
                                   

 

 

   Drs. Cindy de Jonge 
Centuriostraat 13 | 6852 RS | HUISSEN  | 16 april 1978 l 06-44019563 | cindydejonge16@gmail.com 
linkedin.com/in/ditiscindydejonge  

 

PROFIEL Cindy is een goed georganiseerde onderzoeker met zeer veel empathie voor de deelnemers. 
Zij bezit een sterk commercieel inzicht en een flinke drive om de gewenste 
onderzoeksinzichten te bereiken Zij is gespecialiseerd in onderzoeksvraagstukken in de 
FMCG branche en heeft 20 jaar ervaring in zowel de non-food- als foodretail.  

Cindy werkt als zzp-er vanuit haar eigen bedrijf Quotus Research en helpt inmiddels 10 jaar 
FMCG merken en retailers met uiteenlopende consument en shopper vraagstukken. Van 
simpele tot zeer uitdagende projecten kun je bij haar terecht. Denk aan inzichten op het 
gebied van koopgedrag, consumptiegedrag, schapindeling, shopalongs, natural grouping, 
verpakkingstests etc. Zowel online als offline methoden zijn inzetbaar. Cindy is sterk in het 
afstemmen van onderzoek op de klantbehoefte en het presenteren van de nieuwe inzichten 
op een manier dat elke deelnemer of gebruiker begrijpt wat er wordt bedoeld. Ze is actief in 
het meedenken over nieuw te ontwikkelen strategieën voor de klant om 
uiteindelijk winstgevender te zijn. 

 
 
OPLEIDINGEN   2000-2002 Universiteit Utrecht, Algemene Sociale Wetenschappen 
      Afstudeerrichting: Arbeid, Management en Organisatie 

Afstudeeropdracht: een kwalitatieve studie naar het werkgedrag van 
topatleten in een Olympisch team ten opzichte van ‘normale’ werknemers 
 

    1996-2000 Fontys Hogescholen, Sport Economie en Communicatie  
(HEAO-CE) 
 

 
 
 
 
TRAININGEN  2017 MOA Nederland  Onderzoek in Agile organisaties 
    2016  Redhead Media   CAMJO Camera Journalist, videograaf en  
         video editing 
    2011 MOA Nederland  Paneldiscussies leiden 
    2010 Euroforum   Out of The Box Thinking 



                                   

 

 

    2007 ALBA Academie  Beroepscoach 
    2006 Gradatim   Sociale Psychologie 
 

  
WERKERVARING  2011 – heden Eigenaar Quotus Research | www.quotus.nl 

Als zzp-er help ik merken en fabrikanten in de FMCG branche om af te 
stemmen op de consument/shopper in de volledige customer journey.  

   Ik ben de kartrekker van alle onderzoeksprojecten en heb  
   verschillende partnerorganisaties die mij in bepaalde 
   projecten helpen. 

 
 Mijn diensten: 

• Customer Journeys 
• Usability en User Experience Research 
• Consumer Decision Trees 
• Shopalongs op de winkelvloer 
• Schapanalyses 
• Trendanalyses 
• Productonderzoek 
• Verpakkingsonderzoek 

  
 De methodes die ik gebruik zijn voornamelijk online enquêtes, online interviews, 
 kwalitatieve focusgroepen, thuisonderzoek en schapsimulaties. 
 
 Ik heb o.a. gewerkt voor Friesland Campina, Beiersdorf, Bolletje, Perfetti van Melle,  
 Cono Kaasmakers, Arla, W. Heemskerk, Intersnack, Albert Heijn, Jumbo, PLUS, COOP, Jan  
 Linders. Referenties zijn te vinden op mijn website www.quotus.nl of mijn Linkedin profiel.  
 
 Best practices 
 Veel van mijn klanten zijn door middel van mijn onderzoek van ‘Challenger’ (uitdager 
 in de categorie) doorgegroeid naar ‘Category Captain’ (de grootste in de categorie) door  
 door middel van onderzoek de juiste trends te zien en daar op in te spelen, de juiste 
 schappen te bouwen en de beste verpakkingen te ontwikkelen. 

