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Design Thinking is hot, ook binnen de 
marktonderzoeksbranche. Wie vorig jaar op het MIE 
(Marketing Intelligence Event) was heeft kunnen zien 
dat veel lezingen gingen over Design Thinking. Toch 
zie je dat marktonderzoekers en onderzoeksbureaus 
nog relatief weinig betrokken zijn bij Design Thinking 
trajecten. En dat wekt wel verbazing, omdat 
marktonderzoek juist een hele belangrijke rol kan 
spelen binnen Design Thinking. 

Hoe komt het dat onderzoekers niet altijd betrokken 
zijn binnen een Design Thinking traject? Enerzijds 
omdat de betrokkenen binnen zo’n proces vaak 
zelf het gesprek aangaan met de doelgroep. Het 
zelf in gesprek zijn met (potentiële) klanten is voor 
hen een belangrijk onderdeel in het traject, hiermee 
geeft men de stem van de klant een plek in het 
ontwerpproces. 

Maar deze rol kan de marktonderzoeker natuurlijk 
ook op zich nemen. Dat marktonderzoekers niet 
altijd betrokken zijn, ligt echter ook aan ons als 
onderzoekers zelf. De meeste onderzoekers en 
onderzoeksbureaus zijn nog onvoldoende ingericht 
op de Design Thinking methodiek en denken nog 
teveel vanuit traditionele onderzoeksmethoden en 
-processen. Hierdoor zijn zij nog niet altijd in staat 
om mee te gaan in het ritme van een Design 
Thinking proces. 

Tijd dus voor een reflectie! Hoe kan marktonderzoek 
van meerwaarde zijn in een Design Thinking proces? 
En wat kunnen we als marktonderzoekers leren van 
Design Thinking? 

Hieronder staat een bekend stappenplan 
voor Design Thinking, bestaande uit vijf fases: 
Empathize, Define, Ideate, Prototype en Test. Met 
name in de Emphatize, Ideate en Test fase kunnen 
marktonderzoekers een meerwaarde leveren binnen 
het proces. Hieronder leggen we uit op welke manier.  
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EMPHATIZE: KLANTINZICHTEN AAN DE BASIS VAN HET ONTWERPPROCES

De eerste fase, de Empathize fase, is misschien 
wel de belangrijkste binnen het hele proces. 
Hier wordt de basis gelegd voor het succes van 
een innovatie. De Emphatize fase gaat om het 
écht goed begrijpen van je klant, gebruiker of 
doelgroep. Op welke manieren kun je het leven 
van de doelgroep beter, leuker of gemakkelijker 
maken? Het gaat om het herkennen van de 
pains & gains. Dat vormt het startpunt voor het 
succesvol (door)ontwikkelen van een product 
of dienst.

Alles begint dus bij het goed leren kennen en 
begrijpen van de doelgroep en daarvoor moet 
je met de doelgroep in gesprek. Dit is dus hét 
terrein voor de marktonderzoeker! Maar om 
goed aan te sluiten op de Design Thinking 
werkwijze, moeten we wel deze fase in het 
proces beter gaan herkennen.

Voor veel onderzoeksbureaus stopt het 
traject te vaak bij het opleveren van de 
doelgroepinzichten. De doelgroepinzichten 
moeten echter niet het doel op zich zijn, 
maar het startpunt voor het ontwikkelen van 
oplossingen. De inzichten die we verzamelen 
moeten snel kunnen leiden tot het definiëren 
van problemen en het genereren van ideeën. 
Design Thinking organisaties schakelen 
razendsnel over van deze inzichten naar het 
oplossingsgericht denken. 

Een belangrijke les vanuit Design Thinking is 
dat wij onze opdrachtgevers op basis van deze 
inzichten veel meer kunnen faciliteren in de 
vervolgstappen om zo sneller tot oplossingen te 
komen die relevant zijn en waarde leveren voor 
de doelgroep. De klant leren kennen wordt dan 
écht het startpunt voor het (door)ontwikkelen 
van nieuwe of bestaande producten en 
diensten.
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TEST: VAN DE TRADITIONELE CONCEPTTEST NAAR HET TESTEN VAN PROTOTYPEN

