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Toelichting: 

 

Met onze telemarketingcampagnes stellen wij u in staat een actuele prospect segmentatie te 

maken. Wezenlijk hierbij is dat elk ‘onderwerp’  in het onderzoek uniek is. Er zijn onderling 

dus geen gedeelde belangen. Men profiteert slechts van elkaars deelname door een deling 

van de kosten. De informatie die hierbij wordt verkregen kan u een inzicht geven in 

investeringsplannen, aanstaande projecten, huidige leveranciers, verbruikspatronen, 

naamsbekendheid etc.  

De respons op uw vragen wordt, compleet met de volledige adresgegevens (!) en 

persoonlijke- of algemene e-mailadressen (mits toestemming), exclusief aangeboden. Dit 

maakt een directe en zeer gerichte opvolgingsactie mogelijk. 

De respondenten zijn (mede) verantwoordelijk voor technisch of facilitair beheer en 

onderhoud.  

In ons jaarlijks milieu/industrie onderzoek is de gesprekspartner (mede)verantwoordelijk voor 

milieu- , kwaliteit en veiligheid (HSE/ QHE/KAM).  

In ons jaarlijks laboratorium onderzoek (industrieel/medisch/overig) is de gesprekspartner 

(mede)verantwoordelijk voor het laboratorium. 

Wanneer uw potentiële relaties zich slechts binnen een deel van onze doelgroepen 

bevinden, is het mogelijk een selectie te maken op de volgende criteria: 

branchecode/bedrijfsactiviteit, regio of werknemersaantal. Alleen de voor u geselecteerde 

bedrijven worden dan mee genomen. In België wordt alleen Vlaanderen benaderd.  

 

Bij deelname aan meerdere campagnes verlenen wij u een korting op basis van onze 

abonnementsvorm. (voorwaarde is dat u heeft  ingetekend voor 31 december 2022) 
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1. Milieu Industrie Breed | Nederland & Vlaanderen 

 

Doelgroep: in deze campagne wordt de (grotere) producerende Industrie 

benaderd (bedrijven ≥ 50 medewerkers) 

Periode: week 3-7 

Aantal: ca. 600 bedrijven in Nederland en ca. 300 in Vlaanderen (≥ 50 

medewerkers) 

Functie: onze gesprekspartner is verantwoordelijk voor interne- en externe 

milieu- en veiligheidszaken: veelal een KAM-, HSE manager, QSE manager of 

Preventieadviseur 

In onze andere industriële Multi Client onderzoeken is de invalshoek steeds 

techniek/productie. In deze campagne kunnen onderwerpen meelopen die 

betrekking hebben op bodem, lucht, emissies, afval, afvalwaterzuivering, 

milieuvergunningen en opleidingen etc.  

 
 

2. Metaalverwerkende & Machine (OEM) industrie | Nederland & 
Vlaanderen 

 

Doelgroep: in deze actie hebben we een selectie gemaakt voor bedrijven ≥ 10 

medewerkers in Nederland en Vlaanderen.  

Periode: week 5-9 

Aantal: ca. 775 productiebedrijven in Nederland en ca. 300 in Vlaanderen.  

Functie: onze gesprekspartner in de ‘Metaal’ is verantwoordelijk voor het 

productieproces; de contactpersoon bij de Machinebouwers is verantwoordelijk 

voor de engineering. 

 

3. Laboratoria medisch, industrieel (+overige) | Nederland & Vlaanderen 

 

Doelgroep: in deze actie worden zowel industriële-, medische- als overige 

laboratoria benaderd.  

Periode: week 7-11 

Aantal: ca. 550 laboratoria in Nederland en ca. 275 in Vlaanderen. 

Functie: onze gesprekspartner is het hoofd laboratorium (of vergelijkbaar).  

