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Bart Nauta, nieuwe voorzitter MOA

‘ Data  
   analyseren  
is onze  
      kern- 
competentie’

Een brug slaan tussen het traditionele survey-onder-
zoek en de nieuwe ontwikkelingen binnen het vak.  
De internationale ontwikkelingen in de gaten houden. 
Het zijn maar een paar kwaliteiten die worden  
toegedicht aan Bart Nauta, de nieuwe voorzitter  
van de MOA. Algemeen directeur van TNS Nipo en  
nu ook de voortrekker van een vereniging die verder 
kijkt dan de branche.

tekst jan roekens

A 
ls het woord ‘data’ nou bij ie-
mand past, dan is het wel bij 
Bart Nauta. Hij studeerde mid-

den jaren 80 af als sociaal geograaf, vond 
geen werk, werd omgeschoold tot compu-
terprogrammeur, solliciteerde bij het Nipo 
en begon er – in 1988 – als data-processor. 
Met slechts één tussenstop als directeur 
bij Veldkamp (tussen 2001 en 2003) bleef 
hij Nipo en later TNS Nipo trouw, om uit-
eindelijk in 2009 te worden benoemd tot 
algemeen directeur. Hij was en is betrok-
ken bij de Research Keurmerk Groep van de 
MOA en het keurmerk-toetsingsbureau 
KCC en ook bij het opstellen van richtlijnen 
voor digital analytics. En sinds mei is hij 
voorzitter. Bart Nauta: ‘Wat op prijs wordt 
gesteld is dat ik werkzaam ben bij een van 
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de grotere spelers. Als de branche als ge-
heel in het geding is, dan zijn de belangen 
van TNS Nipo ook in het geding. En vice 
versa. En ik heb via het moederbedrijf zicht 
op wat er internationaal speelt. Als je nu 
de branche vertegenwoordigt moeten de 
traditionele survey-onderzoekers, waar er 
nog veel van zijn, zich gehoord voelen, aan 
de andere kant ligt er de uitdaging om 
nieuwe partijen binnen de brancheorgani-
satie vertegenwoordigd te krijgen.’ 

Data scientist
De vraag is welke stippen er op de horizon 
staan voor de MOA. ‘Een groot deel van de 
branche draait om datacollectie. Maar we 
gaan van datacollectie naar dataselectie. 
De toegevoegde waarde van ons vak is dat 

wij de data selecteren, dat wij de juiste 
bronnen zoeken en daarbinnen ook de 
goede keus maken. Dat is al een giganti-
sche mindshift. Voor een aantal nieuwe 
partijen op de markt is dat heel logisch, 
want die hebben dat als startpunt. Maar 
veel bureaus en klanten zitten nog in het 
transformatieproces. Geven van goede in-
formatie aan onze klanten houdt ook in 
dat data geanalyseerd worden in de rele-

vante context: het business issue van de 
klant. Overal om je heen zie je de hoeveel-
heid data exponentieel toenemen. De ana-
lysetijd zou eigenlijk rechtevenredig moe-
ten stijgen, maar dat is niet het geval. Het 
is wachten op een inhaalslag. Een deel van 
het werk zal geautomatiseerd worden en 
het aantal data scientists zal exponentieel 
toenemen. De data scientist zie ik als ie-
mand die cijfermatig onderlegd is, die iets 
van IT weet, maar meer in analytische dan 
in technische zin. De data scientist moet 
ook iets weten van behavioral economics, 
van het menselijk gedrag. En hij of zij is 
natuurlijk nieuwsgierig. De vraag is nog 
wie de data scientist gaat opleiden, waar 
bijkomt dat de taal en grammatica voor 
het analyseren van big data nog volop in 
beweging is. De heilige graal is het kraken 
van de code van de inmiddels in kwantita-
tieve hoeveelheden vrij aanwezige kwali-
tatieve data. Gelukkig is analyseren als 
kerncompetentie in ons vakgebied sterker 
aanwezig is dan elders.’

Ons digitale ik
Over data gesproken, een doorlopend punt 
van discussie is privacy. Ook binnen het vak 
worden de normen bijgesteld, onder in-
vloed van de maatschappelijke ontwikke-
lingen, maar een goed en veilig gebruik 
van data blijft hoog in het vaandel staan. 
Hoe denkt Bart Nauta daarover? ‘Transpa-
rantie is essentieel. Mensen vinden het 
handig dat er sommige dingen automa-
tisch gebeuren en als voorwaarde daar-
voor dragen wij bepaalde informatie aan 
anderen over – zie het Belastingformulier 
–, maar er moet wel een vertrouwensband 
zijn tussen degene die de informatie levert 
of vrijgeeft en het bedrijf of de instelling 
die de informatie beheert. Waar ik weinig 
over hoor is wat sociale media en de toe-
name van mobiliteit voor gevolgen heb-
ben voor ons als sociaal wezen. Je ziet een 
sterke individualisering en tegelijkertijd 
kunnen we ook niet meer bestaan zonder 

‘�Een�groot�deel�van�de�branche�
draait�om�datacollectie.�Maar�
we�gaan�van�datacollectie�naar�
dataselectie.’

