
Afgelopen maand was de jaarlijkse conferentie van de Duitse 
Vereniging voor Online Onderzoek. Het mooie van deze 
conferentie is dat marktonderzoek en wetenschap elkaar 
ontmoeten. Een van de leukste bijeenkomsten was de ‘best 
practica competition’. Enthousiaste onderzoekers streden om 
de prijs voor het beste commerciële online-onderzoek. 
Wat is nu goed en vernieuwend onderzoek bij onze Duitse 
buren? Vijf partijen streden om de prijs, en opdrachtgever en 
onderzoeker probeerden jury en publiek ervan te overtuigen 
dat hun onderzoek echt het beste was. Zo lieten SKOPOS en 
Porsche samen zien dat gerichte analyse van sociale 
netwerkdata een goede aanvulling is op traditioneel 
onderzoek (focusgroepen en online) en pleiten ze voor een 
mix van methoden. Dialego en Gruner + Jahr presenteerden 
onderzoek naar de sterkte en nabijheid van bekende media 
brands. Een van hun conclusies: hoe vaker we een medium 
gebruiken hoe sterker de brand voor ons is, met Google als 
duidelijke winnaar. De relatie tussen gebruiksintensiviteit en 
brandsterkte gold trouwens ook voor gedrukte media. YouGov 
en Tivola publishing beschreven hoe ze samen Familyvote 
opzetten: het eerste Duitse online onderzoek voor gezinnen 
(gezinspraak), kinderen en adolescenten. Speciale aandacht 
werd geschonken aan het aanpassen van vragenlijsten aan 

leeftijd en ontwikkeling van de respondenten, door pretesten 
en met doordachte gamification. Voor de toehoorder waren de 
inventieve voorbeelden van kwaliteitscontrole amusant. Als 
niet Harrie Potter-lezer wist ik echt niet wat de Schrumpfhor-
nige Schnarchkackler was. Niet minder inventief was de 
presentatie over de opzet van een iPad-panel waarin uitgever 
Axel Springer met onderzoeksbureau Interrogare samenwerkt 
en waarvoor een panel-App is ontwikkeld. 
De winnaar werd Deutsche Telecom en FactWorks met hun 
Innovationspanel. De leden van het panel worden vanaf het 
begin van iedere innovatie betrokken bij de ontwikkeling:  
van het eerste idee tot de commerciële introductie. De jury 
sprak lovend over de hoge kwaliteit bij opzet en 
onderhoud van het panel en de aandacht voor  
en onderzoek naar de kwaliteit van de resultaten.
Gluren bij de buren is altijd leuk en het waren 
leerzame sessies. Ik kan de komende GOR-conferen-
ties aanraden voor iedereen met hart voor online 
onderzoek. Om te luisteren, maar ook om te 
vertellen. Want in Nederland kunnen we ons zeker 
meten met de Duitse marktonderzoekwereld. «
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Linda Piekarski startte meer dan drie decennia geleden bij SSI - 
en werd één van de pioniers van de samplingindustrie. Sindsdien 
heeft ze ons geholpen koploper te blijven, door ons vakgebied 
voortdurend te innoveren en vooruit te helpen. Maar wat er ook 
verandert, het is Linda’s missie ervoor te zorgen dat één ding 
hetzelfde blijft. SSI blijft trouw aan haar erfgoed van wetenschap, 
methodologische excellentie en compromisloze kwaliteit. Zodat 
u weet dat elk project dat u aan ons toevertrouwd – online of 
o�  ine, wereldwijd of lokaal – bij ons in veilige handen is. Linda 
zou het niet anders willen.
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