
Feb..

'18

Snelle en continue feedback van millennials

Millennials
begrijpen en 
bedienen



Millennials JOB NUMBER: 22489

Millennials; een doelgroep die veel organisaties bezig houdt. 

En terecht, want het is een grote groep consumenten, die 

steeds kapitaalkrachtiger wordt en soms een andere aanpak 

vraagt dan de rest van de markt. 

De grote vraag is dan ook: moeten we voor millennials andere 

producten of diensten aanbieden? En hoe dan? Daarom is 

het erg relevant om goed te begrijpen wat hen beweegt om 

bepaalde keuzes te maken. 

Direct 24/7 toegang tot 200 millennials

Je kunt nu direct en 24/7 in contact treden met 200 millennials

(NL en UK) via de online research community van Blauw. 

Diverse tools geven de noodzakelijke inzichten

In de afgelopen 12 jaar heeft Blauw geïnvesteerd in de 

ontwikkeling van goede tools om attitude en gedrag te 

doorgronden. 

In de bijlage kun je lezen  wat de essentie is van community 

onderzoek, welke tools we inzetten en hoe we een doelgroep 

stimuleren en actief houden.   

Millennials
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Blauw & Millennials

Bij Blauw hebben we 

meerdere onderzoeken 

gedaan onder Millennials. 

Op dit moment loopt er 

bijv. een groot community 

project omtrent 

Millennials en hun 

huishoudelijke 

werkzaamheden.

Een interessante doelgroep, nu direct benaderbaar!
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200 millennials in 2 online platforms

Praktische details Millennial community

Brede doelgroep

We weten vanuit eerdere studies dat de traditionele 

verhoudingen tussen man en vrouw onder Millennials

afnemen. Daarom hebben we een brede, representatieve 

vertegenwoordiging van de samenleving in de community.

• Leeftijd: 18-35

• Spreiding geslacht, sociale klasse, dagelijkse bezigheid

• (mede)verantwoordelijk voor bestedingen in huishouden

• Spreiding over huishoudsamenstelling (ook met kinderen)
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200 leden

100 in Nederland

100 in UK

3 weken live

Blauw are truly professionals! We gained insights 

with the community study which we would never 

have been able to achieve ourselves. 

- Jean-Sebastien Straetmans, Philips Lumileds

Hoe werkt community onderzoek?

Bij community onderzoek wordt geleidelijk aan een aantal 

opdrachten op het platform online gezet waarop leden 

reageren wanneer hen dat schikt. We modereren actief en 

stellen verdiepende vragen waar nodig.

Om zelf een gevoel te krijgen bij de uitkomsten van het 

onderzoek, kan de opdrachtgever (ongezien) meekijken met 

de activiteiten. We moedigen een nauwe samenwerking aan. 
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Voordelen community onderzoek

dat het uitgebreide vraagstuk gefaseerd uitgevraagd 

kan worden

dat learnings uit eerdere fasen verwerkt kunnen worden 

in vervolgfasen

goede geografische spreiding van deelnemers (dus niet 

alleen stedelijk/randstad, maar juist ook uit de regio)

grote sample size (n=150), we noemen dit ook wel 

mass qualitative research

deelnemers zijn anoniem, hierdoor ontstaat meer 

openheid in gesprekken

het online karakter en platform past heel goed bij de 

digitale focus van millennials

mogelijkheid om foto en video opdrachten in te zetten 

waardoor we echt een kijkje in de keuken krijgen

mogelijkheid voor opdrachtgever om op afstand in te 

loggen en mee te kijken

Snelheid en continue feedback

Voordelen van een research community
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Een oplossing voor snelle feedback

Bij de ontwikkeling van marketing, innovatie en communicatie 

is het eenvoudig om snel de doelgroep te betrekken wanneer 

nodig. Het is toepasbaar in diverse fasen van 

productontwikkeling, optimalisatie of communicatie. Denk aan 

het ophalen van ideeën, co-creatie, toetsen van concepten/ 

communicatie-uitingen, optimalisatie, testen etc.

Je kunt er op elk gewenst moment gebruik van maken tegen 

vaste tarieven per vraagstuk.
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De vraag bepaalt de opzet

Bij elke vraag bepaalt Blauw samen met de opdrachtgever

hoe deze in een project wordt uitgevoerd. 

We onderscheiden 3 soorten onderzoek die hieronder staan

beschreven met bijbehorende budget indicatie per land. 

In de bijlage op pagina 8 en 9 staat beschreven welke

modules we gebruiken om inzicht te verkrijgen. 

Elke vraag vertaald in een project

Budget voor vraagstukken in een community 
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Quick Scan

Project  van  2-3 dagen

(1 module)

€ 1.750

Budget per project per 

land
Full Picture

Project  2-3 weken

(3-4 modules)

Vanaf € 5.250

Deep Dive

€ 3.750

Project 1-2 weken

(2-3 modules)



Bijlagen
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De methode

Al 12 jaar voeren wij community research uit. Was het ooit 

niet meer dan een forum, nu is het een professioneel 

platform. Het verbindt leden met elkaar en met onderzoekers, 

en maakt gebruik van een breed instrumentarium zoals chat, 

dagboekopdrachten, foto- en video challenges, ideegeneratie-

sessies en de nog altijd vertrouwde forum- en 

vragenlijstmogelijkheden (zie ook bijlage). Het is een 

fantastische methode die is uitgegroeid tot de snelst 

groeiende innovatieve onderzoeksmethode. 

