaart te brengen. Het tracken van loopgedrag in combinatie met
het stellen van relevante vragen gaat retailers dan zeer interessante
inzichten opleveren.
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LOCATION-BASED EN IN-THE-MOMENT
ONDERZOEK IN DE BIBLIOTHEEK
In juni 2014 voerden we samen met ProBiblio een pilot uit met het
inzetten van smartphones voor onderzoek onder deelnemers aan het
BiebPanel. Als onderdeel van een onderzoek naar de vindbaarheid en
presentatie van boeken en andere materialen konden panelleden van 14
pilotbibliotheken via een app op hun smartphone vragen beantwoorden
tijdens hun bezoek aan de bibliotheek.
Doel van de pilot was om ervaring op te
doen met location-based en in-the-moment
onderzoek. Dit wil zeggen dat respondenten op de plek en op het moment van de
ervaring met een product of dienst hier
meteen hun mening over kunnen geven.
Dit levert in onze ogen andere resultaten op
dan wanneer respondenten hun mening in
retrospectief geven (nadat de ervaring heeft
plaatsgevonden).

Ook werd de pilot gebruikt om in kaart te
brengen welke doelgroepen wel of niet
openstaan voor onderzoek via een smartphone. Door het inzetten van een app was
de verwachting dat we vooral een jongere
doelgroep (tot 35 jaar) zouden aanspreken.
Deze doelgroep is voor bibliotheken belangrijk en in onderzoek onder het BiebPanel
veelal ondervertegenwoordigd.
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PILOT BIEBPANEL-APP
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Aanmelden
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Opdrachten bekijken

3
App downloaden

5

Naar de bibliotheek

Opdrachten uitvoeren
Illustraties: Maaike van den Akker

Panelleden die mee wilden werken aan
de pilot konden op hun smartphone een
speciale onderzoeksapp downloaden.
Voor de pilot maakten we gebruik van de
MyPanel-app van MobileMarketResearch.
Met de app konden panelleden tijdens
hun bezoek aan de bibliotheek een aantal
vragen beantwoorden en een aantal opdrachten uitvoeren.

Vergelijking in-the-moment met retrospectief
Als eerste vroegen we panelleden te reageren op de volgende twee stellingen:
• De materialen in de bibliotheek zijn aantrekkelijk gepresenteerd
• Ik kan in de bibliotheek snel vinden wat ik zoek
Deze twee stellingen werden eerder ook aan het totale BiebPanel voorgelegd in een online
onderzoek over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek. Door de
in-the-moment-antwoorden uit de pilot te vergelijken met de antwoorden die de deelnemers
in retrospectief gaven, werd duidelijk dat in-the-moment een accurater beeld oplevert. Een
groot deel van de deelnemers heeft tijdens het bezoek aan de bibliotheek een ander beeld
van de vindbaarheid en presentatie dan wanneer men dit thuis op basis van de herinnering
beoordeelt.
10 LOCATION-BASED EN IN-THE-MOMENT ONDERZOEK IN DE BIBLIOTHEEK
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Foto-opdrachten
Om ook gebruik te maken van de specifieke mogelijkheden die de
smartphone biedt, gaven we deelnemers daarna twee foto-opdrachten. Panelleden moesten een foto maken van boeken die volgens
hen op een aantrekkelijke manier gepresenteerd zijn, en een foto
van een plek in de bibliotheek waaraan men zich ergert of stoort.
Zij konden bij deze foto’s ook een motivatie plaatsen.
De combinatie van de foto’s en de motivaties zorgden ervoor dat
we de resultaten nog beter konden duiden. Daarnaast konden de
foto’s direct in de rapportages aan de bibliotheken opgenomen
worden om te illustreren wat goede en slechte voorbeelden van het
presenteren van boeken zijn. Een foto zegt immers meer dan 1000
woorden.

