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5 x 5 Marktonderzoek-tool
Onderstaande tool biedt inzicht in de verschillende aspecten van marktonderzoek met
betrekking tot vitale ouderen. De tool leidt je door het marktonderzoek proces, door de te
nemen stappen voor de vitale oudere te specificeren.
1 Probleemstelling:
Formuleren van de probleemstelling in niet meer dan 3 zinnen.
Voor achtergrond informatie, zie “Starten met marktonderzoek1”.
Wie is de opdrachtgever?
Wat is de doelstelling?
Wie is de doelgroep?
Hoe is de afbakening van de doelgroep?
Wat is de onderzoeksvraag?

2 Desk Research:
Welke informatie is er al over de vitale oudere?
Voor achtergrond informatie, zie “Deskresearch2”.
Wat zijn de deelvragen afgeleid uit de onderzoeksvraag?
Omgevingsanalyse?
Concurrentieanalyse? Zie “5 x 5 Concurrentieanalyse-tool3”
Ontwikkeling van de doelgroep?
Wat is de marktomvang?
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3 Field Research:
Hoe kunnen we meer inzicht krijgen in de nog openstaande onderzoeksvragen?
Voor achtergrond informatie, zie “Kwalitatief Marktonderzoek 4”.
Is de briefing duidelijk gericht op wensen en behoeften van vitale ouderen?
Werving en selectie van respondenten onder vitale ouderen. Mogelijk via SENtrum5.
Delphi methode6 respondenten. Mogelijk via SENtrum5.
Opstellen vragenlijst en testen eigen omgeving.
Voor achtergrond informatie, zie “Enquête research7”.
Pre-testen van communicatiemateriaal. Zie “5 x 5 Communicatie-tool8” en

“Onderzoeksopzet. Opzet van gebruiksonderzoek9”.
4 Gebruiksonderzoek:
Hoe gebruikt de vitale oudere het product of de dienst?
Zie “Onderzoeksopzet. Opzet van gebruiksonderzoek9”
Sluit het product/de dienst aan op 1 van de V’s uit de behoeftepiramide?
Zie “Behoefte piramide vitale oudere10”
Hoe gebruikt de vitale oudere het product/de dienst?
Waar gebruikt de vitale oudere het product/de dienst?
Welke nieuwe aspecten van het product/de dienst zijn er?
Waar vind ik respondenten? Mogelijk via SENtrum5.
5 Rapportage:
Hoe wordt de opgedane kennis omgezet in kansen m.b.t. productontwikkeling voor vitale
oudere ? Voor achtergrond informatie, zie “Starten met marktonderzoek 1”.
Voorbereiden van tekst schema/raamwerk PowerPoint voor de rapportage.
Beantwoorden onderzoeksvragen.
Beantwoord de probleemstelling.
Is de doelstelling van het marktonderzoek gerealiseerd?
Maak de organisatie enthousiast voor de vitale oudere!
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