  
   2008 – 2011 Decathlon | Market Developer & Customer Research Manager 

   Voor Decathlon Nederland maakte ik de witte vlekken plannen voor 
   de nieuwe locaties. Decathlon Arnhem is o.a. voortgekomen uit mijn 
   lobby met de gemeente Arnhem. Daarnaast organiseerde en analyseerde  
   ik klantonderzoeken in Frankrijk en België. 

- Opstellen van witte vlekken plannen – de beste locaties in Nederland 
voor nieuwe Decathlon vestigingen 

- Lobby met gemeentes en stakeholders over de te verwerven locaties 
- Overdracht project aan projectmanagers voor de uitvoering van de 

bouw 
- Klantonderzoeken uitvoeren en Customer Journeys in kaart brengen 

op de grootste Decathlon vestigingen in Frankrijk en België. 
- Gaps in de Customer Journey analyseren en nieuwe strategieën voor 

een betere klantbeleving testen en toepassen. 
- Inrichting van continu klantonderzoek  

 
   2007 – 2008 BUNZL | Senior Product Manager 

   Het verzorgen van de productinkoop en productmanagement van  
   diverse verpakkingen. 



                                   

 

 

- Ontwikkelen en uitvoeren van productstrategieën 
- Opstellen van productbusinessplannen en verkoopprognoses 
- Vertalen van externe trends die van invloed zijn op het product 
- Inzichtelijk maken van productprestaties, ervaringen en percepties 

van klanten 
- Productpositionering, prijsstelling, plaats en promotie in samenspraak 

met de marketing- en communicatieafdeling 
- Realiseren van productvernieuwingen (om in te spelen op 

veranderende behoeften in de markt) 
- Besturen van de gehele productketen, op een manier dat 

klantenbestand, loyaliteit en winstgevendheid worden vergroot 
 

   2004 – 2007 INTRES | Senior Buyer 
   Het organiseren van de inkoop voor de full service franchisers van  

     Intersport veelal in goede samenwerking en afstemming met  
     ondernemers. 

- Beheren van inkoopbudgetten per franchise ondernemer 
- Afstemming van de collecties met ondernemers 

 
   2002 – 2004 BROVA RETAIL SERVICES | Buyer 

- Het organiseren van de inkoop van sportfashion voor 6 
sportmegastores. 

- Inkoopplannen opstellen 
- Marketingplannen opstellen 
- Beheren van inkoopbudgetten 
- Opstellen folders 

 
   2000 – 2002 BADMINTON BOND NEDERLAND | Medewerker Topsport 

   De coördinatie van de topsport in directe samenwerking met de  
   bondscoach. 

 
 

 
COMPETENTIES  SOCIAAL 
    Ik ben goed in het leggen van nieuwe contacten en het onderhouden van  
    bestaande contacten. Ik word vrolijk van het omgaan met mensen en dat geeft mij energie. 
 

VAN MOEILIJK VAKJARGON NAAR JIP EN  JANNEKE TAAL 
Ik kan moeilijke teksten of inzichten filteren en omzetten naar Jip en Janneke taal 
waardoor ook mensen die niet in het vakgebied zitten maar er wel mee moeten werken 
het ook begrijpen. 
 
ANALYTISCH 

    Door een sterk ontwikkeld gevoel voor cijfers en onderlinge verbanden kan ik gemakkelijk 
conclusies trekken en ideeën voor nieuwe strategieën aanreiken. Ik kan daarin enthousiast 
en voortvarend zijn. Soms ook eerst nog terughoudend, omdat ik ook een denker ben. 
 
CREATIEF 

    Ik houd ervan om inzichten of rapportages op een creatieve manier weer te geven. Beeld 
    blijft beter hangen bij de ontvanger, maar ik vind het ook erg leuk om een infographic te 



                                   

 

 

    maken of rapportages te voorzien van eigen gemaakte foto’s of video’s. 
 
STRATEGISCH 

    Ik kan goed abstract denken vanuit insights en trends naar nieuwe ideeën en oplossingen. 
     

GESTRUCTUREERD 
    Ik werk graag gestructureerd (clean desk) en ook in het proces en de inhoud breng ik graag 
    structuur aan. 
 

 
   
VAARDIGHEDEN  -      MS Office 

- Videobewerking 
- Videografie en fotografie 
- Typvaardigheid  
- NL/ENG zeer goed, Frans/Duits matig  