Het merendeel bevindt zich in de procesindustrie. Ook de diverse typen 

laboratoria van de academische- en algemene ziekenhuizen en enkele 

aanverwante medische laboratoria zijn opgenomen. Tot slot zijn er ook nog 

enkele overige laboratoria (agri/bouw/water e.d.) in het bestand aanwezig. 
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4.   Voedingsmiddelen industrie | Nederland & Vlaanderen  

 

Doelgroep: in deze campagne worden alle productievestigingen benaderd in 

Nederland en Vlaanderen 

Periode: week 10-14 

Aantal: ca. 400 bedrijven in Nederland en ca. 275 in Vlaanderen. 

Functie: onze gesprekspartner is (mede) verantwoordelijk voor het 

productieproces; veelal een Hoofd productie of HTD  

 

5.   Logistics | Warehousing  |  Nederland & Vlaanderen 

 

Doelgroep: in deze campagne worden ‘grote warehousing- en distributiecentra’ 

benaderd. Bedrijven die eigen opslag hebben (vooral retail en industrie) of 

bedrijven die de opslag voor derden verzorgen (logistieke centra)  

Periode: week 15-19 

Aantal: ca. 325 bedrijven in Nederland en ca. 250 bedrijven in Vlaanderen 

Functie: onze contactpersoon is de logistiek manager, warehousemanager of 

een vergelijkbare functieomschrijving.  

 

6.   Facilitair Nederland©  

 

Doelgroep: grote bedrijven/instellingen (publieke/private sectoren excl. onderwijs 

en zorg)  

Periode: week 17-24 

Aantal: ca. 700 bedrijven / instellingen (≥ 100 medewerkers) 

Functie: onze contactpersoon is de Facility manager 

Voor sommige opdrachtgevers is het aantal medewerkers van het bedrijf 

belangrijker dan de bedrijfsactiviteit. Er is immers sprake van een groot gebouw 

en er is een facility manager aanwezig die verantwoordelijk is voor het 

gebouw/vastgoed.  

 

 

 

 



 

Multi Client jaarprogramma 2022  - 

 

 

 

 

7.   Onderwijsinstellingen KO/BO/VO/HO | Nederland   

kinderdagverblijven >= 5 loc.| stichtingen in het basis onderwijs | voortgezet 

onderwijs | hoger onderwijs 

 

Doelgroep: in deze campagne worden overkoepelende stichtingen in het 

basisonderwijs benaderd. Verder worden in het voortgezet- en hoger  

onderwijs alle centrale- of decentrale locaties benaderd, waar een 

verantwoordelijke functionaris voor facility/gebouwbeheer aanwezig is. Tot slot 

worden ook de kinderdagverblijven met >= 5 vestigingen benaderd.  

Periode: week 20-26 

Aantal: totaal ca. 725 onderwijsinstellingen (KO/BO/VO/HO) 

Functie: onze contactpersoon is verantwoordelijk voor het gebouwbeheer van de 

onderwijslocatie of de gehele -stichting.  

Basisonderwijs: Van alle basisscholen in Nederland valt er ca. 90% onder een 

overkoepelende stichting. Slechts een beperkt deel van de basisscholen is 

éénpitter. Ook zijn er stichtingen waar de ‘losse scholen’ zelf verantwoordelijk zijn 

voor het gebouwbeheer/facilitaire zaken.  

In deze campagne beperken wij ons tot de ca. 800 stichtingen in het 

basisonderwijs met een verantwoordelijke voor huisvestigingszaken/technisch 

beheer.    

Voortgezet en Hoger onderwijs: Bij een ROC opleiding met 60 vestigingen 

kunnen een of meerdere facility managers verantwoordelijk zijn voor de gehele 

instelling. In deze campagne wordt gesproken met de beslissingslocaties waar 

een facility manager aanwezig is en het gebouwbeheer verzorgt voor een of 

meerdere locaties.  

