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Recruitment voor
marktonderzoek
???

En inmiddels bied je ook werving en selectie
voor vaste krachten?
‘Ja, sinds dit jaar verzorg ik dat ook. Vanuit
verschillende gesprekken met marktonderzoeksbureaus en opdrachtgevers kreeg ik namelijk
geregeld vragen over inzet van vaste krachten.
Vooral vacatures voor ervaren krachten blijken
vaak moeilijk in te vullen. Sinds dit jaar bied
ik daarom ook werving en selectie aan voor
deze doelgroep. Dit geldt niet alleen voor
marktonderzoekers, maar ook voor staffuncties,
leidinggevende functies en andere ondersteunende of specialistische rollen.’
Zie voor meer informatie de
website www.mimatch.nl of neem
per e-mail (info@mimatch.nl) of
telefonisch (06 36287443) contact op.

Welke voordelen heeft het om je aan te sluiten
bij het MI Match netwerk?
‘Via het netwerk krijg je inzicht in de mogelijkheden binnen jouw vakgebied. Je krijgt toegang
tot de nieuwste vacatures en mogelijkheden voor

Ewout Witte: ‘De kans op een goede match is groot’

coaching. MI Match biedt inhoudelijke kennis
over het vak, maar ook op andere gebieden

Ewout Witte is vorig jaar MI Match
gestart. MI Match is recruitment gericht
op marktonderzoek, met een aanpak die
verder gaat dan werving en selectie alleen.

Match vult niet alleen vacatures in, maar biedt

voor jou als professional of opdrachtgever,

vaste krachten en freelancers gedurende hun

zoals een salarisbenchmark. Op termijn zal MI

gehele carrière begeleiding in de vorm van

Match ook thema- en netwerkbijeenkomsten

kennisdeling en coaching. Tenminste elk jaar

verzorgen waar je vakgenoten kunt ontmoeten.

heb ik contact met ieder lid uit het netwerk om

Wanneer je enkele basisgegevens via de website

na te gaan of voorkeuren gelijk zijn gebleven en

www.mimatch.nl invult, behoor je al tot het

waar ik kan helpen. Indien nodig, kan ik vanuit

netwerk. Daarnaast kun je een uitgebreide intake

MI Match: waar staat dat voor?

mijn netwerk de juiste experts inschakelen om

op maat invullen, zodat je voorkeuren en

Ewout Witte: “MI Match staat voor Marketing

gerichte hulp te bieden. Door deze persoonlijke

specialiteiten bekend zijn. Op basis van die

Insights Match en biedt werving en selectie

aanpak ken ik de kandidaten goed en ben ik

intake kan ik gerichter voor je op zoek gaan

voor vast en tijdelijk personeel binnen markt-

in staat gericht te selecteren wanneer ik een

naar passende rollen en krijg je toegang tot

onderzoek. Ik heb zelf meer dan 10 jaar als

vacature of opdracht moet invullen.’

begeleiding en coaching.’

als freelance onderzoeker, en denk me daarom

Hoe ben je op dit idee gekomen?

Wat wil je marktonderzoeksbureaus en

goed te kunnen inleven in de rol die ingevuld

‘Sinds 2018 werk ik als freelance marktonder-

opdrachtgevers meegeven?

moet worden én in de kandidaten. Ik geloof in

zoeker. Soms kwam het voor dat verschillende

‘Ik denk dat de combinatie van praktijkkennis

een persoonlijke aanpak: door de kandidaten

opdrachten zich tegelijkertijd aandienden.

met mijn persoonlijke aanpak verfrissend werkt.

en opdrachtgevers echt te kennen is de kans

Ik ben toen vervangers gaan zoeken voor

MI Match werkt ook samen met hogescholen en

op een goede match groot.’

opdrachten die ik zelf niet kon aannemen.

universiteiten. Via presentaties over de markt

Ik merkte dat vraag en aanbod elkaar niet altijd

geef ik studenten een aantrekkelijk en veelzijdig

Wat is kenmerkend voor de aanpak van

even goed wisten te vinden. Ik had veel goede

beeld van de mogelijkheden die er zijn. Bureaus

MI Match?

freelance marktonderzoekers in mijn netwerk

en opdrachtgevers waar ik voor werk komen

‘Marktkennis en persoonlijke aandacht.

die ik vol vertrouwen bij opdrachtgevers kon

in die presentaties aan bod. Met bureaus en

Iedereen die binnen marktonderzoek werkzaam

aanbevelen. Omdat ik dat ook nog eens erg

opdrachtgevers die deze kans ook willen

is – of je nu op zoek bent naar een nieuwe baan

leuk vond om te doen, heb ik dat idee verder

benutten, spreek ik graag af.’ ●

of niet – kan zich bij MI Match aanmelden. MI

uitgewerkt tot wat het nu is.’

marktonderzoeker gewerkt, als vaste kracht en
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