Bart Nauta: ‘Hoe beter je informatie overdraagt, hoe meer impact.’
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ons digitale ik en zonder alle verbanden 
met instituties, vrienden en kennissen. 
Marktonderzoek en ook veel statistiek 
gaat nog teveel uit van mensen als een 
verzameling knikkers in een bak. We trek-
ken er een aselecte steekproef uit en we 
zien ze als onafhankelijke knikkers. Maar in 
werkelijkheid zijn ze elk met talloze andere 
verbonden. Reclame en marketing gaan 
daar verder in dan statistiek of markton-
derzoek. Daar wordt meer nagedacht over 
influencers die de bal aan het rollen kun-
nen brengen. In marktonderzoek zie ik het 
maar langzaam doorsijpelen. Bij NPS zie je 
bijvoorbeeld niet dat wordt gekeken naar 
hoeveel mensen iets wordt aangeraden, 
en wat er nog meer wordt aangeraden. Bij 
segmentatieonderzoek zie ik hetzelfde 
mechanisme. Iemand kan juist in heel veel 
segmenten zitten. Afhankelijk van tijd en 
plaats zit je in een andere context, in een 
andere product- en merkbeleving. De één-
op-één marketeers die online werken, heb-
ben deze principes inmiddels in de gaten.

Betere beslissingen nemen
Op de vraag of het vak daarom wel een 
zetje kan gebruiken, zegt hij: ‘We hebben 
als branchevereniging de taak kennis toe-
gankelijk te maken en discussies aan te 
zwengelen. Wat leden daar uiteindelijk 
mee doen is hun verantwoordelijkheid. Ik 
vind het niet verstandig als MOA-voorzit-
ter te zeggen: hier is het businessmodel 
voor de komende jaren. Juist in de diversi-
teit en het uiteindelijk als branche kiezen 
van de koers, is enig conservatisme niet 
slecht. Uiteindelijk draait het erom dat we 

opdrachtgevers een betere beslissing laten 
nemen. Data dienen in een bepaalde con-
text geanalyseerd worden, binnen een be-
paald vraagstuk. Vervolgens wordt actie 
ondernomen op basis van die data. We re-
aliseren ons meer en meer dat al die data 
en analyses moeten overkomen. Wie dat 
goed onder de knie krijgt maakt het ver-
schil. Storytelling en datavisualisatie zijn 
daar tegenwoordig belangrijk in, net zoals 
games. De analyse gaat ook steeds meer 
naar predictive modelling: op basis van de 
beschrijving van wat heeft plaatsgevon-
den proberen een model te bouwen van 
mogelijkheden. Wij zijn geslaagd in onze 
missie als de klant zegt: nu je me dít ver-
telt, is het voor mij als opdrachtgever lo-
gisch dat ik dát ga doen.’

Onzekerheden uitbannen
Zou je als onderzoeker niet zelf meer rich-
ting moeten geven en de opdrachtgever 
bij de hand nemen?
‘Onze competentie ligt meer in fact based 
blijven en uitleggen wat er aan de hand is. 
Een consultant laat zijn ego meer gelden 
en is bereid om een grotere onzekerheid in 
te bouwen in zijn beslissing, terwijl wij on-
zekerheden willen uitbannen. Het is wel 
handiger voor de onderzoeker om af en toe 
de obsessieve drang naar nauwkeurigheid 
en volledigheid te laten varen. Om een be-
tere beslissing te helpen nemen, kijken we 
naar de feiten. Als er gaten in de feiten zit-
ten, en die heb je per definitie bij datase-
lectie, dan is die drang naar volledigheid 
en nauwkeurigheid niet altijd noodzakelijk 
om een betere beslissing te nemen. Ram-
melende data en een goede analyse kun-
nen tot een goede beslissing leiden. Per-
fecte data en een rammelende analyse 
leidt vaker tot een slechte beslissing.  
Naast de obsessieve drang naar nauwkeu-
righeid en volledigheid heeft de onderzoe-
ker ook last van een introvert profiel. De 
extroverte roept meteen: we gaan linksaf! 
De introverte zal niet meteen iets roepen, 

maar je moet wel naar hem luisteren. In 
dat proces om een betere beslissing te ne-
men is dat de kern: ook de informatie die 
niet zo snel op tafel komt, afkomstig van 
mensen die niet zo snel hun mond open-
doen, toch meewegen.’ 

Stem af op de ontvanger
Bij het afscheidsbijeenkomst van Pieter 
Paul Verheggen zei Bart Nauta dat hij zou 
willen dat het vak meer impact heeft. ‘Ik 
zou willen dat de onderzoeker in alle on-
derzoekstrajecten veel eerder met de klant 
deelt welke belangrijke zaken een rol spe-
len. Dat gebeurt nu vaak in de eindfase. De 
onderzoeker moet eerder zeggen: we zijn 
nu met het onderzoek bezig, we hebben 
de eerste interviews binnen, we hebben de 
data voor een deel geanalyseerd, en vol-
gens ons gaat het díe kant op. Als je dat 
doet, heb je het voordeel dat je onderdeel 
wordt van het beslissingsproces. Je zit qua 
timing beter en je krijgt van de klant feed-
back over wat er in de tussentijd al is ge-
beurd. We doen er alles aan om de data en 
de respondenten te doorgronden, maar we 
besteden heel weinig aandacht aan het 
doorgronden van de opdrachtgever. Wan-
neer een marketeer een beslissing moet 
nemen, zal de manier waarop hij in elkaar 
zit van grote invloed moeten zijn op de 
manier waarop de onderzoeker de resulta-
ten presenteert. In ons vakgebied is dat 
een blinde vlek. We denken teveel dat de 
data voor zich spreken. Nee, het gaat om 
communicatie. Stem af op de frequentie 
van de ontvanger. Hoe beter je het over-
draagt, hoe meer impact.’  «

‘�We�realiseren�ons�steeds�meer�dat��
al�die�data�en�analyses�moeten��
overkomen.�Wie�die�dat�goed�onder�
de�knie�krijgt�maakt�het�verschil.’


