


VOORWOORD

België… een failed state? Een hellhole?  
Een verdeeld land op basis van taal?  
Neen, dit is geen surrealisme... 
Dit zijn de woorden die internationale media 
gebruikten in hun verslaggeving over België  
in de nasleep van de aanslagen in Brussel,  
bijna een jaar geleden.

Hoe het ondertussen gaat met het merk België, 
hebben we onderzocht met onze inzichtbiedende 
onderzoekstechnieken. Ook jij en je merk zijn 
gebruiker van het merk België.
 
De resultaten stellen we je dan ook graag voor in  
dit kort naslagwerk. Verder kom je ook te weten 
hoe we uw merk, bedrijf of dienst succesvol  
kunnen (her)positioneren.
 
Veel leesplezier.
 

Jan Callebaut
CEO WHY5Research
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CASE: 
WHY 
BELGIUM?

Wat bindt mensen aan  
het merk België?

WHY5Research en partners 
onderzoeken hoe subgroepen 

kijken naar België. We gaan hierbij 
als volgt te werk:

#2
#3

#1 DE UITDAGING

 DE AANPAK

 HET RESULTAAT
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 UITDAGING

België… een failed state?  
Een hellhole?  
Een verdeeld land op basis van taal? 

W e vinden dit niet uit. Dit zijn  
de woorden die internationale 

media gebruikten in hun verslaggeving 
over België in de nasleep van de 
aanslagen in Brussel, op 22 maart 2016.

Samen met enkele van haar klanten 
wilde WHY5Research weten hoe er 

vandaag gesproken wordt over België:

  Is er een verschil tussen Nederlands- 
taligen en Franstaligen? 

  Hoe kijkt de moslimgemeenschap  
naar België?

  Hoe kijken de Britten naar ons land,  
nu ze beslist hebben om uit de 
Europese Unie te stappen?

  Wat leert dit alles ons voor de uitbouw 
van het merk België?



Om een representatief beeld te krijgen  
over hoe mensen over een merk spreken,  

is CrowdPulse een geschikte methode. 

Aan een representatief staal Nederlandstaligen, 
Franstaligen, moslims (Nederlands- en Franstalig) 
en Britten vroegen we een beoordeling van het 
land België in al zijn facetten, en hun woordelijke 
argumenten daarvoor (open vraag). 

De argumenten werden ook uitgetest bij andere 
respondenten, om te zien of ze impact hebben  
op hun houding.

#2 De beoordeling, uitgedrukt in een score, geeft 
een globaal beeld van de relatie. De woordelijke 
argumenten van de respondenten worden door 
onze – in kwalitatief onderzoek gespecialiseerde – 
onderzoekers geanalyseerd en in categorieën 
ondergebracht. 

Vervolgens voeren we een kwantitatieve 
analyse uit: hoeveel wordt er over welke thema’s 
gesproken, wie argumenteert meer of minder  
(of positiever of negatiever) over bepaalde  
onderwerpen, enzovoort. 

Tot slot bekijken we ook welke argumenten  
het meest doorslaggevend zijn om mensen 

hun houding te laten wijzigen.
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#3 HET RESULTAAT

BELGIË BESTAAT NOG!

De meest vernoemde factoren die ons 
binden zijn niet de klassiek Belgische 
symbolen zoals het koningshuis en 
Brussel, maar wel de kwaliteit van het 
leven, het gevarieerde en aantrekkelijke 
aanbod en de sociale zekerheid. 

Waar Belgen in meest negatieve zin over  
spreken, zijn de maatschappelijke thema’s 
zoals immigratie (die ofwel te veel is, ofwel 
inhumaan), de inefficiënte overheid en de druk 
van belastingen alsook de steeds grotere druk op 
de koopkracht. 

De relatie met België staat dus ook onder druk. 
Nederlandstaligen, Franstaligen en moslims  
zijn in grote lijnen over dezelfde zaken positief  
als negatief. 

Toch zijn er belangrijke nuances. Zo legt bij  
moslims de confrontatie met een gesloten 

autochtone bevolking een zware hypotheek  
op hun identificatie met België.
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De subgroepen binnen België geven een relatief 
hoge score aan ons land. 

Op elk van deze troeven zijn er mensen die ook 
wel punten van kritiek geven.



