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Speciale bijlage ter gelegenheid 20-jarig jubileum

AMA: Geen concessies aan kwaliteit
7 jaar geleden, net afgestudeerd
en aan de slag gegaan bij Almere
Marktonderzoek Advies (AMA). Na
een aantal jaar bij AMA als directeur
aangesteld en sinds 2014 voor bijna de helft eigenaar van AMA. Dit
jaar bestaan wij 20 jaar en nu vier
ik als (mede)directeur samen met
Roely Graman dit mooie jubileum.
Zware jaren
AMA heeft op persoonlijk vlak een aan
tal zware jaren achter de rug, de ziekte
en het overlijden van Directeur Ruud in
2013 en vervolgens de ziekte van Direc
teur Roely de afgelopen jaren heeft er bij
ons ingehakt. Daarnaast heeft de crisis
ervoor gezorgd dat het MKB onderzoek
veelal als minder belangrijk achtte. Een
aantal van onze klanten hebben het he
laas niet gered. Roely haar gezondheid is
gelukkig weer goed, en wij zijn er ontzet
tend trots op dat wij deze moeilijke pe
riode goed door zijn gekomen! Dit hebben
wij natuurlijk voor een ontzettend groot
deel te danken aan al onze collega’s die
ons altijd hebben bijgestaan en volledi
ge inzet hebben getoond! In het speciaal
aan Dounia en Laura die ons tijdens al
deze jaren veel hebben ondersteund en
al onze keuzes gesteund.
Klanten
Ook aan al onze trouwe klanten, die onze
kennis en ervaring ieder jaar weer raad
plegen, hebben wij veel te danken. Met
veel van onze klanten hebben wij een
langdurige relatie en hen kennen wij
goed. Eén van hen gaf ons het compli
ment dat hij op zakelijk gebied eigen
lijk nooit iets heeft gemerkt van alle per
soonlijke situaties. Dat was ook ons doel,

ondanks alles die hoge kwaliteit waar
wij om bekend staan blijven leveren!
Waar onze concullega’s hier in de crisis
wat makkelijker in waren hebben wij hier
nooit afbreuk aan gedaan: Geen conces
sies aan kwaliteit. Een beetje goed is na
melijk écht niet goed genoeg. En wat was
het soms zwaar om het bedrijf te blijven
runnen na alle tegenslagen, maar wij ga
ven en geven niet op! In AMA zit zoveel
tijd, werk en liefde van ons allemaal dat
is ons veel te veel waard. Nu betalen al
deze keuzes zich uit door mooie nieuwe
klanten en opdrachtgevers die wij heb
ben mogen verwelkomen bij AMA.
En nu, na al deze zware jaren staan wij
hier, 20 jarig bestaan van AMA waarvan
de meeste credits bij Roely liggen, die
AMA heeft opgericht en al die jaren, ook
al was het veel te veel, is doorgegaan.
Ontwikkelingen
In de jaren dat ik bij AMA betrokken ben
heb ik veel ontwikkelingen meegemaakt.
Zo zijn we van enquêtes afnemen op pen
en papier naar fancy tablets gegaan met
een handig offline systeem waardoor we
op de meest onhandige locaties toch di
gitaal onze data kunnen verzamelen.
Zijn we met ons callcenter van ‘ouder
wets bellen’ naar een volledig VOIPT in
gericht callcenter gegaan. En hebben we
ontzettend mooie systemen waarin onli
ne vragenlijsten in iedere gewenste huis
stijl kunnen worden opgesteld en uitge
zonden.
Was het vroeger nog standaard om een
tekstrapportage te maken, maken wij
nu veelal grafische rapportages en Info
graphics waarin de belangrijkste resul
taten worden weergegeven. Van rap