Ik zoek, ik zoek, ik zoek een boek
Na het uitvoeren van de foto-opdrachten konden deelnemers meedoen aan een zoekopdracht. Deelnemers konden zelf beslissen of
ze deze zoekopdracht wel of niet wilden uitvoeren. Op deze manier
kregen we een beter beeld van de tijd die deelnemers bereid zijn te
investeren in een onderzoek tijdens hun bezoek aan de bibliotheek.
Het merendeel (87%) van de deelnemers bleek bereid te zijn om
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meer dan vier vragen te beantwoorden en
dus ook de zoekopdracht uit te voeren.
Voor de zoekopdracht moesten deelnemers
in de bibliotheek op zoek naar het boek ‘De
Vliegeraar’ van Khaled Hosseini. Men moest
hierbij aangeven of men het boek gevonden
had, waar men het gevonden had, hoe men
het gevonden had en hoeveel moeite het
kostte om het boek te vinden. Ook hier

werden de antwoorden van de deelnemers
weer vergeleken met de antwoorden uit het
eerdere onderzoek naar vindbaarheid en
presentatie. Hieruit blijkt dat het vinden van
een boek in werkelijkheid eenvoudiger is
dan panelleden op basis van hun herinnering denken.

Onderzoek in de bibliotheek is leuk en spreekt jongeren aan
Tot slot moesten deelnemers aangeven hoe leuk zij het vonden om de vragenlijst in te vullen
en of zij in de toekomst vaker mee zouden willen doen aan onderzoek van BiebPanel via een
onderzoeksapp. Ruim vier vijfde van de deelnemers aan de pilot vond de vragenlijst (heel)
leuk om in te vullen. Daarnaast gaven bijna alle deelnemers aan in de toekomst vaker mee
te willen doen aan onderzoeken van BiebPanel via een onderzoeksapp.
Wanneer we kijken naar de bereidheid om mee te doen aan de pilot met een app op een
smartphone, zien we dat met name de jongere doelgroep (tot 35 jaar) hierin geïnteresseerd
is. Waar twee op de vijf jongeren (38%) het leuk vindt om op deze manier aan onderzoek
mee te werken, is dat bij 65-plussers maar één op de tien (9%). Onder de jongere doelgroep
is het bezit van smartphones ook veel hoger dan onder de oudere doelgroepen.
31

BEREIDHEID OM DEEL TE NEMEN AAN ONDERZOEK VIA SMARTPHONE
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Learnings
De belangrijkste leerpunten van deze case:
• Het gebruik van mobiel onderzoek in de bibliotheek helpt om de moeilijk te bereiken
jongere doelgroep in onderzoek te betrekken.
• Location-based en in-the-moment mobiel marktonderzoek zorgt voor een beter begrip
van de daadwerkelijke customer experience dan onderzoek in retrospectief.
• De mogelijkheden die de combinatie van een smartphone met een app biedt, helpen bij
het creëren van een visueel interessant verhaal voor de eindgebruiker van de resultaten.
• Het uitvoeren van opdrachten en beantwoorden van vragen in de bibliotheek is leuk
voor deelnemers: het verbetert de zogenaamde participant experience en daarmee de
betrokkenheid van deelnemers.
Niet alleen werd de pilot door de deelnemers zeer gewaardeerd, ook onze opdrachtgever
ProBiblio was erg enthousiast over de opzet en resultaten van de proef. Daniëlle Koning,
senior onderzoeksadviseur bij ProBiblio, over de pilot:
“Doordat deelnemers meteen tijdens het bezoek aan de bibliotheek hun mening kunnen
geven, levert deze manier van onderzoek zeer bruikbare inzichten op. De foto’s die deelnemers via de app kunnen uploaden spreken boekdelen. Je mening geven via een onderzoeksapp is bovendien een aantrekkelijke en leuke manier om aan onderzoek mee te doen,
die met name jongeren aanspreekt.”
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VERSTOKTE AUTOMOBILISTEN IN
HET OPENBAAR VERVOER: MOBIEL
ONDERZOEK VIA EEN APP
Een andere interessante mobiele case hebben we afgelopen jaar uitgevoerd
voor Veolia Transport. De hoofdvraag was wat de barrières zijn voor verstokte
automobilisten om gebruik te maken van het openbaar vervoer.
Dat kun je de doelgroep natuurlijk gewoon
vragen, maar de kans is dan groot dat alle
clichés naar voren komen (duur, altijd vertraging). Een andere manier is om verstokte
automobilisten te laten ervaren hoe het is
om te reizen met het openbaar vervoer en
hen te vragen daar feedback op te geven.
Deze weg hebben wij gevolgd.
Voor het onderzoek hebben we verstokte
automobilisten gevraagd om een week lang
hun auto te laten staan en in plaats daarvan
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met het openbaar vervoer te reizen. Hiervoor
ontving men een OV-chipkaart die recht gaf
op een week lang onbeperkt gratis reizen
met het ov. De ervaringen van deze reizen
heeft men dagelijks gedeeld via de mobiele
applicatie Contextmapp.

