
 

Afstudeeropdracht: Marktonderzoek afzetpotentie online producten in buitenland 

Ben jij op zoek naar een interessante afstudeeropdracht in een dynamische omgeving? Dan zijn wij 

op zoek naar jou! 

Over RGB+ Raalte  

RGB+ is een dynamische, compacte organisatie met ruim 15 jaar ervaring in de ontwikkeling van 

oplossingen voor de transport- en logistieke sector. We hebben een aantal state-of-the-art 

standaardoplossingen. Daarnaast worden diverse maatwerkprojecten uitgevoerd voor verschillende 

aansprekende klanten. Ons team is overzichtelijk en bestaat uit 7 .NET ontwikkelaars, 1 consultant, 1 

support engineer en eigenaar Remco. Wij zijn onderdeel van de OVSoftware Groep, een ICT 

dienstverlener met ruim 120 medewerkers. Dat betekent dat wij ons kunnen focussen op de 

ontwikkeling van mooie oplossingen voor klanten, terwijl we voor administratieve zaken en 

procedures ondersteund worden vanuit de OVSoftware Groep. 

Opdrachtomschrijving: 

Tijdens je afstudeeropdracht doe je een marktonderzoek naar de afzetpotentie van onze online 

producten in de omringende landen (Duitsland, België, UK & Frankrijk). Hierbij heb je de focus op de 

volgende online producten; 

 Oplossing voor vervangend vervoer; 

 Oplossing voor bergingstransport. 

Tijdens de afstudeeropdracht doe je onderzoek naar: 

 Inventarisatie van de potentiele markt: 

o De totale omvang; 

o Kernspelers (top 20 per land); 

o Specifieke branche verenigingen.  

 In kaart brengen van de lokale en regionale (software) concurrenten; 

 Specifieke wet & regelgeving waar wij mee te maken gaan krijgen; 

 FIT/GAP van functionele eisen ten opzichte van de huidige software. 

Uiteindelijk schrijf je een advies/voorstel voor het benaderen van deze afzetmarkt. 

Eisen 

 HBO / WO studie; 

 Communicatief en schriftelijk vaardig; 

 Goede beheersing van de Engelse taal; 

 Affiniteit met IT. 

Duur:  +- 6 maanden 

 

Start:  Februari 2017  

Locatie: 

Werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden in Raalte, maar het is mogelijk dat een enkele keer 

aanwezigheid wordt verwacht op een van de andere locaties. Meer informatie kan worden verkregen 

via Martijn Klein Haarhuis, Martijn.Klein.Haarhuis@OVSoftware.com of 0541-533111 of kijk op 

www.rgpbplus.nl  
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