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BESCHRIJVING VAN HET BOEK DESKRESEARCH
Deskresearch is een handleiding voor het zoeken en verwerken van
informatie.Door middel van een stappenplan wordt de lezer begeleid bij het
opzetten en uitvoeren van literatuuronderzoek. Elk hoofdstuk gaat in op een
specifieke fase van het zoeken naar informatie: van het formuleren van de
zoekvraag tot de kwaliteit van de rapportage. Drie thema's krijgen speciale
aandacht: het bepalen van de informatiebehoeften, het gebruiken van
informatiebronnen en het beoordelen van de informatie. Tevens is er veel
aandacht voor internet als informatiebron en het gebruik van zoekmachines.
Deskresearch bevat verschillende praktijkvoorbeelden,vragen en opdrachten
waarmee de theorie aan de praktijk getoetst kan worden.Deskresearch is
geschreven voor studenten aan opleidingen op het gebied van economie,
marketing, management, media en communicatie. Verder is het geschikt
voor iedereen die (zakelijke) informatie wil verzamelen uit gerenommeerde
informatiebronnen zoals Picarta,KvK online, LexisNexis en OpMaat.Maarten
van Veen is docent Informatiekunde bij de Nederlandse Defensie Academie
(NLDA).
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Deskresearch wordt vaak verkeerd ingeschat. Maar kan deskresearch wel
goed worden uitgevoerd? Lees meer op Alles over Marktonderzoek. Data
verzamelen hoef je niet altijd zelf te doen, soms kun je ook gebruik maken
van al bestaande gegevens of informatie. Dit noemen we deskresearch.
Fieldresearch vs. deskresearch. Wat is het verschil? Om te beginnen wordt
er respectievelijk primaire vs. secundaire data wordt verzameld en
geanalyseerd. Het verschil tussen deskresearch en literatuuronderzoek is
niet altijd even duidelijk. Wij geven je een overzicht van de overeenkomsten
en verschillen. Markteffect heeft medewerkers in dienst die gespecialiseerd
zijn in deskresearch. Bent u geïnteresseerd in deskresearch? Klik dan hier.
Deskresearch is een wegwijzer voor marketeers en onderzoekers die
effectief en snel bestaande gegevens willen opzoeken en gebruiken. Het
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gaat in op bronnen van. Deskresearch is een vorm van kwalitatief onderzoek
die vaak wordt overgeslagen. Onterecht, want het biedt als aanvulling op
kwalitatief onderzoek een meerwaarde. Bij bijvoorbeeld deskresearch ben je
daarentegen afhankelijk van onderzoek van anderen; de informatie die jij
zoekt, moet maar net beschikbaar zijn. Wat is de betekenis van
deskresearch? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 5 verschillende
betekenissen van het woord deskresearch. Door experts geschreven.
Deskresearch (of liever bureauonderzoek) is een vorm van onderzoek
waarbij de onderzoeker niet achter zijn bureau vandaan komt om de
gegevens te verzamelen. Deskresearch (paperback). Deskresearch 3e druk
is een boek van Mirjam Broekhoff uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V..
ISBN 9789001809362 Deskresearch is een. Moet jij voor je stage- of
afstudeeronderzoek deskresearch uitvoeren? Bekijk dan deze tips voor het
selecteren van kwalitatieve bronnen! Deskresearch (paperback).
Deskresearch is een handleiding voor het zoeken en verwerken van
informatie.Door middel van een stappenplan wordt de lezer begeleid bij het.
"De deskresearch" of "Het deskresearch", welk lidwoord is correct? Vind hier
het juiste lidwoord voor deskresearch! 1) Ook wel bureauonderzoek. Staat
tegenover field research. Het verzamelen van gegevens uit bronnen die
binnen of buiten de onderneming reeds beschikba...
HOE DOE JE DESKRESEARCH? - SCRIBBR
Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Deskresearch,
geschreven door Maarten van Veen & Kees Westerkamp. Algemene
omschrijving Deskresearch kan zeer belangrijk kwalitatieve of kwantitatieve
input leveren aan de start van een onderzoeks- of adviestraject. Soms kan
een. Deskresearch onderzoek vindt plaats met bestaande interne en externe
bronnen die beschikbaar zijn of aangeschaft kunnen worden. Uitwerkingen
Deskresearch, tweede editie 12 / 99 Uitwerking van Vragen en opdrachten
In dit hoofdstuk worden de antwoorden besproken op de 'vragen.
'Deskresearch' door Mirjam Broekhoff - Onze prijs: €26,25 - Verwachte
levertijd ongeveer 5 werkdagen Deskresearch. Omschrijving; Doel;
Werkwijze; Waar in het productontwikkelingsproces; Waar in de opleiding;
Verwijzingen; Omschrijving. Deskresearch is het verzamelen. 'Deskresearch'
door Maarten van Veen, Kees Westerkamp - Onze prijs: €29,50 - Dit artikel
is niet leverbaar. Meestal wordt er deskresearch uitgevoerd of een
combinatie van desk- en fieldresearch, dit komt de kwaliteit van de
fieldresearch ten goede. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten
"deskresearch" - Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor
een miljard Nederlandse vertalingen. Deskresearch. Marktonderzoek zal
voor veel organisaties geen onbekend begrip zijn. Het marktonderzoek dat
organisaties zelf verrichten zal meestal een vorm van. Marktonderzoek:
secundaire gegevens (deskresearch) In het proces van marketingonderzoek
is het verzamelen van gegevens een belangrijke stap. Het verzamelen van.
Letterlijk: onderzoek vanachter het bureau. Het betreft het verzamelen en
analyseren van gegevens die al beschikbaar zijn. Dit kan voortvloeien uit het
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feit dat ze. Desk Research is the research technique which is mainly
acquired by sitting at a desk. There are 2 types of desk research techniques
- Internal Desk. Desk research: the what, why and how. The "where" (at your
desk) and the "when" (at the beginning of your project) are easy questions to
answer.
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