Het onderzoek
Een week lang hebben de verstokte automobilisten alle reizen die zij normaal gesproken
met de auto maken, met de bus en/of de trein gemaakt. Zowel op de heenreis als op de
terugreis hebben zij in de app verslag gedaan van hun ervaringen (en het bijbehorende
gevoel: hoe erg mis je je auto op dit moment?). Hiervoor hielden zij een dagboek bij met
voor iedere reis dezelfde vragen. Daarnaast hebben we hen dagelijks een wisselende
vraag of opdracht voorgelegd. Voorbeelden hiervan zijn:
• Laad je OV-chipkaart op met 10 euro en laat ons weten hoe dit is verlopen.
• Welke waarden/termen vind jij passen bij reizen met het openbaar vervoer?
• Leg je reis, van deur tot deur, vast met foto’s.

Over Contextmapp
Contextmapp is een
onderzoeksplatform
waarmee de dialoog
met klanten gevoerd
kan worden. Via de app
van Contextmapp kun
je de doelgroep korte
vragenlijsten voorleggen,
een dagboek bij laten
houden of via een forum
laten discussiëren.
De app is zeer gebruiksvriendelijk voor de
deelnemers.
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Koppeling van databronnen

Toegevoegde waarde mobiele app

Een leuke bijkomstigheid bij dit onderzoek
is dat het reisgedrag van de deelnemers
aan het onderzoek vastgelegd werd via hun
OV-chipkaart. Deze data konden wij achteraf
koppelen aan de onderzoeksdata en gebruiken in de analyse. Zo weten we bijvoorbeeld
dat de 17 deelnemers in totaal 223 reizen
met het openbaar vervoer hebben gemaakt
in de onderzoeksperiode (gemiddeld 13
per persoon). Ook konden we terugzien dat
iedereen er in geslaagd is zijn saldo op te
laden. En dat 5 deelnemers een keer zijn
vergeten uit te checken.

Het gebruik van de mobiele app zorgde
ervoor dat de verstokte automobilisten hun
ervaringen konden delen terwijl ze in het
openbaar vervoer zaten. Wij hebben hier
een duidelijker beeld van gekregen dan
wanneer wij op een later tijdstip per mail
een ‘gewone’ online vragenlijst hadden
gestuurd. Met de app was men in staat om
naast de praktische zaken, zoals het wel of
niet op tijd komen van de trein, ook bijvoorbeeld het gevoel te delen dat men op dat
moment had. Zo gaf men aan dat het lezen
van een krantje in de bus eigenlijk best ontspannend is. Daarnaast merkte men ook een
aantal kleinere dingen op, die men hoogstwaarschijnlijk alweer vergeten zou zijn als
men uren later thuis vragen had moeten
beantwoorden over de reis. Bijvoorbeeld dat
het handig zou zijn als er een oplaadpunt
voor mobiele telefoons is in de bus.