“Snel en accuraat”
Dé beste juridische dienstverlener
zijn voor onze klanten, particulier en
zakelijk. Dat is kort gezegd de ambitie van ARAG. Wij geloven dat alles begint en eindigt bij klanten en
hoe zij ARAG beleven. Met deze filosofie hebben wij de afgelopen jaren
een prima track-record opgebouwd.
In tien jaar tijd is ons juristenkorps
verdubbeld en onze cijfers tonen aan
dat wij de juiste weg zijn ingeslagen.
Klantgerichtheid staat bij ARAG centraal.
ARAG laat continu onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Als een
dossier wordt afgesloten, ontvangt een
claimende klant na enkele dagen een digitale uitnodiging om zijn mening te geven
over de manier waarop ARAG hem heeft
geholpen. In ons online klantpanel “ARAG
Denk Mee” vragen wij klanten hun mening
te geven, ervaringen te delen en verbeterpunten aan te dragen. Op basis van deze
klantreacties werken wij continu aan het
verbeteren van onze producten, dienstverlening en communicatie. Sinds 2010

Het AMA team proost op 20 jaar!
portages na 7 werkdagen tot real-time
inzicht in resultaten. En daarnaast moet
alles sneller, heel veel sneller. Regelma
tig krijgen wij aanvragen van onze klan
ten waarbij het resultaat eigenlijk giste
ren al bekend zou moeten zijn, en hoe
we het iedere keer weer voor elkaar krij
gen… je wilt het soms niet weten, maar
het lukt iedere keer weer om die strak
ke deadlines te halen! Waar ik ook vooral
mijn dank moet uitspreken aan alle inter
viewers die ons callcenter bemannen en
alle data op locatie verzamelen!
Of ze nu naast een stinkend toilet moe
ten enquêteren, of om 7 uur ’s morgens
in Roermond op een station moeten zijn,
of ergens moeten staan tellen waar maxi
maal 10 mensen per dag komen? Het
maakt ze niet uit! Uitgaansonderzoeken
tot 2 uur ’s nachts aan de andere kant van
het land? Ook daar vinden we altijd ge
noeg gemotiveerd personeel voor.

De toekomst
De toekomst lacht ons tegemoet. Wij heb
ben alle beproevingen doorstaan en zijn
er als team sterker uitgekomen. Er is een
mooie basis om verder uit te bouwen en
wij zijn met diverse ontwikkelingen bezig.
Ons portofolio aan klanten breidt zich nog
steeds uit en mensen weten ons steeds
beter te vinden door onze marketing in
spanningen. We bieden steeds meer een
totaalpakket van marktonderzoek en
marketing bij bedrijven en ontwikkelen
een abonnement structuur die voor ie
dere ondernemer toereikend is. Want wij
willen nog wel 20 jaar! Jij ook? Denk dan
eens na wat marktonderzoek voor jouw
organisatie kan betekenen!
Carina van der Koogh – Directeur
Almere Marktonderzoek Advies

“AMA altijd klaar voor vertrek”
mag ARAG het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren. Het keurmerk geeft aan
dat ARAG voldoet aan de criteria die de
Stichting toetsing verzekeraars heeft opgesteld. De klant mag dan ook verwachten dat ARAG beloftes nakomt en dat de
dienstverlening van hoge kwaliteit is.
Als marktonderzoeker bij ARAG ben ik op
zoek naar een partij die mijn vragen direct begrijpt en aanscherpt. Vanuit een
vorige baan kende ik de kwaliteiten van
Almere Marktonderzoek Advies. Om die reden werken we sinds dit jaar ook vanuit
ARAG samen met Almere Marktonderzoek
Advies. Het is fijn om samen te werken
met een partij die snapt wat je wilt en wat
het doel van het onderzoek is. Een snel en
accuraat proces levert ARAG een gedegen
overzicht van klantinzichten op visueel
weergegeven in aantrekkelijke infograhics.
Wij wensen AMA nog vele mooie onderzoeksjaren en kijken uit naar de verdere
samenwerking!
Titia Koningen
ARAG

