
 

 

 

 

 

 

FAQ. VWO Fieldwork beantwoordt 

 

 

Iedereen met een eigen mening. 

Jongeren vanaf 4 jaar tot 65 plussers. 

maar vaak ook daarbuiten. In de buurt van de locatie waar u woont/werkt.

 

 

Wie zoekt VWO Wie zoekt VWO Wie zoekt VWO Wie zoekt VWO Selecties?Selecties?Selecties?Selecties?     

 

VWO Fieldwork beantwoordt uw vragen

 

 

 

65 plussers. Onderzoeken worden georganiseerd in en om de grotere steden, 

In de buurt van de locatie waar u woont/werkt. 

uw vragen!  

georganiseerd in en om de grotere steden, 



 

 

 

 

Gericht uitnodigen. 

VWO wil u het liefste alleen voor die onderzoeken benaderen waar u ook echt aan mee kunt doen. Als 

we uw gegevens hebben kunnen we u gerichter benaderen. (Alle gegevens zijn strikt vertrouwelijk) 

 

 

Ja, natuurlijk. 

VWO Selecties wil altijd uitbreiding van het bestand dus is blij met uw inschrijving. Het is heel leuk en 

informatief om mee te doen aan korte discussies en u toucheert ook nog eens een leuke vergoeding + 

eventueel gemaakte reiskosten  

 

 

Gemiddeld eens per half jaar. 

U kunt er op rekenen dat u minimaal eens per half jaar deel kunt nemen aan een onderzoek. 

Opdrachtgevers zien niet graag al te veel dezelfde mensen terug. 

 

 

We zijn geregistreerd bij het CBP. 

VWO Selecties gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen voor welke onderzoeken u wel of niet 

uitgenodigd kan worden. Ieder ander (commercieel) gebruik van die gegevens door ons zonder uw 

toestemming is ten strengste verboden. Wij houden ons strikt aan de wet op de persoonsregistratie. 

Waarom vraagt Waarom vraagt Waarom vraagt Waarom vraagt VWO VWO VWO VWO Selecties uw Selecties uw Selecties uw Selecties uw gegevens bij het inschrijven?gegevens bij het inschrijven?gegevens bij het inschrijven?gegevens bij het inschrijven?     

Is inschrijven gratis?Is inschrijven gratis?Is inschrijven gratis?Is inschrijven gratis?     

Hoe vaak kan ik meedHoe vaak kan ik meedHoe vaak kan ik meedHoe vaak kan ik meedoen?oen?oen?oen?     

Wat gebeurt er verder met mijn gegevens?Wat gebeurt er verder met mijn gegevens?Wat gebeurt er verder met mijn gegevens?Wat gebeurt er verder met mijn gegevens?     



 

 

 

 

Ja, maar dat is wel een minpuntje. 

De kans dat VWO Selecties u uitnodigt is wel kleiner. Door onder meer uitnodigingsmails te sturen en 

SMS berichten voor een onderzoek hoeven we ú bij het eerste contact niet telefonisch te storen en 

besparen wij veel tijd. Voor alle onderzoeken, waarin u past, wordt u daarna altijd gebeld, door een 

medewerker. Wellicht kan een kennis/familielid e-mail voor u ontvangen op zijn computer en u op de 

hoogte houden van de onderzoeken? 

 

 

Direct na afloop, in een envelop. 

In bijna alle gevallen krijgt u direct na afloop van het onderzoek de beloning in een envelop 

overhandigd. Enkele keren wordt een onderzoek gehouden bij grote bedrijven, die zelf geen geld uit 

kunnen reiken. In dat geval vraagt VWO Selecties u om uw rekeningnummer en wordt het bedrag 

binnen twee weken overgemaakt op uw bankrekening. 

 

 

Nee, omdat u op vrijwillige basis meedoet. 

Als u niet kunt op een bepaalde dag dan reageert u gewoon niet op onze uitnodigingen. Zo kunt u 

bijvoorbeeld tijdens een drukke periode op uw werk wellicht niet direct reageren. Als u wel reageert en 

er is telefonisch contact geweest voor de vervolgvragen daarna, wordt er op uw komst gerekend. Als u 

toch verhinderd bent, bel dan zo snel mogelijk! Dan kan VWO Selecties nog een vervanger regelen. 

 

 

Kan ik me ook inschrijven zonder eKan ik me ook inschrijven zonder eKan ik me ook inschrijven zonder eKan ik me ook inschrijven zonder e----mailadres?mailadres?mailadres?mailadres?     

Wanneer krijg ik de beloning voor het onderzoek?Wanneer krijg ik de beloning voor het onderzoek?Wanneer krijg ik de beloning voor het onderzoek?Wanneer krijg ik de beloning voor het onderzoek?     

Moet ik vaste tijden beschikbaar zijn?Moet ik vaste tijden beschikbaar zijn?Moet ik vaste tijden beschikbaar zijn?Moet ik vaste tijden beschikbaar zijn?     



 

 

 

 

Nieuwe producten, diensten, reclames etc. 

