
Qrius en Habbo brengen kwalitatief onderzoek naar de virtuele wereld 

Marktonderzoeksbureau Qrius en tienerplatform Habbo hebben de handen ineengeslagen en gaan structureel 
samenwerken op het gebied van kwalitatief en kwantitatief onderzoek binnen de onder jongeren immens 
populaire community. 

De samenwerking tussen Qrius en Habbo richten zich op enerzijds snel en representatief kwalitatief 
onderzoek. De klant kan zijn / haar resultaten binnen 2 dagen terugverwachten, En anderzijds toegankelijk 
kwalitatief virtueel onderzoek. 

Mark Stockx, Country Manager van Habbo Nederland en België: "Habbo is al 5 jaar het meest 
toonaangevende en consistent presterende jongerenplatform van Nederland. Onze gebruikersgroep is zeer 
actief en daarom erg geschikt voor zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. We zijn blij dat we in Qrius 
een partner hebben gevonden die de voordelen van onderzoek binnen een virtuele omgeving wil benutten en 
zo de behoefte van de deze doelgroep nog inzichtelijker te maken." 

Herman Berndt projectleider bij Qrius: "We zijn bij Qrius continue bezig met het in kaart brengen van de (be-
)leefwereld van kids en jongeren. Ons enthousiasme over onze samenwerking met Habbo is daarom ook 
groot. Door onze kennis en expertise met elkaar te delen zijn we nu in staat om ook de virtuele (be-)leefwereld 
van kids en jongeren beter in kaart brengen. Een logische stap als je bedenkt dat 99% van de jongeren 
wekelijks ruim 8 uur van hun vrije tijd doorbrengen op het internet." 

Primeur online kwalitatief onderzoek. Met het lanceren van kwalitatief onderzoek binnen een virtuele wereld 
hebben Habbo & Qrius een primeur in handen. Voor het eerst worden de kwalitatieve onderzoeksmethoden 
doorvertaald naar een online omgeving. Binnen Habbo is een speciale onderzoeksruimte ingericht waar, onder 
begeleiding van een Qrius medewerker als moderator, onderzoek uitgevoerd kan worden onder een kleine 
groep Habbo's. Ook kunnen jongeren zich aanmelden op een speciale onderzoekgroep. 

Over Qrius Qrius is een marktonderzoeksbureau dat zich op drie doelgroepen richt: kinderen (van 0-12 jaar), 
jongeren (van 12-18 jaar) en jonge volwassenen (van 18-29 jaar). We volgen de ontwikkelingen onder deze 
doelgroepen op de voet, met name in Nederland, maar ook in Europa en daarbuiten. Qrius is momenteel de 
belangrijkste leverancier van informatie over jonge doelgroepen in Nederland. Door middel van kwantitatief 
onderzoek en kwantitatief onderzoek proberen wij de beleefwereld van kids en jongeren zo goed en duidelijk 
mogelijk in kaart te brengen. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het tweejaarlijkse Jongenonderzoek. 
Dit onderzoek is, mede vanwege deze looptijd en de uitvoerige opzet, één van de belangrijkste bronnen van 
informatie over kinderen en jongeren in Nederland. Qrius bestaat sinds 2001, maar de verschillende 
personeelsleden doen al onderzoek onder de genoemde doelgroepen sinds het midden van de jaren '80. 

Over Habbo Habbo Nederland is met gemiddeld 950.000 unieke bezoekers per maand de grootste virtuele 
community in Nederland voor tieners en jonge volwassenen. De magie is gebaseerd op een actieve online 
community en de mogelijkheid om jezelf te uiten op een creatieve en positieve manier. Tieners betreden het 
hotel met een eigen karakter - een Habbo. Daarmee kunnen ze op avontuur in het hotel: nieuwe vrienden 
maken, meedoen aan gratis games en activiteiten, hun eigen kamer aanmaken en inrichten. Daarnaast vinden 
er regelmatig events plaats met beroemdheden uit het echte leven en organiseert Habbo samen met 
maatschappelijke organisaties themamiddagen en educatieve activiteiten. Habbo.nl is als joint venture tussen 
het Finse Sulake Oy en de Telegraaf Tijdschriften Groep, geopend op 11 februari 2004. Wereldwijd heeft 
Habbo op maandbasis 11,5 miljoen unieke bezoekers (bron: Google Analytics) en meer dan 124 miljoen 
geregistreerde Habbo's. Habbo richt zich op jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Habbo is onderdeel van 
Telegraaf Media Nederland. 
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