Mijn relatie met AMA gaat al heel
wat jaren terug: rond 2003 maakten wij voor het eerst kennis. Door
hun goede reputatie (toen al!) werd
het bureau mij aanbevolen door
een oud-collega, in feite een hoge
Net Promotor Score voordat dat
überhaupt bestond. En tot op de
dag van vandaag beveel ook ik AMA
aan bij collega-marktonderzoekers,
van mij krijgt AMA NPS score 10!
In de loop der jaren heeft AMA veel onderzoeken voor mij uitgevoerd, van exitgesprekken bij winkels op het station tot
interviews in fietsenstallingen, en van
tellingen bij een hellingbaan bij Rotterdam Centraal tot telefonische verdiepende gesprekken met respondenten. En altijd naar volle tevredenheid.
Voor mij is AMA hét bureau voor onderzoek op locatie. In de praktijk betekent
dit dat ik, als bedrijfsonderzoeker, zelf
een gedeelte van het onderzoek verzorg
en dat AMA dit dan met veldwerk aanvult zodat één solide onderzoek ontstaat.

Dit is voor ons een perfecte formule gebleken. De kwaliteit van de interviews en
van de data is altijd goed en ook de planning wordt altijd gehaald. Dat ik hier op
kan vertrouwen is voor mij erg belangrijk.
Wat AMA echt onderscheidt van andere
onderzoekbureaus is haar agility oftewel
wendbaarheid. Altijd klaar voor vertrek,
direct van start, snel schakelen, op het
laatste moment toch nog bijsturen, een
extra dienstje erbij, alles is bespreekbaar
en wordt zonder problemen opgepakt. De
korte lijn, eerst met Roely en Ruud en tegenwoordig met Carina en Laura, werkt
als een speer. Je merkt dat alles direct
wordt geregeld en dat je niet “onderop
de stapel” terecht komt.
Kortom, ik hoop onze goede samenwerking nog vele jaren in stand te houden,
proficiat met de eerste 20 jaren en op
naar het volgende lustrum!
Do van Elferen
NS Stations
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Laura
Ik ben in 2006,
na mijn studie sociale psychologie,
aan de slag gegaan als marktonderzoeker bij
AMA. In 2011
heb ik een break
genomen bij AMA en heb ik 2,5 jaar
bij één van de grootste internationale
markonderzoeksbureaus gewerkt.
Hoewel ik in deze tijd erg veel heb geleerd, miste ik toch de persoonlijke
en op maat gemaakte aanpak die we
bij AMA zo koesteren. Ik ben van mening dat wij onze opdrachtgevers optimaal ten dienst kunnen zijn door onze
persoonlijke aanpak. De vraagstukken
van opdrachtgevers lopen doorgaans
zeer uiteen en vereisen veelal een
flinke portie creativiteit en ervaring.
Vooral het feit dat ik mijn creativiteit
kwijt kan in mijn werk, is voor mij erg
belangrijk. Ik vind het heerlijk om me
vast te bijten in data en cijfers, statistische analyses te doen, en dit om te
zetten in leesbare en visuele rapportages. Geen dag is hetzelfde! Een grote diversiteit aan opdrachtgevers, onderwerpen en werkzaamheden, in een
gedreven team, maakt mijn werk afwisselend en zorgt ervoor dat ik elke
dag weer met plezier deze uitdagingen aanga.
Laura van Munster, Marktonderzoeker