Ervaringen van de deelnemers
De automobilisten hebben het onderzoek
zonder uitzondering als prettig ervaren. Ze
vonden het leuk om op deze manier aan
een onderzoek mee te doen. Zo leuk zelfs,
dat ze regelmatig ook de optionele vragen
invulden (over extra reizen met het openbaar
vervoer die zij hebben gemaakt).
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Learnings
De belangrijkste leerpunten van deze case:
• Het gebruik van de mobiele app heeft ons in staat gesteld in het moment data te
verzamelen. Dit geeft een beter en objectiever beeld van de mening en emotie rond
reizen met het openbaar vervoer.
• De deelnemers vinden het geen probleem om foto’s te maken en te uploaden. Alleen het
maken van foto’s met mensen erop gaat voor sommigen te ver. Zij hebben er bijvoorbeeld
voor gekozen om niet in de bus maar daarbuiten een selfie te maken.
• De open vragen worden vrij uitgebreid ingevuld. Het gebruik van open vragen in mobiel
onderzoek is dus zeker goed mogelijk.
• Pushberichten hebben een hoge attentiewaarde en helpen de deelnemers herinneren aan
het dagboek. Zij ervaren de pushberichten niet als storend.
• De mobiele app is zeer gebruiksvriendelijk. Alle deelnemers kunnen hier goed mee uit de
voeten: jong en oud, laag- en hoogopgeleid.
Ook onze opdrachtgever was erg enthousiast over dit onderzoek en de opzet die we daarvoor hebben gekozen: ‘Het onderzoek heeft ons waardevolle informatie gegeven over hoe ‘verstokte’ automobilisten het OV ervaren: door de mobiele telefoon te gebruiken hebben we op een snelle
manier data kunnen verzamelen, waarbij de gemaakte foto’s beschreven situaties ook inzichtelijker maakten (en dus toegevoegde waarde hadden). We hebben zo letterlijk door de
ogen van onze klanten naar onze eigen dienstverlening kunnen kijken. De uitvoering van het
onderzoek door Ruigrok | NetPanel was zeer goed. We hebben de samenwerking met hen
als zeer plezierig ervaren.’ – Pauline Wortel, Marketing Manager Veolia Transport
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HET GEBRUIK VAN SENSOREN EN
MOBIELE DATA
De smartphone kan in marktonderzoek niet alleen gebruikt worden om
respondenten de mogelijkheid te geven actief hun mening te delen.
Smartphones hebben verschillende sensoren en zijn voorzien van
applicaties, die allemaal data verzamelen. Het analyseren van deze data
is voor marktonderzoek bijzonder interessant.
Niet alleen kunnen deze data ons vertellen
waar de deelnemer zich bevindt (op basis
van GPS-gegevens) of hoe men zich door
bijvoorbeeld een winkelgebied beweegt
(door middel van het wifi-signaal). Ook kan
met Bluetooth via een app met een beacon
gecommuniceerd worden en kunnen zeer
relevante en contextafhankelijke vragen
gesteld worden. Via specifieke apps kan
ook passief informatie over het gebruik
van de smartphone verzameld worden. Dit
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soort apps houdt bijvoorbeeld bij hoe vaak
en welke andere apps men gebruikt, welke
(mobiele) websites men bezoekt, het gebruik
van social media en hoe vaak men contact
heeft met vrienden.
Voorwaarde hierbij is wel dat deelnemers
deze sensoren ingeschakeld hebben en
toestemming geven voor het gebruik van
hun data.

Wifi standaard ingeschakeld, GPS en
Bluetooth niet

Helft Nederlanders heeft geen
problemen met wifi-tracking

Uit het What’s Happing Mobile-onderzoek
blijkt dat van de Nederlanders die Wifi, GPS
of Bluetooth op hun smartphone hebben, de
meesten (85%) Wifi standaard ingeschakeld
hebben. Voor GPS en Bluetooth geldt dit
echter niet. Minder dan de helft (44%) heeft
standaard GPS ingeschakeld en minder dan
een kwart (23%) Bluetooth. Wanneer je in
onderzoek dus iets met beacons (Bluetooth)
of GPS-locaties wilt doen, moet je deelnemers eerst vragen deze functionaliteiten in
te schakelen.

Begin 2014 ontstond er in de media behoorlijk wat ophef over het feit dat klanten van
de winkels van Dixons, MyCom en iCentre
zonder dat zelf te weten via wifi-tracking
gevolgd worden. Maar hoeveel problemen
hebben Nederlanders nu eigenlijk met het
inzetten van wifi-tracking? In het What’s
Happening Mobile-onderzoek namen we de
proef op de som.

Uit de pilot met mobiel onderzoek in de
bibliotheek blijkt dat ongeveer 55% van de
deelnemers aan het onderzoek zijn of haar
GPS ingeschakeld heeft nadat hen dit in de
app gevraagd werd.

De helft van de Nederlanders (48%) heeft er
geen probleem mee als op basis van signalen van mobiele telefoons gemeten wordt
hoeveel mensen er door een winkel lopen.
Een derde (32%) heeft hier echter wel bezwaren tegen en 20% heeft hier (nog) geen
mening over. Nederlanders die bezwaar
hebben, maken zich vooral zorgen over hun
privacy en wie er allemaal toegang heeft tot
deze gegevens.