Als het gaat om het testen van nieuwe 
producten of diensten dan wordt er binnen de 
marktonderzoeksbranche nog te veel gedacht 
in traditionele concept- en producttesten. Een 
achterhaald idee! Binnen Design Thinking gaat 
het namelijk om het testen van prototypen. 
Een traditionele concepttest betreft veelal het 
testen van een nieuw productidee volgens het 
traditionele ‘inzicht-, belofte- bewijsstramien’. 
En daar valt wel wat op aan te merken, want 
zo’n concepttekst raakt veelal niet de realiteit. 
Wat je test is geen uiting die consumenten bij de 
introductie ook daadwerkelijk onder ogen zullen 
komen. Dus wat test je dan eigenlijk? Te vaak is 
de score van een concepttest nog afhankelijk 
van de formulering van het concept op papier 
(tot aan woordkeuze aan toe). Bij een slechte 
formulering van de concepttekst gaat de test 
te weinig over het testen van de kern van het 
productidee. In feite krijg je daarmee alleen 
maar inzicht in de beschrijving van het concept 
in plaats van dat je nou werkelijk weet of het 
product of de dienst bij de doelgroep aanslaat.

Een traditionele producttest aan de andere 
kant betreft veelal het testen van een product 
dat al helemaal af is. Klaar om geïntroduceerd 
te worden, maar waarvoor blijkbaar eerst 
nog de mening van de doelgroep nodig is 
voorafgaand aan de introductie. Ook dit is 
twijfelachtig, want op dat moment zijn er al veel 
investeringen gedaan in de ontwikkeling. En 
laten we reëel zijn: hoe groot is de kans dat, na 
al deze investeringen, het product na een slecht 
testresultaat alsnog wordt teruggetrokken of 
volledig wordt aangepast? Het zou een pijnlijke, 
kostbare en moeilijk te nemen beslissing zijn die 
in de praktijk ook niet vaak wordt genomen.

Binnen Design Thinking staat het testen van 
prototypen centraal. Dit heeft twee belangrijke 
voordelen ten opzichte van de hierboven 
beschreven methoden: 

• Je test een product of een oplossing (een 
prototype daarvan) nog vóórdat je de 
investering in de ontwikkeling maakt. Zo 
kom je er voorafgaand aan het maken van 
de investering al achter of het product/de 
oplossing aanslaat. Slaat het inderdaad 
aan, dan kun je het daadwerkelijk gaan 
ontwikkelen.  

• Het is zo realistisch mogelijk: je test iets 
wat zoveel mogelijk lijkt op wat later 
daadwerkelijk geïntroduceerd gaat worden. 
Zo krijg je reacties op het daadwerkelijke 
product, niet op een tekst óver dat product. 

Binnen de marktonderzoeksbranche moeten we 
het testen van prototypes gaan omarmen. Vaak 
zitten we nog te veel vastgeroest in het denken 
vanuit de standaard concept- of producttest. 
Gaan we meer denken vanuit het testen 
van prototypen dan kunnen we organisaties 
helpen om al vroeg in het ontwikkelingsproces 
feedback te krijgen op iets wat al zo veel 
mogelijk lijkt op het eindproduct.

Overigens kan een prototype veel verschillende 
vormen aannemen, waardoor het testen van 
een prototype er ook elke keer weer anders uit 
zal zien. We moeten dus ook vooral niet te veel 
in standaard oplossingen denken. Kwantitatief 
onderzoek is bij het testen van prototypen ook 
niet per sé de standaard: met een prototype kan 
juist kwalitatief onderzoek ook erg waardevol 
zijn. Het geeft de mogelijkheid om te zien 
hoe mensen een product gebruiken en ze er 
vervolgens over te horen praten.
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MWM2 is expert in luisteren. Door goed 
te luisteren brengt MWM2 de wensen, 
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kaart. Met behulp van innovatieve Crowdtech-
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vertaalt MWM2 de stem van de klant naar rijke 
inzichten en concrete verbeteracties voor haar 
opdrachtgevers.

MWM2 is in alle branches actief en biedt 
naast onderzoeksoplossingen op het gebied 
van product en innovatie ook oplossingen 
op het gebied van communicatie & merk, 
klantbeleving en medewerkersonderzoek.

MWM2 is het meest innovatieve 
marktonderzoeksbureau van Nederland en 
is marktleider op het gebied van research 
panels en -communities. MWM2 werkt 
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