20 jaar Almere Marktonderzoek Advies

Einde aan conventioneel m
 arktonderzoek?
Toen wij in 1997 begonnen met
AMA werd mij door branchegenoten
gemeld: “Let op! Het conventionele onderzoek, zoals je het nu kent
zal volledig verdwijnen!“. Het klonk
wat dreigend, maar wij zagen het
als een uitdaging. Eigenlijk twee
uitdagingen: ten eerste de ontwikkelingen volgen en daarnaast vooral laten zien dat het goede vertrouwde marktonderzoek nog lang
niet ten einde loopt!
Natuurlijk is er veel veranderd in 20 jaar.
De ontwikkelingen in de automatisering
gingen ontzettend snel. De tijd van werken met ponskaarten of het inloggen op
een centrale computer ergens in het land
om de resultaten te verwerken liggen
echt niet zoveel voor 1997! De eerste
jaren werd het meeste onderzoek door
ons dan ook op pen&paper en face-toface verzameld. Dus vragenlijst maken,
printen, kopiëren, inbinden, mensen ‘op
straat’ bevragen, enquêteformulieren laten invullen door onze interviewers, enquêteboeken weer verzamelen, invoeren
in de computer en dan tabellen draaien
en resultaten opleveren in een tekstrapport. Of soms ‘digitaal’ (op een floppy).
Ons magazijn was dan ook een verzamelplaats van heel veel papier. Bij de start
was er in het kantoor van AMA niet eens
plaats om telefonische interviewers te
huisvesten. Onze kracht lag destijds na-

melijk in zeer betrouwbaar data verzamelen ‘op straat / op locatie’. Totdat al
snel een van de klanten (EIMK en het
CIMK) ons wilde inzetten voor telefonische onderzoek. Onze kracht: snel, goed
en betrouwbaar gegevens verzamelen,
op welke manier dan ook. Gelukkig wisten we ook toen al snel te schakelen!
In de jaren daarna volgde de ontwikkelingen zich in rap tempo op. Naast het locatie onderzoek, steeds meer telefonisch
onderzoek. Computers werden laptops
en de papieren vragenlijsten werden
vervangen door steeds kleiner wordende tablets. Iedere respondent kan nu op
zijn smartphone zijn of haar mening geven. De snelheid van data verzamelen
en daarmee resultaten opleveren is zeer
verkort. Klanten kunnen nu, indien gewenst, real-time resultaten volgen.
Het lijkt zo eenvoudig, iedereen kan een
online vragenlijst opstellen, een doelgroep vinden, snel communiceren via social media. Moest je vroeger nog een statisticus zijn om met de programmatuur te

kunnen werken, nu kun je met drie drukken op de knop tabellen op je scherm toveren. Daar ligt juist ook de grote valkuil.
Marktonderzoek was toen en is nu nog
steeds echt een vak. Juist met alle nieuwe mogelijkheden lijken ‘resultaten’ snel
de waarheid. Dus is, misschien wel meer
dan ooit, echt (conventioneel) vakmanschap de enige juiste basis.
Het einde van conventioneel onderzoek?
Gelukkig staan we soms (gezien weersomstandigheden of locatie) nog ouderwets met pen & paper ergens te enquêteren. En blijft het (zelfs nog meer dan
20 jaar geleden) belangrijk om op de
juiste manier de respondenten te benaderen. En juist daar zijn we al jaren erg
goed in!
Of marktonderzoek voor u als (startende)
ondernemer nuttig is? Maak eens een afspraak! Wij hebben voorbeelden genoeg
waarin het nut zich al meer dan eens
heeft bewezen.
Roely Graman – Directeur

V.l.n.r. Dounia, Laura, Carina en Roely

Dounia
Ik ben nu alweer bijna 8 jaar werkzaam als projectleider bij
AMA. Met ons veldwerkteam reis ik met de mooiste opdrachten heel Nederland door.
Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het instrueren van het team, de supervisie houden tijdens de dataverzameling en de coördinerende factor zijn tussen AMA en de opdrachtgever. De ene dag ben ik kandidaten aan het werven
voor een groepsgesprek en de andere dag de routing aan het
checken van een online vragenlijst, of hou ik een sollicitatiegesprek met een aankomende collega.
Het is een veelzijdige job, waar ik de ene dag in het veld sta, ben ik de andere dag
op kantoor te vinden. De afwisseling in veldwerk en kantoorwerk is voor mij de juiste balans wat iedere dag tot een uitdaging maakt.
Dounia Ramnathsing, Projectleider

