
 

VWO TSS Fieldresearch kwaliteitsbeheersingssysteem 

 

VWO hanteert in de relatie tot haar opdrachtgevers, de ingeschreven respondenten en haar medewerkers een 

aantal normen en waarden die we met zorg koesteren. (NB: Wij verwijzen u voor verdere verdieping naar onze 

website www.vwo-fieldwork.nl onder de Button: VWO, Wie, Wat en Hoe.) 

Enkele belangrijke normen noemen we hieronder. Ze  vormen een reflectie van onze bedrijfsfilosofie en het 

respect en de flexibiliteit die we als professionele organisatie naar buiten willen uitdragen. (Voor de complete 

informatie kunt u een versie downloaden) 

Kwaliteitsverplichtingen 

 

Gedragscodes ,Richtlijnen & Privacy 

 

VWO TSS houdt zich strikt aan alle gedragcodes en richtlijnen van de MOA, de branchevereniging van 

marktonderzoekers in Nederland. Tevens hanteert VWO de normregels zoals deze zijn vastgelegd in de Gouden 

standaard van  de Research Keurmerkgroep. Daarnaast onderschrijft VWO de richtlijnen ten aanzien van het 

uitvoeren van professioneel marktonderzoek en de privacybescherming van respondenten zoals deze door 

ESOMAR, de internationale vereniging van marktonderzoekers zijn vastgesteld. 

  

VWO Fieldresearch staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. (Registratie 

CBP: P-0017072). De privacy van de respondenten is daardoor volledig gewaarborgd.  

Alle verstrekte informatie die men aan ons toevertrouwd is wordt uitsluitend voor onze eigen doeleinden 

gebruikt en wordt nooit ofte nimmer aan derden verstrekt.  

  

Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Op verzoek sturen wij u 

kosteloos een exemplaar toe. Alle eventueel genoemde prijzen in deze mail zijn exclusief  19% btw, tenzij 

anders vermeld. Meerwerkzaamheden, niet begroot in offertes zullen tegen het  geldende tarief op basis van 

nacalculatie plaatsvinden, tenzij andere tarieven gelden/vermeld zijn. 

  

 

 

 

 



VWO SELECTIES 
 

De selectie van de respondenten voor kwalitatief onderzoek is een vak apart. De respons bij onderzoek is voor 

een groot deel afhankelijk van de betrokkenheid van de wervers. Daarom moet de werving plaatsvinden 

binnen een organisatie met de vereiste achtergrondkennis. Een halflege groepsdiscussie komt bij VWO vrijwel 

nooit voor. We hebben een hoog scoringspercentage. Zowel in aantallen als in kwaliteit, gemeten op basis van 

alle aangegeven criteria, scoort VWO op 95-98%. 

Dat heeft twee directe oorzaken: 

1. Onze gekwalificeerde selecteurs noteren niet iemand als respondent als zij geen vertrouwen hebben in de 

toezegging. (In combinatie met een grondige pre-check met screeningsvragen en door VWO vastgelegde 

standaardprotocollen) 

2. Alle respondenten krijgen schriftelijke bevestigingen en worden telefonisch aan de afspraak herinnerd. Als 

uit het gesprek twijfel rijst over de vraag of de respondent komt, dan werven we alsnog een nieuwe 

respondent. 

In één zin: wij hebben van het werven voor kwalitatief onderzoek een gerespecteerd vak gemaakt en 

beschouwen het niet als zomaar een dienst die je overal inkoopt. Respondenten vormen de basis van een goed 

onderzoek. Dat wordt nog wel eens onderschat, maar door het grootste deel van onze opdrachtgevers 

gewaardeerd. 

Panels 

Onze selectieafdeling heeft een aantal diverse panels én werft constant nieuwe respondenten. Ons bestand 

bevat ruim 120.000 respondenten. We werken constant aan de verbetering van dit bestand. Respondenten uit 

onze panels worden niet vaker dan 1-2  keer per jaar uitgenodigd voor onderzoek. 

Wij kunnen natuurlijk ook gebruik maken van ons Internetpanel om respondenten te werven voor kwalitatief 

onderzoek, of gebruik maken van extern aangeleverde bestanden van de opdrachtgever.  

Al deze mogelijkheden opgeteld is het eigenlijk zo dat wij ook de moeilijkst denkbare groepen kunnen bereiken. 

Wij kunnen ons niet herinneren dat het ooit niet is gelukt de gewenste groepen samen te stellen. (NB: Wij 

verwijzen u voor verdere verdieping naar onze website www.vwo-fieldwork.nl onder de Button: VWO, Wie, 

Wat en Hoe.) 

Screen de juiste respondenten 

Om de juiste respondenten te vinden voor onderzoek is een goede screener belangrijk. Het belang van een 

screener is groot. Hoe vind je nu die ene respondent die aan de criteria voldoet en dus geschikt is voor jouw 

specifieke onderzoeksdoel? 

