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Directeur Hans Homma 
van Right Marktonderzoek

‘Onderzoek is veel meer dan 
alleen een vragenlijstje invullen’

Door Jan Johan ten Have

Wat is de beste verpakking voor een nieuw product? Hoe tevreden zijn mijn medewerkers 
en hoe kun je die tevredenheid verhogen? Wat is nou precies het effect van die Postbus 
51 reclame? En wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen imago en identiteit van 
onze organisatie? Het zijn vragen waarop niet zo één, twee, drie een doorwrocht antwoord 
te geven is. Wie een onderbouwd antwoord wil op een vraag als deze, kan aankloppen bij 
Right Marktonderzoek in Zwolle.

Meten is weten. En kennis is van niet te onderschatten be-
lang. Want op basis van de uitkomsten van onderzoeken be-
palen organisaties hun koers. En maken zij keuzes waarmee 
de toekomst van het bedrijf op lange termijn is gemoeid. En 
heel veel geld. Daarom moeten er gegarandeerd de juiste 
onderzoeksmethodes aan ten grondslag liggen. En welke 
dat zijn, is weer afhankelijk van onder meer het onderwerp 
van onderzoek en de doelgroep. 

Allroundonderzoekers
Op een steenworp afstand van het Zwolse station runnen 
Hans en Ursula Homma hun Right Marktonderzoek. Een 
overzichtelijke organisatie van tien allroundonderzoekers, 
die allemaal het onderzoeken van haver tot gort beheersen 
en uitvoeren. Inclusief de directie zelf. Hans: ,,Dit is wat ik al-
tijd heb gedaan, waar ik goed in ben en wat ik wil doen. Ac-
tief meedoen en meedenken in ons onderzoeksteam.’’ Ieder-
een doet er alles, van het bepalen van de onderzoeksopzet, 
samenstellen van de vragenlijst, begeleiden van veldwerk en 
leiden van groepsdiscussies tot analyse en rapportage van 
resultaten. ,,Door onze kleinschalige en platte organisatie is 
onze flexibiliteit hoog. Dat is erg praktisch, want onderzoek 
verloopt in de praktijk vaak net iets anders dan vooraf inge-
schat. Wij sturen dan snel bij. Bovendien voelt ons volledige 
team zich betrokken bij onze klanten, ook buiten de kaders 
van het onderzoek.’’

Onderzoeksmethode
Onderzoek is veel meer dan alleen een vragenlijstje invullen. 
,,Het begint bij het bepalen welke onderzoeksmethode past 
bij het onderwerp’’, legt Homma uit. ,,Wij onderzoeken vooraf 
hoe we een zo hoog mogelijke respons kunnen krijgen.’’ Soms 
is dat door middel van telefonisch onderzoek. Dat wordt uit-
gevoerd vanuit het eigen, kleinschalige callcenter. Andere 
opties zijn  schriftelijk onderzoek, face-to-face onderzoek, 
diepteinterviews of groepsdiscussies, die laatste twee vaak 
diepgravend en associatief. En dan zijn er nog de online onder-
zoeken. ,,Traditionele onderzoeksmethodes worden meer en 
meer gemixt met nieuwe media’’, legt Homma uit. ,,Wij houden 
deze nieuwe media heel sterk in de gaten, bijvoorbeeld wat er 
spontaan over onderwerpen of organisaties wordt gezegd op 
social media. Ook is Google voor ons een schatkamer vol infor-
matie over onder meer interesses van een doelgroep, concur-
rentie en positionering.’’

Conclusies
Right Marktonderzoek voorziet organisaties van alle gewenste 
informatie, zij krijgen als resultaat heldere en duidelijke con-
clusies, gebaseerd op de onderzoeksvraagstelling. Homma: 
,,De klant is niet gebaat bij alleen maar tabellen. Daarom heb-
ben wij speciale modellen ontwikkeld om de informatie in-
zichtelijk te maken. En desgewenst doen wij - puur op basis 
van het onderzoek - ook aanbevelingen. Daarbij geldt dat hoe 
beter wij de organisatie en producten van de klant kennen, 
hoe verstrekkender wij kunnen adviseren.’’
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