Klant nummer 0001

“Een tien. Zonder knoeien”

We schrijven het jaar 1997. Almere
Marktonderzoek Advies is opgericht
door Roely Graman. Als organisatie
adviseur voor zo’n 250 Nederlandse apotheken had ik al geruime tijd
contact met Roely voor het uitvoeren van klanten tevredenheidsonderzoek.

op te stellen, waarbij er in de apotheek
daadwerkelijk werd geklokt wat de feitelijke wachttijden waren van iedere individuele patiënt. En na afloop werd elke patiënt
gevraagd naar hun wachttijd beleving. Wat
bleek: die “voorloopwachttijd” werd door
patiënten als veel nadeliger ervaren dan
de verwerkingstijd zelf.

Wie kunnen er beter iets over
Hein Koning Administratie en
Belastingadvies zeggen dan
onze eigen klanten? Precies.
Daarom hebben wij recentelijk
een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door AMA
uit Almere.

te steekproef uit ons klantenbestand
samengesteld en iedereen keurig benaderd. Dat hebben we natuurlijk wel
even gecheckt. En ook de rapportage
zag er net zo goed uit als de resultaten die erin stonden. Kortom, wij zijn
over AMA net zo tevreden als over de
uitslag.

Voor apotheken geldt dat de klanten tevens “patiënt” zijn met specifieke wensen
en behoeften. Als adviseur was ik op zoek
naar een oplossing voor veel gehoorde ontevredenheid over de wachttijden. Ik wist
op dat moment niet zo goed wat een goede
aanpak was en ik heb Roely gebeld. “Ask
Me Anything”, was haar kreet, dus ik heb
haar gevraagd om mee te denken.
Het bleek zo te zijn dat “wachttijd” kan
worden gesplitst in enerzijds de tijd die
je als patiënt moet wachten tot je aan de
beurt bent. En anderzijds de tijd die nodig
is om jouw recept te verwerken. Roely stelde toen voor om een specifiek onderzoek

Dit heeft concreet geleid tot een advies
over hoe de receptverwerking in de apotheken het best kon worden georganiseerd.
Wat zo fijn is aan Almere Marktonderzoek
Advies: je wordt zeer persoonlijk behandeld, ze kennen je, ze zijn nieuwsgierig,
deskundig en denken enorm goed mee om
samen een adequate onderzoeksoplossing
voor je informatiebehoefte te krijgen. Kortom: ik was in 1997 klant nummer 0001,
maar Almere Marktonderzoek Advies blijft
voor mij altijd ook zèlf op nummer 1 staan!

Zij hebben 100 klanten ‘ondervraagd’.
De resultaten waren, eerlijk gezegd,
boven verwachting. 68% weet geen
verbeterpunten te noemen. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,7. Eén
op de vijf geeft ons een 10!

Hoe verder? Kunnen we een 8,7 nog
wel verbeteren? We gaan het in ieder
geval proberen. En voor een zuiver
vergelijk zullen we AMA zeker weer
inhuren om onze klanten te vragen
naar hun tevredenheid. Met onderzoek moet je niet knoeien!

Lieme Huib Osinga
Maarn Consult

Je gaat je haast afvragen of er iets
fout is gegaan. Heeft AMA een foutje gemaakt in de berekeningen? Hebben ze onze klanten iets beloofd?
Laat ik duidelijk zijn, hiervan was natuurlijk geen sprake. AMA heeft het
onderzoek serieus opgepakt en uitgevoerd. Ze hebben zelf een aselec-

