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Moderator Bio

Marcel Slavenburg, MA BTr

Marcel is twee jaar nadat hij in 1999 zijn studie
Internationale Bedrijfscommunicatie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen afrondde, gestart in het
marktonderzoek.
In bijna 15 jaar heeft hij een schat aan ervaring
opgedaan binnen zowel nationaal als internationaal
kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek.
Als moderator faciliteert Marcel regelmatig diepteinterviews, groepsdiscussies en creatieve sessies.
Regelmatig woont hij bijeenkomsten bij van brancheorganisaties zoals de MOA, ESOMAR, EphMRA en
AQR/QRCA. Op deze manier blijft hij continue op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en technieken op
het gebied van kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek.
Marcel wordt onder andere gevraagd voor complexe marktexploraties, behandelanalyses, positioneringsonderzoeken en concept- en advertentietesten. Dit alles gecombineerd met zowel projectieve als associatieve
technieken. Hij gaat geen creatieve techniek uit de weg en is altijd benieuwd om nieuwe uitdagende en
innovatieve ideeën uit te proberen.
Marcel heeft in de loop der jaren uiteenlopende onderzoeken uitgevoerd onder consumenten en patiënten
(kinderen, adolescenten en volwassenen) en zakelijke en overheid professionals en professionals in de
gezondheidszorg (medici en paramedici). De indicatiegebieden waarvoor Marcel onderzoeken heeft
uitgevoerd zijn onder meer, astma, COPD, depressie, oncologie, schizofrenie, oogheelkundige problemen,
diabetes, chirurgische aandoeningen, transplantaties, ADHD, de ziekte van Parkinson, de ziekte van
Alzheimer, psoriasis en reumatologische aandoeningen. Gezien zijn ruime ervaring is Marcel in staat zich op
korte termijn in te lezen en in te leven in nieuwe indicatiegebieden.
Voor wat betreft de doelgroepen werkt Marcel onder meer met:
 Artsen, waaronder huisartsen, longartsen, cardiologen, internisten, urologen, chirurgen, oncologen,
hematologen, psychiaters en diabetologen, dermatologen en reumatologen;
 Verpleegkundigen, met inbegrip van diabetesverpleegkundige opvoeders, longziekten
verpleegkundigen en Parkinson gespecialiseerde verpleegkundigen;
 Patiënten, van astma en diabetes patiënten tot aan transplantatie patiënten, enz.
 KOLs en topklinisch experts;
 Apothekers, ziekenhuisapothekers, deelnemers van regionale FTO's en FTTO's, nationale Payers en
andere belanghebbenden in de wereld van de gezondheidszorg.
Marcel is beëdigd vertaler (Wbtv: 4748) en modereert in het Engels en Nederlands. Hij is uitermate
enthousiast, pragmatisch en hard werkend. Zijn professionele en flexibele houding maakt hem tot een
effectieve communicator en prettig persoon om mee te werken.