 

9.   VvE - beheerkantoren | Nederland 

 

Doelgroep: VvE-beheerkantoren (technisch beheer en onderhoud)  

Periode: week 24-26 

Aantal: ca. 100 VvE beheerkantoren  

Functie: onze contactpersoon is verantwoordelijk voor het technisch beheer en 

onderhoud van één of meerdere VvE’s  
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Een groot deel van de VvE’s in Nederland heeft het technisch beheer (vaak 

samen met de totale exploitatie) uitbesteed aan een gespecialiseerd 

beheerkantoor.  

Deelname aan deze actie geeft u een beeld van deze kantoren (incl. informatie 

over het aantal VvE’s dat wordt beheerd).  

 

10.  Woningcorporaties/Gemeentes & Vastgoedbeheerders I Nederland     

Doelgroepen: In deze campagne worden alle Nederlandse gemeenten, 

woningcorporaties en (grotere) vastgoedbeheerders benaderd. 

Periode: week 25-28 

Aantal: ca. 250 bedrijven en instellingen 

Functie: onze contactpersoon is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud 

van de woningen e/o complexen (ook utiliteit) in portefeuille.  

 

11.  Leisure Nederland & Vlaanderen 

Doelgroep: In deze campagne worden hotels (≥ 3 sterren & ≥ 50 kamers), 

vakantieparken (≥ 100 huisjes), conferentieoorden en enkele landelijke 

pretparken en musea benaderd 

Periode: week 26-29 

Aantal: ca. 300 bedrijven in Nederland en ca.125 in Vlaanderen 

Functie: onze gesprekspartner is verantwoordelijk voor het gebouwbeheer; 

veelal een facility manager of general manager. 

 

12.  Retailketens I Nederland  

Doelgroep: in deze campagne benaderen we de centrale locaties van de grotere 

‘retailketens’ in Nederland en Vlaanderen (vanaf 10 locaties) 

Periode: week 34-36  

Aantal: ca. 100 retailketens in Nederland  

Functie: onze contactpersoon is de centraal verantwoordelijke functionaris voor 

het technisch beheer en de ontwikkeling van de locaties. 
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13. Sports Facilities; beheerders van zwembaden en andere grote 

sportaccommodaties | Nederland  

Doelgroep: in deze campagne worden alle overdekte-, en onoverdekte 

zwembaden en een aantal landelijke (overdekte) sportaccommodaties benaderd  

Periode: week 35-37 

Aantal: 250 bedrijven / instellingen 

Functie: onze gesprekspartner is de technisch beheerder. Dat kan een stichting, 

gemeente of het sportcomplex zelf zijn. 

Dé mogelijkheid om informatie te verkrijgen over nieuwbouw-,uitbreidings- of 

renovatieplannen in combinatie met een actueel bestand van de sport- en 

beheerslocaties. 

 

14.  Papier- en papierwaren-, chemische-, farmaceutische- en 

kunststofverwerkende  industrie | Nederland & Vlaanderen  

 

Doelgroep: in de campagne worden alle productievestigingen in de Papier / 

Kunststof / Chemie en Farma benaderd 

Periode: week 37-42 

Aantal: ca. 575 bedrijven in Nederland en ca. 350 bedrijven in Vlaanderen  

Functie: onze gesprekspartner is (mede) verantwoordelijk voor het 

productieproces; veelal een HTD of hoofd productie. 

Deze vier industriële groepen worden samengenomen in één campagne. 

Uiteraard kunt u voor één of meerdere van deze sectoren kiezen.  

 

15.  Gezondheidszorg | Nederland & Vlaanderen 

 

Doelgroep: in deze campagne worden zorginstellingen benaderd: vrnl. 

ziekenhuizen, verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen (rusthuizen in 

Vlaanderen), aangevuld met privé klinieken en revalidatiecentra. 

Periode: week 42-47 

Aantal: ca. 350 instellingen in Nederland en ca. 250 in Vlaanderen 

Functie: onze gesprekspartner is de facility manager (of vergelijkbaar).  