Tom Koning
directeur Kantoor
Hein Koning Volendam

20 jaar Almere Marktonderzoek Advies

De (nood)zaak van Marktonderzoek
Regelmatig wordt ons gevraagd
waarom je marktonderzoek zou
moeten uitvoeren, want ja, ‘dat
kost toch wel wat’. Zeker voor de
gemiddelde MKB-ondernemer is
marktonderzoek als eerste van het
to-do-lijstje afgevallen tijdens de
crisis van een aantal jaren geleden.
Nu merken wij, nadat sommigen
een tijdje zelf met Google Forms en
andere (veelal gratis) applicaties
aan de gang zijn geweest, men toch
weer vaker kiest voor een marktonderzoekbureau. Ze missen nou eenmaal de specialistische kennis die
wij (na 20 jaar ervaring), of onze
collega specialisten in huis hebben.
Een aantal opmerkingen die wij regelmatig te horen krijgen, en meteen kunnen weerleggen:
Ik ken mijn klanten hartstikke goed! – Natuurlijk kennen veel ondernemers hun
klanten (want anders waren ze geen klant
van jou) en velen kennen ze ook goed. De
mening van die klanten die jij goed kent,
hoeft niet de mening van de overige klanten of de markt te zijn. Dus ga jij dan de
organisatie leiden op basis van die paar
klanten die jij goed kent?
In mijn branche is marktonderzoek niet
gebruikelijk hoor! – Grijp die KANS (ja met
hoofdletters, want dat is het) dan juist
om vooruitstrevend te zijn en met kop
en schouders boven je concurrentie uit
te steken! We leven in een informatiemaatschappij, dus juist die informatie die
jij hebt over je doelgroep / klanten / nietklanten die de ander niet heeft is van onschatbare waarde.
Dat is toch veel duur? – Wat voor de een
duur is, is goedkoop voor de ander. Maar
wat is het jou waard als jij potentiële
klanten kan aantonen dat jouw klanten
tevreden zijn? En wat als jij met hun opmerkingen en tips opmerkingen kan doorvoeren waardoor jij kosten kan besparen
of risico’s te verminderen?
Dus waarom dan toch
marktonderzoek?
Omdat jij als ondernemer een voordeel
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“Niets is te gek”
Ik ben Sjoerd Stienstra, sinds 1994
zelfstandig adviseur op het gebied
van stedelijke bereikbaarheid en
parkeren (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer).
Ik ken Roely Graman (AMA) al vanaf de tijd dat ik verkeersadviseur was
bij een organisatie voor het middenen kleinbedrijf. Dan is het logisch dat
je voor verkeers- en parkeeronderzoek, en vooral ook passantenenquêtes, uitkomt bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in marktverkenningen. Al
vanaf het begin sloot dat perfect aan:
door het specialistische karakter van
onze onderzoeken moet meestal een
onderzoeksopzet op maat gemaakt
worden, en AMA denkt dan altijd mee.

V.l.n.r. Carina en Roely

op je concurrent wilt behalen door informatie over de doelgroep te achterhalen
die de ander niet heeft. Met die informatie kan jij gerichter sturen op interne- en
externe factoren waardoor jij dan net
even dat streepje voor hebt (GUN factor).
Denk daarbij aan de volgende onderwerpen:
• Inzicht krijgen in de mening van de
doelgroep
• Klantprofielen opstellen / toetsen
• Imago van het bedrijf in kaart brengen / toetsen
• Beïnvloeden keuzegedrag van je
doelgroep
• Kostenbesparing realiseren
• Betrokkenheid realiseren onder
doelgroep / klanten / medewerkers
Specialistische marktonderzoekbureaus
kunnen je adviseren op basis van jouw
onderzoeksvraag, om de juiste vragen
te stellen en via de meest passende methode, antwoorden te krijgen waar je wat
mee kan. Daarnaast kunnen zij het gehele proces voor jou begeleiden. Tegen-