DE SITUATIE IN BELGIË

Q1. We willen graag weten hoe jij vandaag kijkt naar België als land in al 
zijn facetten? Gemiddelde op schaal van 0 tot 10  
Legenda: 0 tot 2.4 is een hater / 2.5 tot 4.9 is een criticaster  
5 tot 7.4 is een positivist / 7.5 tot 10 is een lover 
Basis: Nationaal representatieve steekproef van België (N=671)

6%

13%

52%

30%

haters kritikasters positivisten lovers

#1 #2

#3 #4
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Het sentiment t.a.v. België. Voor een algemene 
gemiddelde score van 6,2/10 ziet het sentiment 

continuüm er als volgt uit

Proportioneel zijn er meer 
lovers van België onder 

Nederlandstaligen, en meer 
negatief gestemden (haters 

en criticasters)  
onder Franstaligen

Hoe ouder men wordt,  
hou uitgesprokener  

de mening over België

Mannen hebben  
een meer uitgesproken 

mening over België

Het sentiment van moslims  
in België wijkt vrijwel niet  

af van het gemiddelde  
maar het aandeel lovers  

is merkelijk minder  
bij moslims.



In de relatie met de andere inwoners van België 
voelt men een grote kloof van wantrouwen. 

Maar het is niet allemaal slecht, men ervaart ook 
verbondenheid en wederzijds begrip.

Zijn moslims hier wel welkom, het is een 
beetje ieder voor zich (enkelen steken hierbij 
ook de hand in eigen boezem: is  
de moslimgemeenschap niet te gesloten?).

Belgen die openstaan voor andere 
culturen, die vriendelijk zijn, wat 
mogelijkheden geeft om samen te leven.

DE MOSLIM-
GEMEENSCHAP
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#1

#2

#3

#4

#5BELGIUM#2 General descriptives 
België is voor de Britten een klein West-
Europees buurland van het VK waar je  
het zelfde koude klimaat hebt. 

#3 Belgians and their culture
Het thema veiligheid leeft in het VK. Sommigen 
zien België als een (redelijk) veilige, open en 
democratische samenleving. Die erg kosmopolitisch 
en multicultureel is. Maar men heeft het eveneens 
over  de spanningen omwille van de vreemdelingen 
problematiek en de recente terroristische aanslagen.

#1 Belgian offer
Sterke toeristische troeven: de rijke cultuur, 
 interessante steden, WO, …De bekendste Belgen  
zijn Poirot en de nationale voetbalploeg.
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#4 Experience as travel destination
Bier, chocolade en kant zijn de typische Belgische 
producten waar de Britten van houden. Over de 
Belgen zelf zijn ze overwegend positief: vriendelijk 

en no-nonsense (bovendien kunnen er veel 
Engels spreken).

#5 Knowledge of Belgium
De kennis van België is beperkt.  

Men weet dat het koninkrijk België een 
federale staat is die bestaat uit 2 grote 
regio’s die best goed bestuurd worden. 

België wordt sterk (en niet altijd positief) 
gekoppeld aan de Europese unie, maar 

wordt ook gezien als een stille maar deftige 
buur. Vele Britten zien in België een zoutloos, 

neutraal land (insignificant, oninteressant).



EXPERTEN 
IN MENSEN00

WHY5Research is een partner 
in marktonderzoek voor wie de 
consument echt wil begrijpen.  

Met onze klanten beantwoorden 
we de 5 W-vragen:

We geloven dat krachtige oplossin-
gen voor marketinguitdagingen met 
die vragen beginnen. En dat we zo 
waardevolle relaties leggen tussen 

merken en mensen. 

ZIN OM SAMEN TE WERKEN?

Waarom 

Wat

Wanneer

Wie

Waar
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KWALITATIEF ONDERZOEK

Consumentengedrag is sterk 
gedreven door emotionele, 

intuïtieve factoren. De diagnostische 
technieken die wij als grondleggers 

van diagnostisch onderzoek 
ontworpen hebben, staan garant 
voor diepgaand begrip van wat 

mensen drijft.

KWANTITATIEF 
ONDERZOEK

Segmentatie, tracking, brand 
equity, tevredenheidsonderzoek, 

pricing of concept testing? Met een 
kwantitatieve analyse hebt u de 

cijfers in handen voor doordachte 
beslissingen.
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01WAT  
KUNNEN 
WE VOOR  
U DOEN?
Hoe trek ik nieuwe klanten aan?  
Hoe versterk ik de tevredenheid en loyauteit? 
Waar positioneer ik mijn merk(en) best? 
Hoe stel ik mij op tegenover concurrenten?  
Welke kanalen zet ik in? 
Werkt mijn communicatie?  

Naar goud moet je graven.  

Als grondleggers van motivationeel onderzoek 
werken onze researchers samen met u de aanpak 
uit  die een antwoord biedt op uw vragen.
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BIG QUAL

Uw merk is wat mensen over u 
zeggen wanneer u er niet bij bent. 