‘Ik vind dat het
niemand aangaat
op welke wijze of in
welke winkel ik loop.
Dit is wat mij betreft
echt een schending
van privacy’.
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MOBIELE SITES EN APPS:
DE GEBRUIKER CENTRAAL
Niet alleen in marktonderzoek is mobiel volop in ontwikkeling. Veel
bedrijven en organisaties zijn druk met het ontwikkelen van mobiele
websites en smartphone-applicaties om hun doelgroep ook via mobiele
devices te bereiken. Hierbij staat de gebruikservaring vaak centraal.
De afgelopen jaren voerden we dan ook regelmatig onderzoek uit naar
de user experience van mobiele (of responsive) websites en apps.
User experience onderzoek met
eye-tracking
Sinds 2014 beschikken we over de nieuwste
eye-tracker van Tobii (de X2-30), waarmee
we de oogbewegingen van gebruikers
kunnen volgen als zij een website of app
op een smartphone of tablet gebruiken.
Tijdens kwalitatieve gebruikerssessies met
personen uit de doelgroep laten we deelnemers aan de hand van een aantal taak-
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opdrachten de mobiele website of app
verkennen. Tijdens de taakopdrachten
observeren we de oogbewegingen en het
navigatiegedrag van de respondent. Na het
uitvoeren van de taakopdrachten evalueren we deze met de deelnemer. Op deze
manier krijgen we inzicht in de drie belangrijkste aspecten van usability:

• Effectiviteit: kan men vinden wat men zoekt?
• Efficiency: hoe makkelijk verloopt het zoekproces?
• Tevredenheid: hoe tevreden is men over het zoekproces?

In-the-moment gebruikservaring
Omdat mobiele websites en apps met name
toegevoegde waarde hebben als ze onderweg of op locatie gebruikt worden, is het
belangrijk om ook meningen van gebruikers
te verzamelen tijdens het daadwerkelijke
gebruik. Door een geselecteerde groep
respondenten uit de doelgroep de beschikking te geven over een bèta-versie van een
app, kunnen we voordat de app live gaat

eventuele knelpunten al identificeren. De
deelnemers gebruiken de app een tijdje en
tijdens deze testfase wordt hen regelmatig
gevraagd om via een korte (mobile friendly)
vragenlijst hun feedback te geven. Op deze
manier brengen we de real-life-ervaring van
de doelgroep in kaart. Ook deze manier van
testen van een mobiele applicatie hebben
we afgelopen jaar voor een van onze opdrachtgevers uitgevoerd.
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DE TOEKOMST: WEARABLES EN
MULTI-SOURCE
Ook Ruigrok | NetPanel heeft geen glazen bol waarmee we in de toekomst
kunnen kijken, maar we zien wel een aantal ontwikkelingen op het gebied
van mobiel die zeer interessant zijn voor marktonderzoek.
Steeds meer apparaten zijn gekoppeld met
het internet en hierdoor ontstaat een enorme
hoeveelheid gebruiksdata. Het vragen naar
feitelijk gedrag in marktonderzoek zal dus
steeds minder vaak nodig zijn, het gedrag
wordt immers al geregistreerd. De kunst
wordt om deze passieve datastromen te koppelen en daaruit zinvolle inzichten te halen.

Wearables: dicht op de huid van
de consument
De opkomst van zogenaamde wearables
biedt voor marktonderzoek verschillende
kansen. Devices als de Nike+ Fuelband, de
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Pebble, Android Gear, Google Glass en de
Apple Watch worden door gebruikers bijna
altijd gedragen en verzamelen interessante
data zoals locatie, beweging en hartslag.
Op het congres ‘Mobile Research in the Mobile World’ zagen we dit jaar zelfs een T-shirt
met sensoren die hartslag en locatie meten.
De data die wearables verzamelen zijn niet
alleen voor kwantitatief onderzoek interessant.
Ook in kwalitatief onderzoek kunnen devices
als Google Glass en de Memote life-logging
camera (neemt elke 30 seconden een foto van
wat men ziet) gebruikt worden om de wereld
door de ogen van de consument te zien.
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Multi-source: combineren van data
voor meer inzicht
Het registreren van gedrag is natuurlijk al
interessant, maar wanneer je deze gedragsdata kunt combineren met andere data en
de mening van consumenten, dan wordt het
pas echt interessant.
In samenwerking met onze buren van Lava
Lab ontwikkelden we afgelopen jaar een
concept over hoe Google Glass gebruikt kan
worden in retailonderzoek. Door deelnemers
met een Google Glass door een winkel te
laten lopen, kunnen we via de camera in de
Google Glass meekijken. Het toevoegen van
eye-tracking software geeft zelfs inzicht in
wat de deelnemer daadwerkelijk ziet.
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Wanneer we de deelnemer ook uitrusten
met een hartslagmeter of een device dat
hersenactiviteit meet (zoals de eMotiv),
kunnen we vastleggen wanneer men ergens
enthousiast over wordt. Door gebruik te
maken van beacons wordt meteen duidelijk
waar men zich op dat moment in de winkel
bevindt en hoe men zich door de winkel
beweegt.
De combinatie van deze data en de mogelijkheid om de deelnemer via de Google
Glass of via een app op een smartphone ook
nog een paar vragen te stellen, geeft ons
een zeer uitgebreid en diepgaand inzicht in
de beleving van de consument.