Het gaat altijd over iets nieuws: productvarianten, verpakkingen, smaken, commercials, websites, 

betaalvormen etc. De range aan producten/diensten waar het onderzoek over kan gaan is heel breed: 

frisdrank, shampoo, auto’s, overheid, vakantie, hypotheken, mobiele telefonie, huizen etc. 

 

 

De vergoedingen variëren van 25 - 100 euro. 

De exacte hoogte van de vergoeding hangt onder meer af van de duur van het gesprek. Voor een 

gesprek van 20 minuten ontvangt u vaak minder dan voor een groepsgesprek van 2,5 uur. 

 

 

Bij een marktonderzoekbureau of op een openbare locatie. 

 

 

Ja, uw privacy is gegarandeerd door VWO 

Alles wordt anoniem verwerkt en dus zal en kan men u nooit benaderen over dingen die u tijdens het 

interview hebt gezegd. 

 

 

 

Waar gaan de onderzoeken over?Waar gaan de onderzoeken over?Waar gaan de onderzoeken over?Waar gaan de onderzoeken over?     

Hoeveel krijg ik nou voor een gesprek?Hoeveel krijg ik nou voor een gesprek?Hoeveel krijg ik nou voor een gesprek?Hoeveel krijg ik nou voor een gesprek?  

Waar zijn de gesprekken?Waar zijn de gesprekken?Waar zijn de gesprekken?Waar zijn de gesprekken?     

Wordt wat ik vertel bij een onderzoek anoniem verwerkt?Wordt wat ik vertel bij een onderzoek anoniem verwerkt?Wordt wat ik vertel bij een onderzoek anoniem verwerkt?Wordt wat ik vertel bij een onderzoek anoniem verwerkt?     



 

 

 

 

Naslagmateriaal 

Tijdens de gesprekken komt zoveel informatie op tafel dat de onderzoekers de behoefte hebben om na 

afloop nog even iets terug te kunnen kijken. Dit materiaal blijft dus altijd in handen van het 

onderzoeksbureau en wordt, direct nadat het onderzoek is afgerond, vernietigd. 

 

 

Nee, dat is niet mogelijk 

VWO  Selecties stelt altijd een aantal vragen om te achterhalen wie de producten gebruikt die voor een 

bepaald onderzoek belangrijk zijn. Dit wordt 'open' gevraagd omdat we ervaren dat anders niet 

iedereen eerlijk is over zijn productgebruik. Ieder onderzoek vereist een vastgesteld aantal deelnemers. 

Soms zit het onderzoek dus gewoon vol. VWO Selecties probeert iedereen zoveel mogelijk aan bod te 

laten komen. 

 

 

Zeker, ook kinderen hebben een mening! 

Soms zijn er onderzoeken waar ouder en kind samen voor worden uitgenodigd. Ook is VWO Selecties 

regelmatig op zoek naar oudere kinderen die zelfstandig hun mening willen delen.  Let op! Als uw kind 

zich zelfstandig in wil schrijven is het belangrijk om wel verschillende e-mailadressen te gebruiken. 

 

 

Waarom worden erWaarom worden erWaarom worden erWaarom worden er    vaakvaakvaakvaak    videovideovideovideo----opnames gemaakt?opnames gemaakt?opnames gemaakt?opnames gemaakt?     

Kan ik altijd meedoen als ik reageer?Kan ik altijd meedoen als ik reageer?Kan ik altijd meedoen als ik reageer?Kan ik altijd meedoen als ik reageer?  

Kunnen mijn kinderen ook meedoen?Kunnen mijn kinderen ook meedoen?Kunnen mijn kinderen ook meedoen?Kunnen mijn kinderen ook meedoen?     



 

 

 

 

Jazeker 

Vult u dan ook uw postcode van uw werk in, zodat u mails ontvangt voor die regio. 

 

 

De tijdstippen verschillen per onderzoek. 

Gesprekken kunnen ‘s ochtends, ‘s middags of ‘s avonds plaatsvinden. U kunt dus ook gemakkelijk na 

uw werktijden deelnemen. De tijdstippen die mogelijk zijn, worden altijd vooraf kenbaar gemaakt. De 

afspraken worden daarna in overleg met u vastgelegd. 

 

 Nog vragen? Bel dan gerust met 026-381 50 36 

 
 Door onze Facebook-pagina 'leuk' te vinden word je op de hoogte gehouden van de nieuwste 

onderzoeken  maar ook van de laatste nieuwtjes die spelen bij VWO Fieldwork.   

Laten we er samen een Experience van maken.   

KLIK OP DE BUTTON  
 

 

Of  gebruik dit URL adres;  

https://www.facebook.com/pages/Respondentenselecties-VWO-
TSS/160389844022644?sk=wall 

 

Kan ik Kan ik Kan ik Kan ik ook  in gevallen ook  in gevallen ook  in gevallen ook  in gevallen meedoen in de stad waar ik werk?meedoen in de stad waar ik werk?meedoen in de stad waar ik werk?meedoen in de stad waar ik werk?  

Op welke tijdstippen vinden de onderzoeken plaats?Op welke tijdstippen vinden de onderzoeken plaats?Op welke tijdstippen vinden de onderzoeken plaats?Op welke tijdstippen vinden de onderzoeken plaats?     