Met CrowdPulse identificeren we op 
grote schaal de meest overtuigende 

argumenten voor winnende 
marketingstrategieën.

ETNO 

Door de toenemende diversiteit 
verandert uw doelpubliek. Misschien 
laat u zo tot wel 20 procent van uw 
markt onbenut. Samen met Tiqah 

specialiseren we ons in diverse 
communities, waaronder  

de moslimconsument.

NEURODIAGNOSTISCH

Is uw communicatiemateriaal 
effectief? Met de neuromarketing 
tool Evaluate meten we objectief 

de reactie van de hersenen en 
optimaliseren we uw tv-spot, 

radiospot, verpakking, 
 advertentie, logo of tekst.

ADVIES & BEGELEIDING 

Samen vooruit denken. Verder  
dan de gegevens en langer dan 
alleen tijdens het onderzoek.  
Alleen dan is marktonderzoek  

ook van structurele waarde  
voor uw organisatie. 
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02HOE  
WERKEN 
WE SAMEN

Samen bekijken we hoe we efficiënt onderzoek kunnen doen 
met impact op uw merk en organisatie. 

De beste resultaten halen we samen.

DESIGN 
 

Vaak is eerst een review van 
bestaande informatie nodig. 
Zo bouwen we samen solide 

hypothesen. En organiseren we 
het onderzoek efficiënt en op 

uw maat.

ONDERZOEK 
 
 

Voor de kwalitatieve  
uitvoering beroepen we ons op 
onze getrainde onderzoekers. 
In elke fase van het onderzoek 

houden we met u de vinger  
aan de pols.

INZICHT 
 
 

De onderzoekers die in  
de uitvoeringsfase betrokken 
zijn, doen ook de analyse van 
de resultaten. We doorlopen 
deze samen en interpreteren 

de inzichten van het  
onderzoek.

ACTIE 
 
 

Vanuit de inzichten werken 
we interactief aan heldere 

oplossingen: concrete 
aanbevelingen die u helpen 

om succesvolle beslissingen te 
nemen en inzichten te delen in 

uw organisatie.



KWALITATIEF  
ONDERZOEK

Tot 90 procent van de beslissingen die consumenten 
nemen zijn gedreven door emoties. 

Deze emoties laten zich echter niet zo makkelijk 
grijpen: mensen antwoorden vaak met voor de hand  
liggende redenen en rationalisaties voor hun eigen 
houding en gedrag. 

Met kwalitatief diagnostische technieken,  
die wij als grondleggers van diagnostisch onderzoek 
mee ontworpen hebben, en onze motivatie om 
mensen echt te begrijpen, gaan we verder dan 
het direct waarneembare. Zo leggen we zowel de 
rationele overwegingen als de – vaak dieperliggende – 
emotionele drivers bloot. De basis waarop we  
uw merk kunnen aansluiten.
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ONDER-
ZOEK  
DIEPER 
UITGESPIT
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#?

MEER WETEN OVER ONS ONDERZOEK?
CONTACTEER ONS

#

2928

UW VRAGEN

   Wat zijn de fundamentele behoeften en 
motivaties van de consument waar ik kan op 
inspelen? Welke types consumenten kan ik 
aanspreken? Hoe moet mijn merk zich dan 
opstellen?

   Welke nieuwe merken of proposities zou ik 
kunnen uitwerken? Welke ideeën heeft mijn 
doelgroep zelf? Hoe doen mijn ideeën en 
concepten het bij mijn doelgroep?

   Story tracking: hoe goed doet mijn merk het 
doorheen de tijd?

   Hoe goed werken mijn communicatiemiddelen 
zoals verpakkingen, advertenties, commercials, 
logo’s, slogans of narratives?

   Welke kanalen zijn geschikt om mijn merk in de 
markt te zetten? Wat is de meerwaarde van online 
kanalen, fysieke verkooppunten en andere?

   Wat drijft de tevredenheid van mijn doelgroepen? 
Wat draagt bij tot de tevredenheid en wat moet ik 
niet doen?

ONZE METHODES

   Focusgroepen

   Diepte-interviews

   Immersie en antropologisch onderzoek zoals  
in-home interviews en interviews op locatie

   Duo-interviews

   Cocreatie sessies en workshops

   Online kwalitatief onderzoek zoals bulletin boards 
en dagboekonderzoek



Voor effectieve marketing beslissingen zijn de cijfers 
belangrijk, maar de echte meerwaarde ligt in  
het menselijke verhaal er achter: wat leren we  
van de consument en met welke inzichten kunt u  
aan de slag? 