14 DE TOEKOMST: WEARABLES EN MULTI-SOURCE

Concept illustratie Lava Lab, Amsterdam, ontwerp illustratie Studio Pupil, Amsterdam
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De mobile workforce
Een laatste interessante ontwikkeling voor de toekomst is het
inzetten van zogenaamde mobile workforces. Een goed voorbeeld
hiervan is Roamler, waarbij deelnemers ingezet worden om bijvoorbeeld in winkels de voorraad van producten, POS-materiaal of de
schapindeling te checken. Deelnemers rapporteren hun bevindingen
via een app op hun smartphone.
Samen met Somehow bedachten we een concept voor een mysteryshopping-app, waarbij deelnemers winkels bezoeken en via een
aantal leuke opdrachten hun ervaringen delen.
Enkele voorbeelden van opdrachten die we voor ogen hebben zijn:
• een paparazzi-opdracht, waarbij het de bedoeling is om zo onopvallend mogelijk een foto te maken van een schap in de winkel.
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• een speurtocht, waarbij deelnemers een product in de winkel
zoeken terwijl de app de tijd bijhoudt die het duurt om het
product te vinden.
Door mee te doen aan de opdrachten kunnen deelnemers sparen
voor punten, maar het is ook mogelijk om deelnemers een incentive
te geven die zij meteen in de winkel kunnen gebruiken (bijvoorbeeld
korting op een aankoop).
Via een panel dat de mysteryshopping-app op hun smartphone
geïnstalleerd heeft, is het mogelijk om in korte tijd veel waarnemingen te verzamelen, wat voor de opdrachtgever waardevolle
inzichten oplevert.

Het ontwikkelthema voor 2015
De toekomst zit in onze ogen in de combinatie van observeren en het stellen van vragen.
Het jaar 2015 staat daarom binnen het domein ontwikkeling van Ruigrok | NetPanel volledig
in het teken van dit onderwerp. Net als tijdens ‘the year of mobile’ gaan we komend jaar
verschillende pilots uitvoeren op het gebied van observeren en bevragen. Heb jij ideeën
over dit onderwerp of wil je graag een pilot met ons uitvoeren? Laat het ons weten, we
wisselen graag met je van gedachten.
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COLOFON
THE YEAR OF MOBILE is een uitgave van Ruigrok | NetPanel, hét marktonderzoekbureau met ‘oog voor de klant’. Onze onderzoeken bieden
opdrachtgevers inzicht in hun klant en praktische handvatten om hun
product of dienstverlening te verbeteren. Met het inzetten van innovatieve onderzoeksmethoden maken we onderzoek voor opdrachtgevers én
deelnemers leuk en relevant.
Binnen ons domein ontwikkeling kiezen we elk jaar een thema om onder de loep te nemen.
Samen met onze opdrachtgevers en relaties werken we ideeën uit en vertalen deze naar concrete pilots binnen dit thema. Tijdens onze kennislunches, op onze jaarlijkse ZomerUpdate
en via ons blog op www.ruigroknetpanel.nl delen we onze ervaringen en opgedane kennis.
Afsluiting van het ontwikkeltraject is een presentatie op het Marketing Insights Event (MIE)
in februari.
Wil je meer weten over mobiel onderzoek of ons domein ontwikkeling?
Neem dan contact op met Kjell Massen (kjell@ruigroknetpanel.nl) of Martijn van der Veen
(martijn@ruigroknetpanel.nl).
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