Het bestand van de Nederlandse zorginstellingen is een complexe groep; veel 

instellingen vallen onder een overkoepelende stichting, contactpersonen zijn 

werkzaam voor meerdere zorglocaties en niet altijd op eenzelfde locatie 

werkzaam.  
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Van alle zorglocaties hebben wij in de afgelopen jaren het ‘facilitaire 

beslissersbestand’ in kaart gebracht; dit betreft ca. 1.000 centrale- en decentrale 

zorglocaties waar een facility manager werkzaam is voor één of meerdere 

locaties. Deelname aan deze campagne geeft u na afloop dus meer inzicht in de 

overkoepelende stichtingen (incl. namen/plaatsen/aantal locaties) en de juiste 

locaties waar de facilitaire contactpersonen aanwezig zijn. 

 

16. Voedingsmiddelen industrie | Nederland & Vlaanderen (II) 

Doelgroep: in deze campagne worden alle productievestigingen benaderd in 

Nederland en Vlaanderen 

Periode: week 44-48 

Aantal: ca. 325 bedrijven in Nederland en ca. 275 in Vlaanderen. 

Functie: onze gesprekspartner is (mede) verantwoordelijk voor het 

productieproces; veelal een Hoofd productie of HTD  

     

17.  Architectenbureaus: exterieur & interieur | Nederland  

Doelgroep: in deze campagne worden zowel de bouwkundige- als 

interieurarchitecten benaderd 

Periode: week 46-50 

Aantal: exterieur ca. 350, interieur ca. 225 Nederland, beide ca. 400  

Veelal leden BNA/BNI (Nederland)  

Functie: onze contactpersoon is verantwoordelijk voor de productkeuzes in de 

bestekken (veelal een architect, bestekschrijver of projectleider).Uiteraard kunt u 

een selectie maken op soort architect en zelfs op utiliteit of woningbouw. Vragen 

over type projecten, naamsbekendheid of merkenvoorkeur komen regelmatig 

voor. 

 

18. Installatiebureaus: Werktuigbouw en Elektrotechniek | Nederland 

Doelgroep: in deze campagne worden zowel de W- als E-installateurs benaderd 

Periode: week 48-3 

Aantal: totaal ca. 550 bedrijven verdeeld over ca. 360 e-installateurs en ca. 340 

w-installateurs (veelal leden van de vereniging Uneto/VNI >= 5 medewerkers). 

Functie: onze contactpersoon is verantwoordelijk voor de productkeuzes; veelal 

een technisch inkoper, projectleider of een calculator. 
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Binnen de groep werktuigbouwkundige (W) en elektrotechnische (E) installateurs 

kan door onze opdrachtgevers nog een nadere selectie worden gemaakt voor 

woningbouw- of utiliteit.  

 

 

© Wolting Marketing Support  

 

 

 

 

Voorwaarden Multi Client onderzoeken: 

●  worden altijd uitgevoerd onder voorbehoud van voldoende deelname 

●  géén concurrentie, dwz. elk ‘onderwerp (uw dienst/product)’ is uniek 

●  bij deelname met 2, of meer, onderzoeken in een kalenderjaar is een  

    abonnementskorting van kracht (voorwaarde: intekening vóór 31-12-2021) 

●  standaard format 3 vragen per opdrachtgever  

●  selecties mogelijk binnen de aangeboden sectoren  

●  minimum deelnamebedrag € 750,00 

   

 

Activiteitenprogramma 2022 is een uitgave van Wolting Marketing Support /  

www.marketingsupport.nl  

 

Het jaarprogramma wordt verspreid onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor de meest 

actuele versie op ons online jaarprogramma. 

© Wolting Marketing Support 2022. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze of in welke 

vorm dan ook worden vermenigvuldigd of overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Wolting Marketing Support.   

Deze uitgave werd met de meeste zorg samengesteld. Indien deze informatie onjuistheden 

blijkt te bevatten kan Wolting Marketing Support geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

http://www.marketingsupport.nl/
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