Onze brede expertise in kwantitatieve onderzoeks-
oplossingen zorgt altijd voor een aanpak op maat. 

UW VRAGEN

   Welke fundamentele behoeften en motivaties van 
de consument hebben het grootste potentieel? 
Op welke types consumenten oriënteer ik mij 
best? Hoe moet mijn merk zich dan opstellen?

 Hoe stel ik de ideale prijs vast voor mijn producten 
en diensten?

 Hoe tevreden zijn mijn doelgroepen met mijn 
producten en diensten? Waar moet ik op inzetten 
om de tevredenheid te behouden  
en te vergroten?

 Hoe goed doet mijn merk het doorheen  
de tijd? Hoe komt dit? Op welke aspecten moet  
ik inzetten?

 Hoe goed werkt mijn communicatiemix zoals 
product, verpakkingen, advertenties, commercials, 
logo’s, slogans of narratives? Sluiten ze aan bij 
mijn merkwaarden? Hoe scoren ze tegenover  
de benchmarks?

 Welke nieuwe producten of innovaties zijn 
mogelijk, rekening houdend met de behoeften van  
de consument en mijn merkpositionering?

 Welke distributie- en communicatiekanalen  
zijn het meest aangewezen om mijn merk in  
de markt te zetten? Wat is het potentieel van  
– bijvoorbeeld – online kanalen, fysieke  
verkooppunten en andere?

#?
3130

KWANTITATIEF  
ONDERZOEK



ONZE METHODES

 Specialisatie in online en telefonisch onderzoek

 Behoefte segmentaties (op basis van de noden 
van de consument)

 Merk- en imago-onderzoek

 Consultancy op ontwikkeling van vragenlijst en 
itembatterijen

 Concept-testen

 Ad hoc tailormade onderzoek

Hoe overtuigt u mensen om voor uw merk te kiezen? 
Het moet zowat de meest fundamentele uitdaging 
zijn waar u als marketeer voor staat. 

Met CrowdPulse identificeert u hoe mensen tegen-
over uw merk staan en welke argumenten meeste 
kracht hebben om hun houding aan te passen. 

Big data uit kwantitatief gecombineerd met de diag-
nostische analyse van kwalitatief onderzoek: ontdek 
de voordelen van big qual! Omdat we de argumenten 
van de respondenten letterlijk uittesten bij andere 
respondenten, kent u niet alleen de kracht van het ar-
gument maar ook van de taal die u kunt gebruiken in 
uw communicatie. De juiste argumenten detecteren 
en gebruiken, dat is CrowdPulse. 

HEB JE VRAGEN? 
GET IN TOUCH WITH THE TEAM!

#

3332

BIG QUAL



ETNOMARKETING  
ONDERZOEK

Een op de vijf consumenten in België heeft een 
andere etnische achtergrond. Zijn zij deel van uw 
marketingstrategie? 

WHY5Research en het etnomarketing bureau Tiqah 
hebben de handen in elkaar geslagen om merken te 
helpen de moslimconsument beter te begrijpen. 

De sterkte van de fundamentele onderzoeksaan-
pak van WHY5Research gekoppeld aan het unieke 
cultureel interpretatiekader van Tiqah garandeert u 
inzichten en aanbevelingen die naar het hart gaan van 
de moslimconsument. En geeft u advies hoe u dit in-
tegreert in uw strategie naar bestaande doelgroepen.

#?

#
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UW VRAGEN

   Hoe is de houding tegenover mijn merk? Wie is 
extreem negatief, negatief, positief of extreem 
positief?

   Welke argumenten hebben de overtuigingskracht 
om de attitude te wijzigen?

   Wat kan ik doen om de mening effectief te wijzi-
gen? Welke argumenten zijn het meest effectief? 
Welke argumenten gebruik ik beter niet?

ONZE METHODES

   Online 

   Synergie van kwantitatieve en kwalitatieve  
evaluatie van de gegevens

   Verwerking van een groot aantal kwalitatieve 
gegevens door gespecialiseerde onderzoekers:  
big qual

   Vlotte, gestandaardiseerde opzet en rapportage



UW VRAGEN

   Welke kanalen zijn geschikt om mijn merk in deze 
markt te zetten?

   Hoe staan moslims tegenover mijn merk of de 
categorie waarin ik actief ben of wil worden? 

   Heeft mijn merk potentieel bij de doelgroep?  
Hoe positioneer ik mij dan best?

   Op welk consumenten moet ik mij oriënteren  
en hoe doe ik dat?

