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Bureau Terdege wil de beste gespecialiseerde 
organisatie zijn opererend op het snijvlak van Market 
Research, Public Affairs en Public Relations.

Ons aanbod is toegespitst op de wensen en behoeften 
van online dienstverleners en aanverwante sectoren 
die inzien dat permanente ontwikkeling van kennis 
en aanbod noodzakelijk zijn zich in positieve zin te 
onderscheiden.

We zetten ons volledig in voor elke klant en dragen 
actief bij aan zijn doelstellingen door het aanbieden 
van de grootst mogelijke deskundigheid, loyaliteit, 
beschikbaarheid en integriteit.

We streven een betrouwbaar en herkenbaar baken 
voor de klanten te zijn.

Bureau Terdege biedt de unieke combinatie van 
market research, public affairs en public relations.

Bureau Terdege: de juiste inzet van market 
research, public affairs en public relations voor 
online dienstaanbieders
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Market research stond lang gelijk aan het verzamelen 
en distribueren van onderzoeken en rapportages. 
Bureau Terdege stelt zich op het standpunt dat deze 
aanpak slechts een eerste stap is op weg naar gedegen 
analyses en het onderbouwen van de bedrijfsstrategie.
 
Market research betekent voor veel ondernemers ook 
het stellen van vragen in de hoop bruikbare antwoorden 
te krijgen. Om nuttige antwoorden te krijgen, moeten wel 
de juiste vragen worden gesteld, zowel intern als extern. 

Bureau Terdege is bedreven in het stellen 
van die vragen zonder de noodzakelijke 
focus uit het oog te verliezen.
 
Bureau Terdege ondersteunt bij 
de selectie en inzet van methoden 
zoals enquêtes, diepte-interviews, 
focusgroepen en de analyse reeds 
bestaande onderzoeken.

Daarnaast zijn vaste onderdelen van onze aanpak:
•	 trendwatching, het pro-actief monitoren van 

ontwikkelingen;
•	 permanent scherp houden van de organisatie;
•	 nieuwe	business	kansen	identificeren	en	

verwoorden ten behoeve van strategisch inzicht, 
marketing- en sales activiteiten;

•	 analyseren en promoten partnerships. 

Online dienstverlening vormt de ruggengraat van de 
moderne samenleving. Dit schept hoge verwachtingen bij 
afnemers en beleidsmakers. Het stelt daarmee ook eisen 
aan de ondernemers in deze sectoren.

De markt voor deze diensten is echter diffuus. Ontwikkelingen 
volgen elkaar snel op, spelers en afnemers wisselen 
permanent van rol. Kenmerkend is eveneens dat de meeste 
ondernemingen nauwelijks betrokken zijn bij de bestaande 
overlegorganen en branchekoepels.

Dit leidt ertoe, dat partijen trends niet tijdig waarnemen en 
te laat reageren op voorgenomen beleidswijzigingen. Deze 
situatie is verre van ideaal voor de ondernemers, klanten en 
leveranciers.

Ook de overheid mist hierdoor essentiële informatie. In 
de praktijk blijkt het voor de ministeries vaak onmogelijk 
voldoende kundige en opinievormende gesprekspartners in 
de	nieuwe	branches	te	identificeren.

Bureau Terdege is bekend met de spelers op deze markten 
en volgt nauwlettend de nationale en Europese dossiers die 
voor de sectoren relevant zijn.

Mede door die kennis en reputatie kunnen wij de 
standpunten van onze klanten verwoorden. Hierbij zetten wij 
diverse communicatiekanalen in om de klant als deskundig 
gesprekspartner te positioneren.

Met de komst van social media is de werking en aanpak 
van public relations sterk veranderd. Blogs, fora en 
video platforms zijn in toenemende mate de locaties 
waar meningen worden gevormd en beïnvloeders actief 
zijn.

Het is niet langer mogelijk voor de PR-activiteiten 
te	 vertrouwen	 op	 statische	 offline	 uitingen	 zoals	
persberichten of bijdragen in vaktijdschriften. Deze 
traditionele kanalen worden namelijk in toenemende 
mate beïnvloed door de online uitingen met de 
kenmerkende hoge snelheid en vluchtigheid.

Ondernemers reageren op deze nieuwe situatie met 
een mengeling van opwinding en fascinatie. Ze zijn 
verontrust over het vooruitzicht geen controle te 
hebben over berichten door een gemeenschap van 
onbekenden. Maar tegelijkertijd zijn ze enthousiast 
over het idee van hefboomwerking als ze diezelfde tools 
rechtstreeks inzetten bij de communicatie met klanten 
en prospects, zonder betrokkenheid van de media-
intermediairs.

Wij voorzien onze klanten van informatie en kennis die 
PR 2.0 mogelijk maakt. Bureau Terdege:
•	 zorgt voor draagvlak intern en extern voor PR2.0;
•	 definieert	nieuwe	beïnvloeders;
•	 communiceert en gaat relaties met hen aan;
•	 gebruikt sociale media om op gepaste wijze 

invloed uit te maken.

Op het snijvlak van
    Market Research, Public Affairs & Public Relations

Market Research
Bureau Terdege levert

inzichten, geen informatie

Public Affairs
Bureau Terdege signaleert en 

reageert tijdig en correct op niveau

Public Relations
Bureau Terdege: ervaren 

met PR 2.0


