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Innovatie: soms te veel keuzes en mogelijkheden
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Waarom innovatie?

1. Bestaande onderzoeksvragen beter kunnen beantwoorden door innovatie

2. Nieuwe vragen kunnen beantwoorden door innovatie
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…en dat is nu precies het uitdagende en soms frustrerende aan ons vak

 Vergelijkbaarheid

 Betrouwbaarheid

 Zekerheid

 Representativiteit

 Reset

 Piloten

 Nieuwe inzichten

 Nieuw perspectief
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Ons vak gaat de komende jaren flink veranderen

Surveys
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Ons vak gaat de komende jaren flink veranderen
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 De gereedschapskist voor futureproof onderzoek

 Drie toepasbare innovaties

 Het onderzoek van morgen

 Implicaties

Deze presentatie



De gereedschapskist 

voor futureproof

onderzoek
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Mobiel onderzoek opent deuren
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Waarom Mobiel onderzoek? 

Toegang tot >3 miljoen Nederlanders via bestaande apps
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Weten wie waar is d.m.v. geo-fencing, beacons maar ook o.b.v tijd
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The Internet of 

Things

Feitelijk gedrag meten
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Gebruik maken van gegevens die er al zijn
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Drie ‘proven’ 

innovaties uitgelicht
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“Internet of things”-toepassingen

Connected human (bodies) Connected (‘smart’) home
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Het wordt steeds gemakkelijker om onze fysieke activiteiten te monitoren

 Slaap

 Afstand

 Stappen

 Hartslag

 Calorieverbranding
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Kantar heeft een partnership met Withings

 Producent van “smart” apparatuur en bijbehorende apps

 Gegevens van gebruikers wordt centraal opgeslagen
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Onderzoek naar stoppen met roken

 In de VS willen 70% van de rokers stoppen (2011)

 Van hen heeft 40% dit eerder tevergeefs geprobeerd

 Wat maakt stoppen met roken moeilijk?

 Kunnen inzichten uit data dit vergemakkelijken?



In-app Surveys

Hoe zijn de gegevens verzameld?

- n=393, Frankrijk en VK

- Veldwerk februari 2016
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non smokers smokers trying to quit

Would you say you feel stressed?

most/all of the time sometimes never

Hoe voelt het om te stoppen met roken?
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En wat doet het met je gewicht?
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“Internet of things”-toepassingen

Connected human (bodies) Connected (‘smart’) home
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Adoptie van slimme energiemeters



Van ‘Slim’ naar ‘Slimmer’…

Washing machine



Alle apparaten die veel stroom verbruiken kunnen worden gedetecteerd



Fijne stoffen 30 degrees Economy 40 degrees

Het is zelfs mogelijk om verschillende wasprogramma’s te detecteren



Smart meter self-

installed

(at start)

1

Diary of appliance 

usage 

(1 month)
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upload
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Claimed usage 
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(at start)
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Beter dan dagboekjesonderzoek

performance

 detectie 87%

 dagboek 69%

 vragenlijst 48%

% accuratesse op de vraag “hoe vaak gebruikt u apparaat xxx”
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Toepassingen van IoT technologie

1. Gedragsverandering

Hoe kun je energiezuinig gedrag faciliteren? Hoe kun je beweging faciliteren?

6am 7am 9am 11am 4pm 7pm 9pm 11pm

 1200 rpm

 cotton

 full load

 40C

 long cycle (2.5 

hrs+)

3pm

Breakfast

Heating lunch 

@900W

Dishwasher 

for 45 

minutes cycle

Electric oven for 

~60 minutes 

(cook 

from scratch)Wake-up
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Toepassingen in onderzoek

Een vragenlijst over eetgewoonten als iemand 

aan het koken is

2. “In the moment” onderzoek 3. Doelgroepselectie

Mensen selecteren die (te) weinig bewegen

30



‘In the moment’
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Reden 1

Er is niet zoiets als ‘één’ beleving, emotie of ervaring
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Denk aan een kop koffie…
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Voorbeeld: hoe beleven Amsterdammers drukke kruispunten als ze daar zijn

(geweest)?
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Beleving door de dag heen
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Meer verkeer = meer stress, irritatie en toename gevoel van onveiligheid?
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Reden 2

In the moment helpt ons om meer grip te krijgen op emoties en verder te kijken dan

operationele aspecten
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Voorbeeld uit de praktijk
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Voorbeeld 2: ‘futureproof’ meten van emoties en inzicht in beleving
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How?
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Reisbeleving is opgebouwd uit verschillende niveaus; emotie is de kern van beleving

Situatie in de bus

Gepercipieerde drukte in de bus, overlast medereizigers en een
plek om te zitten

Emotie van de reiziger

Gevoel bij de reis en de mate van ontspanning

Omgeving buiten de bus

De tijd van vertrek, drukte op de weg en het weer
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Reden 3: gedrag meten als nieuwe toepassingen niet voor handen zijn

Desire Behaviour

“I want…”

“I like…”

“I do…”

“I buy…”≠
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In the moment vragenlijst en foto
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Resultaat
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Dus waarom ‘in the moment’?

 Behoeften, keuzes, beter begrijpen

 Inzicht in emoties en klantervaringen

 Beter inzicht in gedrag en motivaties

Dit doen we door vragen te stellen op het moment dat het relevant is
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Zicht krijgen op de context
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Welke data is relevant voor onderzoek?

“Statische data’ op buurtniveau “Dynamische data’ 

leeftijd

kinderen

migranten

woningwaarde

inkomen

echtscheiding

gezinsgrootte

uitkeringen

personenauto’s

afstand tot voorzieningen

stemmen 

verkiezingen

kerkbezoek

vrijwilligerswerk

criminaliteit

woningtypologie
wijktypologie
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Wat voegen buurtgegevens toe?
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Voorbeeld interactie persoon/omgeving
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Fijnmazig implementeren van onderzoeksresultaten

Enquêteresultaat Relatie met 

buurtkenmerken

Gesegmenteerde 

aanpak per buurt
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Toepassingen van open data (buurtkenmerken)

1. Gedragsverandering

Waar rol je welke interventies uit?

2. Communicatieonderzoek 3. Verkiezingsonderzoek

Hoe interacteren 

omgevingsfactoren met 

persoonlijke opvattingen en wat 

betekent dit voor het effect van 

communicatie? 

Wat zeggen buurtgegevens over 

de zekerheid dat men gaat 

stemmen wat men zegt?
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Onderzoek 

morgen
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Innovatief onderzoek dat morgen kan worden uitgevoerd

Voorbeeld 1: gebruik smartphone tijdens het rijden via 

trackingssoftware

Voorbeeld 2: passief meten wie welke communicatie uiting 

heeft gezien met een beacon



Implicaties
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Future-proofing huidig onderzoek vereist een andere vorm van 

samenwerken/opdrachtgeverschap 
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Hoe kom je te tot een future proof onderzoek?

 Niet piloten of testen, maar proof of concept

 Stapje voor stapje de stip aan de horizon bereiken

 ‘Durven’ om agile te werken
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