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Moderator Bio

Dennis Blokzeijl, MA & MSc

Na het afronden van zijn master in Media, Culture
and Society, besloot Dennis om zich verder te
ontwikkelen als onderzoeker door te starten met de
Research Master in the Sociology of Culture, Media
and the Arts.
Na het behalen van zijn masters heeft hij ervaring
opgedaan als onderzoeker in de academische
context door het schrijven van publicaties, het geven
van gastcolleges en het spreken op symposia. Deze
periode heeft hem geholpen om zichzelf te
ontwikkelen als onderzoeker. Uiteindelijk bracht het
verlangen om het gat tussen de theorie en de praktijk te dichten hem naar SKIM.
Binnen zijn huidige functie als research executive bij SKIM, vormt zijn academische achtergrond een
solide basis bij het begrijpen van de kern van onderzoeksvragen. Zijn sterke sociale vaardigheden in
combinatie met zijn empathisch vermogen stellen hem in staat om verbinding te maken met
respondenten en rijke inzichten te vergaren.
Binnen zijn werk haalt Dennis veel voldoening uit klantencontact om door middel van samenwerking de
onderzoeksdoelen te realiseren. Het vertalen van verhalen naar concrete aanbevelingen speelt hierbij
een belangrijke rol. Dennis heeft een breed interessegebied en een serieus verlangen om nieuwe
informatie op te nemen. Hierdoor heeft hij een flexibele en dynamische moderatie stijl ontwikkeld: hij kan
snel schakelen tussen verschillende onderwerpen, zonder zicht op het grotere geheel te verliezen.
Dennis verzorgde de moderatie voor een divers scala aan onderwerpen en heeft onder andere ervaring
met het testen van concepten, marktexploraties, positioneringsonderzoeken en onderzoeken naar
patiëntervaringen.
Hij heeft gewerkt met verschillende doelgroepen, waaronder:
• Patiënten met urine-incontinentie, patiënten met neuropathische pijn en patiënten met een
chronische ziekte;
• HIV verpleegkundig specialisten en oncologieverpleegkundigen;
• Artsen, zoals cardiologen, hematologen, longartsen, endocrinologen, oncologen en
pijnspecialisten.