Kwalitatief op kwantitatieve schaal
Een research community biedt de rijkdom, inzichten en 

creatieve kracht van traditioneel kwalitatief onderzoek en 

combineert dat met een kwantitatieve omvang. 

De essentie van research communities
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De research community als onderzoeksoplossing

De essentie

De essentie van een research community bij Blauw is dat we 

mensen met een duidelijke overeenkomstigheid 

samenbrengen, bijvoorbeeld een gezamenlijk doel of 

gedeelde interesse. We verkrijgen onze inzichten uit de 

authentieke conversaties tussen deze mensen. Als 

onderzoekbureau faciliteren we deze interactie, lichten we het 

doel van de community toe, modereren we, vragen we om 

input, stimuleren we en belonen we (zie ook bijlage).

De snelheid en flexibiliteit van de 

community is echt fantastisch. Bovendien 

is er altijd de mogelijkheid om tussendoor 

bij te sturen en aan te vullen.

- Heineken
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Onze communities bieden een breed spectrum aan methoden 

om informatie op te halen. Afhankelijk van het soort informatie 

dat nodig is, worden één of meerdere methoden ingezet. 

Soms wil je leren uit de reacties van leden op jou en elkaar. 

Dan zijn methoden met een grote mate van interactie, zoals 

een forum en online chat, meer geschikt. Soms wil je juist de 

individuele mening, zonder beïnvloeding van anderen, peilen. 

Dan zijn vragenlijsten of dagboekopdrachten meer geschikt. 

Op deze en volgende slide zijn de beschikbare en in te zetten 

onderzoeksmethoden in de community beschreven. 

Eén community, meerdere onderzoeksmethoden

Onderzoeksmogelijkheden in de community (1/2)
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Forum

Op het forum kunnen leden reageren op 

door andere leden of door ons 

aangemaakte topics. Het forum 

kenmerkt zich door een hoge mate van 

interactie. 

Challenge

Een uitdagende opdracht waarin de 

creativiteit van leden aangesproken 

wordt. Inzendingen kunnen bestaan uit 

tekst, foto’s, video, collages en worden 

beoordeeld en aangevuld door andere 

leden. 

Dagboek

Een plek waar leden verslag doen van 

hun ervaringen en gedragingen. Alleen 

zichtbaar voor het lid zelf en de 

moderators. Moderators reageren op 

inzendingen en kunnen doorvragen op 

interessante bevindingen. 
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Eén community, meerdere onderzoeksmethoden

Onderzoeksmogelijkheden in de community (2/2)
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Vragenlijst

Online vragenlijst met de meest 

voorkomende vraagtypen. De resultaten 

zijn direct en realtime zichtbaar in 

grafieken voor de opdrachtgever. Ideaal 

instrument om de mening van de hele 

community te peilen nadat een 

onderwerp is verkend op het forum. 

Chat

De online chatoptie is bij uitstek geschikt 

om bij de start van de community leden 

welkom te heten. Tevens biedt het de 

mogelijkheid om met een kleiner clubje 

leden nog eens door te praten over een 

bepaald onderwerp. Het tegelijkertijd 

online zijn wordt als gezellig ervaren. 

Leden spreken ook wel eens onderling af 

om even bij te kletsen.

Stepboard module

Deze module maakt het mogelijk om 

leden een aantal vragen in een 

chronologische volgorde voor te leggen, 

zodat je de controle houdt over de 

structuur van de discussie. Deze tool 

speelt daarnaast in op de nieuwsgierig-

heid van de leden. Je kunt pas 

deelnemen aan het volgende onderdeel, 

indien het onderdeel ervoor is afgerond. 

Poll

Een poll bestaat uit 1 vraag. Leden 

beantwoorden de vraag en zien direct 

hoe andere leden hebben geantwoord. 
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Het stimuleren van betrokken communityleden
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Betrokken leden

Hoe worden leden zo betrokken dat ze op eigen initiatief 

onderwerpen aandragen en tot wel een half uur per dag 

online zijn op een community zonder uitgebreide financiële 

beloning?

Inspelen op zes motivaties

Uitgebreid onderzoek van Blauw heeft aangetoond dat er zes 

motieven zijn waardoor leden deelnemen. Deze zijn: 

• omdat ze invloed willen uitoefenen op het beleid van de 

opdrachtgever

• interactie willen met andere leden

• ze als eerste op de hoogte willen zijn van nieuws

• ze betrokken zijn bij het onderwerp of de organisatie

• ze het leuk vinden 

• omdat ze beloond worden. 

Deze motieven worden gestimuleerd met wat wij het 6F 

model noemen (Feedback, Friendship, First, Fit, Fun en 

Finance). Ieder lid is op z’n eigen manier gevoelig voor deze 

stimuli. Wij herkennen dat en zorgen dat elk lid gestimuleerd 

wordt op een manier die goed bij hem of haar werkt.

Alles wat je doet op internet kost tijd, schrikbarend veel tijd. Om 

maar eens een voorbeeld te noemen: dit bol.com klantenforum. Als 

ik uitreken hoeveel uur ik hier in heb zitten en wat vervolgens de 

beloning is...dan kom ik tot de conclusie dat ik per besteed uur nog 

nooit zo slecht gehonoreerd ben. Maar ja, ik vind het leuk en dat is 

een heel legitieme reden om iets te doen.”  

- Deelnemer bol.com Community

Het 6-F model van Blauw Research


