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Inleiding
Participatie in het Bachelor
Consultancy Project biedt
uw bedrijf onderzoek op
maat, uitgevoerd door een
team studenten van de
Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Vier derdejaars
bedrijfskunde- of
economiestudenten worden
door ons via een uitvoerige
selectieprocedure
geselecteerd voor uw
bedrijf en casus. Deze
studenten zullen voor uw
bedrijf een onderzoek
uitvoeren op academisch
niveau. In overleg met uw
bedrijf zal een onderzoeks-

voorstel worden opgesteld
dat vervolgens zal worden
uitgevoerd in de periode
van september tot
december 2022.
In deze brochure kunt u een
uitvoerige beschrijving
vinden van het Bachelor
Consultancy Project 2022.
Voor verdere vragen kunt u
contact opnemen met
Quinten Allemans Hartog,
External Relations
Coordinator van het 53e
bestuur van MAEUR, door
een e-mail te sturen naar
external@maeur.nl of te
bellen naar +31 (06) 40 57
90 22.
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Het onderzoek
Samen met uw bedrijf
wordt het onderzoek
ontworpen, zodat het plan
aan uw wensen voldoet. In
het verleden zijn er veel
verschillende onderzoeken
uitgevoerd. Enkele
voorbeelden hiervan zijn
marktanalyses en
klanttevredenheidsonderzoeken.
Tijdens het onderzoek zal
het bedrijf hier veel bij
worden betrokken, zodat
het onderzoeksteam en uw
bedrijf op dezelfde lijn
zullen blijven zitten.
Daarnaast wordt het
onderzoek begeleid en
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beoordeeld door academici.
Vanzelfsprekend zal de
inhoud van het resultaat,
alsmede de resultaten,
alleen gebruikt worden voor
het realiseren van het
onderzoek.
Studenten kunnen dit
onderzoek uitvoeren als
vervanging voor een
reguliere minor. Zij zullen
hier, na afronding van het
project naar tevredenheid,
dan ook 15 studiepunten
voor ontvangen. Alles
gebeurt dus onder
begeleiding van een
professor aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

Het proces (I)

1) Voorbereiding onderzoek
(Augustus/September)

2) Bureauonderzoek
(September)

Eind augustus of begin september
zal het project starten met een
verkennend onderzoek en de
eerste ontmoeting tussen u en de
desbetreffende studenten. Door
een meeting op kantoor, weet u
wie het onderzoek zullen
uitvoeren en kunnen de studenten
vragen stellen om uw bedrijf nog
beter te leren kennen.

In september zullen de studenten
starten met het daadwerkelijke
onderzoek. Tijdens deze fase van
het project wordt er kennis
vergaard over uw bedrijf en de
markt waarin het zich bevindt. Er
zal hierbij gebruik worden
gemaakt van zowel interne
informatie waar het bedrijf over
beschikt als van externe bronnen.
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Het proces (II)
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3) Veldonderzoek
(Oktober/November)

4) Completion and reporting
(November/December)

Gedurende een periode van 6 tot 8
weken zullen de studenten een
veldonderzoek uitvoeren in de
betreffende markt. Dit zullen zij
doen door het onderzoeken van
dit gebied en het vergaren van
informatie bij verscheidene
belanghebbenden. De studenten
zullen bijvoorbeeld klanten of
deskundigen interviewen of
enquêtes afnemen.

De uitwerkingen van het bureauen veldonderzoek zal uiteindelijk
worden gebundeld en
gedocumenteerd in een
eindverslag. Dit consultancy
rapport zal begin december
moeten worden ingeleverd bij de
begeleidende professor en uw
bedrijf. Ter afsluiting zullen de
studenten hun bevindingen
presenteren aan uw bedrijf.

Waarde
Het Bachelor Consultancy
Project biedt uw bedrijf veel
verschillende bijzondere
kansen. Vanwege het
academische karakter en
de selectieprocedure
is het mogelijk om een
onderzoek uit te laten
voeren van hoge
kwaliteit, zonder dat daar
hoge kosten tegenover
staan.

onderzoek door professoren
aan de Erasmus Universiteit
worden begeleid om de
kwaliteit van het onderzoek
te garanderen. Deze
professoren zijn tevens
verantwoordelijk voor de
beoordeling van het project.

De studenten zijn
gedurende het bureau- en
veldonderzoek voltijd
beschikbaar, zodat het
project uitvoerig kan
worden uitgewerkt.
Daarnaast zal het
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Ervaringen
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MAEUR gaf de Gemeente
Rotterdam de mogelijkheid
om onderzoek te doen naar
het verhogen van de
bezettingsgraad van de
Openbare Parkeergarages
in Rotterdam. Het team is
na de briefing snel aan de
slag gegaan, stelde
additionele vragen, en
schepte de vraagstelling
aan. Binnen de planning zijn
de presentatie en het
eindrapport verschenen. Ik
heb de samenwerking als
nuttig en plezierig ervaren.

Dit project was een
interessante manier om de
objectieve onderbouwing en
visie van een groepje
studenten te ontvangen
over het wel of niet
betreden van nieuwe
markten in Europa.
Bijzonder om te zien hoe
snel de studenten de
materie zich eigen maken.
Daarnaast waren het de
passie en creativiteit die
zorgde voor bruikbare
inzichten die direct
toegepast konden worden.

Joost Juffermans,
Gemeente Rotterdam,
Bachelor Consultancy
Project 2016

Werner van Sprundel,
Colliers International,
Bachelor Consultancy
Project 2017

Uw bijdrage
Om het onderzoek
succesvol af te ronden, is
het belangrijk dat de
studenten ook een stukje
begeleiding krijgen vanuit
het bedrijf. De studenten
moeten binnen een relatief
korte tijd bekend gemaakt
worden met de werking van
de markt en de interne
bedrijfsvoering. Hiervoor
is medewerking van u
gewenst.
Daarnaast vragen wij een
financiële bedrage voor de
uitvoering van het
onderzoek. Het bedrag dat
wij van u vragen wordt
gebruikt om onkosten

van het onderzoeksteam te
dekken. Daarbij moet u
denken aan onder andere
de academische
begeleiding aan studenten
door professoren van de
Erasmus Universiteit
Rotterdam. Zij werken al
jarenlang met ons samen
aan het Bachelor
Consultancy Project en
zorgen er dan ook voor dat
de kwaliteit van het
onderzoek gewaarborgd
blijft. Verder dekt deze
bijdrage reiskosten,
lunchkosten, het gebruik
van telefoons en
printkosten. Het onderzoek
dat wij bij deze presenteren

in samenwerking met een
professor van de Rotterdam
School of Management,
kunnen wij aanbieden voor
een bedrag van €5.000,00
(excl. BTW).
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Contact

Quinten Allemans Hartog
External Relations
Coördinator
53e Bestuur der MAEUR
T +31 (0)10 408 18 38
M +31 (06) 40 57 90 22
E external@maeur.nl

Marketing Association EUR
Erasmus Universiteit Rotterdam
Kamer G3A-01, G-Building
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Postadres
Marketing Association EUR,
Room G3A-01
P.O Box 1738
3000 DR Rotterdam
www.maeur.nl
www.facebook.nl/maeur
www.linkedin.com/maeur
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