over de klanten, bezoekers of medewerkers kan je aangeven dat jij hun mening
en anonimiteit zo serieus neemt dat jij
hier een bureau voor hebt ingehuurd. Ook
voor nadere data-analyses en rapportages kan het inhuren van een bureau nuttig zijn, zij zijn hierin gespecialiseerd en
doen dit dagelijks.
Marktonderzoek biedt jou inzicht in
de organisatie en/of andere doelgroepen (klanten, voormalig klanten, potentiële klanten, medewerkers, stakeholders etc.) om je interne omgeving
bij te sturen en extern uit te dragen.
Gebruik marktonderzoek dan ook als
leerproces voor de interne organisatie en als marketingmiddel voor de
externe organisatie. De manier waarop je marktonderzoek het beste kunt
inzetten is afhankelijk van je doel en
vraagstelling, want zoals wij zeggen
‘Ieder onderzoek is maatwerk’.
Nieuwsgierig geworden? Wij leggen
je graag uit wat de mogelijkheden
specifiek voor jouw organisatie zijn.

Zo werd er een cordononderzoek naar
doorgaand verkeer in een binnenstad
gedaan. Voor auto’s is dat eenvoudig,
je noteert op alle toegangen tot de
binnenstad de kentekens van binnenrijdende en van vertrekkende auto’s,
en alle kentekens die binnen een paar
minuten nadat ze bij binnenkomst zijn
genoteerd op een van de andere posten de stad weer uitrijden zijn doorgaand verkeer. Maar voor fietsers is
dat niet zo eenvoudig, die hebben
geen kenteken. Dat is opgelost door
op alle punten de aantallen binnenrijdende fietsen te tellen, en een steekproef daaruit (letterlijk) te volgen tot
ze óf afstapten (bestemmingsverkeer)
óf op een van de andere punten de
stad weer uitreden (doorgaand verkeer). Die tellers hebben zich die dag
de longen uit het lijf gereden!
En zo hebben we met AMA de meest
uiteenlopende tellingen en enquêtes
gedaan; van heel kleinschalig (één
eenzame teller) tot grootschaliger onderzoeken met verkeers- en parkeertellingen, bezoekers- en toeristenenquêtes en bedrijfsinterviews. Altijd
volgens afspraak en altijd snel en correct opgeleverd. Daar is het 20 jaar
geleden mee begonnen en zo werkt
het na 20 jaar nog steeds!
Sjoerd Stienstra, Stieverk

Abonnement: AMA KlantInzicht
Almere Marktonderzoek Advies bestaat 20 jaar en daarom willen wij
graag iedere ondernemer kennis laten maken met marktonderzoek!
Naast dat marktonderzoek je een
goed beeld geeft van je interne omgeving, waar vervolgens op kan worden bijgestuurd, kunnen de resultaten voor externe partijen nét dat
zetje geven om klant van je te worden.
Daarom hebben wij het instapmodel
van marktonderzoek voor iedere ondernemer! Maandelijks of per kwartaal,
middels een gestandaardiseerde vragenlijst, je klanten online bevragen. Gestandaardiseerde tabelrapportages tegen een lage prijs per maand / kwartaal.
Hiervoor hebben wij bij AMA het abonnement AMA KlantInzicht in het leven
geroepen!

Voor wie is AMA KlantInzicht?
AMAKlantInzicht is voor zowel grote,
middelgrote als kleine ondernemingen.
Indien jij beschikt over een klantenbestand die je middels een gestandaardiseerde vragenlijst over een van de
modules wat wil bevragen, is AMA Klant
Inzicht de manier om dit te doen.
Dit kunnen bijvoorbeeld de personen
die contact hebben gehad met een klantenservice van een bedrijf of klanten
die een klacht hebben ingediend. Maar
ook klanten die een bestelling hebben
gedaan, een product of dienst hebben
afgenomen kunnen worden bevraagd.
Hiervoor hebben wij 3 modules opgezet:
Klantcontacten algemeen (1), Klachtafhandeling (2), Bestelde en geleverde
producten en/of diensten (3).
De modules kunnen in vrijwel iedere
markt worden ingezet. Van webshops
tot gemeentelijke klantcontact diensten, alles is mogelijk binnen de modules van AMA KlantInzicht.