   Met welke argumenten kan ik de houding  
van consumenten tegenover mijn merk positief 
beïnvloeden?

   Hoe verzoen ik een strategie voor bestaande 
doelgroepen met mijn strategie voor deze nieuwe 
doelgroep?

   Hoe goed werkt mijn communicatiemix zoals  
product, verpakkingen, advertenties, 
commercials, logo’s, slogans of narratives? 

   Hoe stel ik de ideale prijs vast voor mijn 
producten en diensten?

   Welke nieuwe producten of innovaties zijn 
mogelijk, rekening houdend met de behoeften  
van de consument en mijn merkpositionering?

ONZE METHODES

WHY5Research en Tiqah kunnen hun bestaande 
onderzoeksmethodes toepassen op de doelgroep:

   Kwalitatief onderzoek

   Kwantitatief onderzoek

   CrowdPulse

   Neurodiagnostisch onderzoek

   Advies en begeleiding

#?

#
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NEURODIAGNOSTISCH 
ONDERZOEK

#?

3938

U kent het gevoel misschien. U maakt en beoordeelt 
tv-commercials, advertenties, beelden en logo’s en 
u vraagt zich af: is het goed genoeg? Trekt het de 
aandacht? Verwerken mensen mijn boodschap en 
heeft ze een emotionele impact? 

De neurodiagnostische methode Evaluate laat u 
toe om deze vragen te beantwoorden, zonder dat u 
traditioneel, tijdrovend onderzoek moet uitvoeren.

Met EEG-technologie meten we objectief hoe de 
hersenen reageren op een marketingstimulus.  
Met microscopische precisie kunnen we zeggen  
wat er wanneer gebeurt in de hersenen, zodat we 
weten wat er werkt en wat niet. 

Door diepte-interviews met dezelfde respondenten 
identificeren we ook de motivaties en emotionele 
triggers waardoor we een volledig beeld krijgen van 
hoe de consument reageert op uw marketingstimulus. 

Met Evaluate geeft WHY5Research u dus snel en 
precieze aanbevelingen om uw communicatie 
doeltreffender – en dus goedkoper – te maken. 

UW VRAGEN

   Bereik ik met mijn communicatie mijn doel-
stellingen op vlak van aandacht, emotionele 
respons en rationele verwerking?

   Welke narratief kies ik voor mijn tv-spot?

   Houdt mijn tv-spot de aandacht vast? Waar kan 
ik hem inkorten met het minste impact op het 
resultaat?

 



ADVIES & BEGELEIDING

Onderzoek mag geen afgesloten geheel zijn binnen 
uw organisatie. 

Om structurele impact te hebben, moet het bijdragen 
tot uw zakelijke doelstellingen en leiden tot gedeelde 
visies bij de beslissingsnemers. 

De beste resultaten halen we samen. Met onze 
jarenlange ervaring in onderzoek, vindt u in ons een 
onderzoekspartner die met u vooruit denkt.

UW VRAGEN

   Wat kunnen we doen met ons bestaand onder-
zoek om de impact te vergroten? Waar zitten  
onze kennislacunes?

#

#?
4140

   Hoe kan ik mijn tv-spot best inkorten voor een 
online versie of pre-roll advertentie? Welk type 
beelden uit de tv-spot gebruiken we best als 
campagnebeeld in andere media?

   Welk campagnebeeld, slogan, naam of logo 
genereert de beste respons volgens onze 
doelstellingen?

ONZE METHODES

   EEG-meting via een voor de respondent niet-
intrusieve headset

   Eigen ontwikkelde software in samenwerking met 
een medisch team

   Meting onmiddellijk opgevolgd door een diepte-
interview

   Volledig onder begeleiding van de getrainde 
researchers van WHY5Research

Meer info en cases vindt u op www.evaluate.be



   Wat is de optimale onderzoeksaanpak voor  
ons probleem? 

   Wat doen we met de resultaten van ons  
onderzoek? 

   Hoe laten we onze interne stakeholders  
meedenken?

   Hoe delen we de resultaten met onze interne 
stakeholders?

ONZE METHODES

   Advies

   Structurele begeleiding

   Workshops

   Cocreatie sessies

   Online idee creatie en innovatiemanagement

   Consument-management samenwerking

   Coaching en training

#

MENSEN  
EN MERKEN  
VERBINDEN,

IT’S ALL  
ABOUT  
PEOPLE
We zijn geïnteresseerd om jou te horen
Neem contact met ons op via
office@why5research.com
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SCAN  
AND  
CONTACT  
US



www.why5research.com