Screener 

Een screener bestaat uit een aantal vragen die aan potentiële respondenten worden voorgelegd. Met een 

goede screener filter je uit alle respondenten diegenen die aan de eisen voor deelname aan het onderzoek 

voldoen. Gedrag van de respondenten is daarbij een belangrijkere variabele dan demografische kenmerken, 

zoals bijvoorbeeld geslacht. Voor een onderzoek naar een nieuwe webwinkel is de ervaring met online 

bestellen dus interessanter dan of de respondent een man of een vrouw is. Het is daarom belangrijk om in de 

screener op dit gedrag te focussen, i.p.v. sekse.(Secundair wel van belang vanzelf) 

Twee variabelen die een grote invloed hebben op het gedrag dat de respondent vertoont tijdens het 

onderzoek, zijn de kennis over producten ofwel juist het ontbreken ervan en taakgerelateerde kennis. Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan kennis van fotografie wanneer je onderzoek over een fotografiewebsite gaat. VWO 

zorgt ervoor dat je met behulp van een screener respondenten kunt werven die hoog en laag scoren op deze 

twee variabelen. 



Precisie van vragen 

De precisie van de vragen in de screener is van groot belang. De vraag hoe handig iemand op internet is, krijg je 

niet beantwoord door te vragen hoe lang iemand op internet zit. Wij horen vaker dat respondenten het gebruik 

van internet en het gebruik van de computer met elkaar verwarren: zij zien bijvoorbeeld het gebruik van 

programma’s als Word en Excel ook als internetten. Beter is dus de vraag wat de respondent zoal op internet 

doet. Leest een gebruiker dagelijks RSS, dan mag je concluderen dat deze persoon meer ervaren is dan iemand 

die alleen af en toe eens op internet een spelletje speelt. 

Thinkaloud 

Wanneer bij kwalitatief onderzoek gebruik wordt gemaakt van de thinkaloud-procedure (respondenten 

worden gevraagd hardop te vertellen wat zij aan het doen zijn) is het belangrijk dat er respondenten geworven 

worden die ten eerste verstaanbaar praten. Ten tweede is het belangrijk dat de respondent wat te vertellen 

heeft. Verlegen respondenten, evenals respondenten die wat minder kritisch zijn, zijn minder geschikt voor dit 

type onderzoek. Het is frustrerend wanneer een respondent tijdens het onderzoek eigenlijk alles wel goed 

vindt.  Het is ons vak om deze respondenten met een screener te filteren. 

VWO beschikt over een uitgebreid respondentenbestand, waaruit zowel ‘gewone’ consumenten als zakelijke 

proefpersonen in voldoende mate te werven zijn. Naast een aantal algemene gegevens als woonplaats, 

inkomen en mobiele provider, die we standaard van iedere respondent weten, stellen we bij het versturen van 

een uitnodiging nog enkele vragen, die specifiek betrekking hebben op het betreffende onderzoek. Daardoor is 

het mogelijk om voor elk onderzoek de meest geschikte respondenten te werven, of het nu gaat om ouderen 

die op zoek zijn naar een nieuw gehoortoestel of om jongeren die met online lesmateriaal aan de slag moeten 

gaan. 

ICC/ESOMAR GEDRAGSCODE 
 

INTERNATIONALE ICC/ESOMAR GEDRAGSCODE VOOR MARKT- EN SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Inleiding 

 

Doeltreffende communicatie tussen de aanbieders en de gebruikers van allerlei soorten goederen en diensten 

is van wezenlijk belang voor iedere moderne samenleving. De toename van internationale contacten versterkt 

dit belang nog eens. Een aanbieder moet, om op de efficiëntste manier te voorzien in wat gebruikers vragen, 

hun uiteenlopende behoeften begrijpen: hoe kan hij het beste tegemoetkomen aan deze behoeften en hoe kan 

hij zo doeltreffend mogelijk overbrengen wat de aard van de goederen of diensten is die hij aanbiedt. 

Dit is het doel van marktonderzoek. Het wordt zowel in de particuliere als in de publieke sector van de 

economie toegepast. Vergelijkbare benaderingen worden ook op andere terreinen van studie gebruikt: 

bijvoorbeeld bij het meten van het gedrag en de houding van het publiek met betrekking tot maatschappelijke, 

politieke en andere onderwerpen van de regering en overheidsinstellingen, de media, academische instellingen 

etc. Markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek hebben veel belangen, methoden en problemen gemeen, 

ondanks dat de onderwerpen van studie verschillend neigen te zijn. 

 

 

Dergelijk onderzoek is afhankelijk van het publieke vertrouwen: het vertrouwen dat het eerlijk wordt 

uitgevoerd, objectief, zonder ongewenste opdringerigheid of nadeel voor respondenten en dat het is 

gebaseerd op hun welwillende medewerking. Dit vertrouwen moet ondersteund worden door een passende 

professionele gedragscode die de manier regelt waarop marktonderzoekprojecten worden uitgevoerd. 

Dergelijk onderzoek is afhankelijk van het publieke vertrouwen: het vertrouwen dat het eerlijk wordt 

uitgevoerd,objectief, zonder ongewenste opdringerigheid of nadeel voor respondenten en dat het is gebaseerd 

op hun welwillende medewerking. Dit vertrouwen moet ondersteund worden door een passende professionele 

gedragscode die de manier regelt waarop marktonderzoekprojecten worden uitgevoerd. 

Een dergelijke code werd voor het eerst gepubliceerd door de Europese Vereniging voor Opinie- en Marketing 

Onderzoek (ESOMAR) in 1948.                                                                                         (Alle rechten voorbehouden. VWO TSS) 