Hoe werkt AMAKlantInzicht?
Er wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst, die op een
aantal punten voor uw organisatie specifiek kan worden gemaakt. Denk hierbij
aan de bejegening van de medewerker,
oordeel over snelheid / afhandeling etc.
Wij adviseren u hier altijd in! De vragenlijst wordt met logo’s van de opdrachtgever ontworpen.
Vervolgens wordt de doelgroep middels
een email door AMA of de opdrachtgever gevraagd om deel te nemen aan het
onderzoek. AMA kan deze email volledig in de huisstijl van de opdrachtgever
vormgeven zodat lijkt dat het onderzoek
door de opdrachtgever zelf wordt uitgestuurd. Door verzending door AMA kunnen ook achtergrondvariabelen van uw
database worden gekoppeld.
Nadat de opzet definitief is, is het aanleveren van de klantgegevens het enige
wat u maandelijks hoeft te doen. En natuurlijk de resultaten bekijken!

Wat kost AMAKlantInzicht?
Zoals we eerder al aangeven gunnen wij
iedere ondernemer ook een 20 jarig bestaan (én langer!), daarom hebben wij
onze modules gestandaardiseerd ingezet tegen een lage prijs. Voor deze prijs
krijgt u maandelijks een gestandaardiseerde vragenlijst, tabelrapportage met
vergelijkingen per maand / kwartaal en
real-time resultaten inzien.
De kosten voor een dergelijk abonnement zijn vanaf € 355 per meting.

Als jubileumcadeau geven wij
jou nu de eerste maand h
 elemaal
GRATIS (bij afname van minimaal
3 metingen)!

Neem contact op voor alle mogelijk
heden en voorwaarden.
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“AMA: snel, soepel
en flexibel”
Ik werk nu zo’n acht jaar met
AMA, sinds mijn komst als Quality Manager bij het Klant Contact
Centrum (KCC) van de gemeente Almere.
Het KCC was toen
nog in opbouw en worstelde met
haar nieuwe plek in de organisatie en haar interne en externe
beeldvorming op het gebied van
dienstverlening.
Dankzij de samenwerking met AMA
konden wij in korte tijd een serie
klanttevredenheidsonderzoeken opzetten over de dienstverlening van
het KCC. Deze vormen tot op de dag
van vandaag de structurele ruggengraat van de maandelijkse sturing
op kanttevredenheid en kwaliteit.
Hierdoor kon het KCC groeien in haar
rol als aantoonbare voortrekker en
voorbeeld op het gebied van dienstverlening en klantcontact, met alle
prettige gevolgen van dien voor
onze klanten.
Ondertussen fungeren de klanttevredenheidsonderzoeken, maar ook
Mystery Guest en Usability onderzoeken, als belangrijk sturingsmiddel voor de dienstverlening van óók
de verschillende vakafdelingen, in
het verlengde van het eerste klantcontact met het KCC.
In de praktijk gaat alles met AMA
snel, soepel en flexibel. Daarnaast
adviseert AMA gevraagd en ongevraagd en is daardoor een serieuze
gesprekspartner.
Marcel Stol
Gemeente Almere

Jubileumagenda
AMA netwerklunches
Donderdag 5 oktober,
12.00-14.00 uur
Dinsdag 10 oktober,
12.00-14.00 uur
Woensdag 8 november,
12.00-14.00 uur
Wandeling met de Boswachter
van Staatsbosbeheer in
Almeerderhout
Woensdag 1 november,
14.00-17.00 uur
Sport & Business bijeenkomst
Sportservice Flevoland
Datum volgt (in oktober)
Viert u met ons mee? Aanmelden is
noodzakelijk! Dat kan via:
www.AMA20jaar.marktonderzoek.info
Indien er meer aanmeldingen dan
plaatsen zijn, zullen wij op basis van
loting de plaatsen toewijzen.
Kunt u, net als wij, niet wachten met
de kennismaking?
Bezoek dan alvast onze website:
www.almeremarktonderzoek.nl of bel
ons 036 – 537 28 14.
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