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1. Wat doet Inview Veldwerk? 

Inview Veldwerk is al ruim 15 jaar actief binnen het marktonderzoek. Wij ondersteunen 
marktonderzoekbureaus bij de uitvoer van hun kwantitatieve onderzoeken. Concreet kun je denken aan 
bijvoorbeeld smaaktesten voor (nieuwe) producten, reizigersonderzoek in bussen of treinen, maar je 
kunt ook in supermarkten staan om klanten naar hun mening te vragen.  
Inview heeft 2 eigen locaties waar regelmatig smaak- en producttesten plaatsvinden: Amersfoort 
(hoofdkantoor) en Amsterdam.  
Bij Inview kun je voor diverse onderzoeken worden ingezet. Het leuke aan marktonderzoek is dat de 
mensen hun mening mogen geven over nieuwe en bestaande producten en diensten. Bij smaak- en 
producttesten ontvangen ze daarnaast ook altijd een vergoeding (incentive) voor het delen van hun 
mening en tijd.   

2. Wat kan jij doen voor Inview Veldwerk? 

Onze interviewers worden voor verschillende type onderzoeken in verschillende rollen ingezet. Het is 
aan jou om te bepalen welk type rol en welk type onderzoek het beste bij jou past. Het is goed om te 
weten wat je kunt verwachten. In dit hoofdstuk lees je hier meer over.  
 

2.1 Functies en werkzaamheden 

Als je voor ons gaat werken kan het zijn dat je op verschillende type onderzoeken werkzaam bent. 
Hierbij horen dan ook verschillende rollen. Tijdens het aanmeldproces kun je aangeven welke rollen jij 
leuk zou vinden om te gaan doen. Voor de duidelijkheid hebben we ze voor je op een rij gezet: 
 

2.1.1. Werver 

Wij kennen twee verschillende soorten werfopdrachten: werven voor kwantitatieve en voor 
kwalitatieve onderzoeken. Voor deze functie moet je niet bang zijn om veel mensen aan te spreken op 
straat. Daarnaast moet je beschikken over een flinke dosis lef en doorzettingsvermogen.  
 
Werving voor kwantitatief onderzoek  
Bij kwantitatieve onderzoeken zal de opdracht bestaan uit het aanspreken en overhalen van mensen, op 
straat, om direct mee te doen aan een marktonderzoek op locatie. Dit is vaak een smaaktest waarbij de 
deelnemer een of meerdere producten te proeven krijgt, en daar zijn of haar mening over geeft. Hier 
staat altijd een leuke vergoeding tegenover, welke de deelnemer direct na deelname meekrijgt of later 
overgemaakt krijgt op het IBAN. Jouw taak is om de mensen op straat enthousiast te maken over het 
onderzoek. Als iemand mee wil doen neem je hem/haar gelijk mee naar de locatie. Op de locatie zelf is 
een team dat, de door jouw meegenomen respondent, verder zal begeleiden tijdens het onderzoek. Dit 
soort projecten kent een verschillende duur, sommige onderzoeken lopen 2 dagen, andere wel 3 weken. 
Respondenten doen mee voor 15 tot 30 minuten.  
 
 

Werving voor kwalitatief onderzoek 
Bij het werven voor kwalitatieve onderzoeken zul je werven op een specifieke locatie, bijvoorbeeld bij 
een supermarkt/winkel om vaste klanten van deze supermarkt te werven. Hierbij spreek je de klanten 
aan en vraag je of zij het leuk vinden om, vaak de week daarna, mee te doen aan een kwalitatief 
onderzoek bij de desbetreffende supermarkt/winkel. Je noteert de gevraagde gegevens van de 
deelnemer, en geeft dit door aan Inview. Deze mensen zullen dan binnen enkele werkdagen door Inview 
gebeld worden om een definitieve afspraak te maken voor hun deelname. Deelname duurt vaak 20 tot 
90 minuten en de vergoeding ligt beduidend hoger dan bij kwantitatief onderzoek. Dit komt vooral 
omdat er dieper ingegaan wordt op de mening van de respondent.  
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2.1.2. Interviewer 

Inview is gespecialiseerd in het uitvoeren van (face-to-face) veldwerk voor marktonderzoek. Het 
afnemen van face-to-face interviews kan diverse doelen hebben: Exitinterviews in winkels, imago 
onderzoek voor winkels of bedrijven/instellingen, belevingsonderzoek op bijvoorbeeld festivals of voor 
gemeenten of klanttevredenheidsonderzoek voor bedrijven. En zo zijn er nog meer mogelijkheden. Met 
dit soort projecten zul je (face-to-face) interviews afnemen. De interviews kunnen worden afgenomen 
met pen en papier, maar meestal met gebruik van een tablet (verzorgd door ons) waarbij de vragenlijst 
via een link opgestart kan worden. Alle benodigdheden voor jouw dienst worden door Inview Veldwerk 
geregeld.  
 
 

2.1.3. Mobiliteit 
Mobiliteitsonderzoek is (meestal) onderzoek in het openbaar vervoer. Dit betekent dat je op een trein- 
of busstation staat of dat je meereist op de bus/trein/metro/tram. Tijdens het meereizen voer je 
tellingen uit en in sommige gevallen deel je daarnaast enquêtes uit. Meestal zijn dit papieren enquêtes 
die de reiziger zelfstandig invult en weer bij jou inlevert. Een enkele keer interview jij de reizigers met 
behulp van een tablet. Bij mobiliteitsonderzoek is het belangrijk dat je heel secuur de tellijsten bijhoudt. 
Soms werk je alleen en soms in een team, dit wisselt per project. Inview verzorgt alle materialen. Denk 
hierbij aan vragenlijsten en pennen, maar ook een tas om deze in te doen. Deze tas kan tevens voor de 
herkenbaarheid dienen. Per project wisselen de werktijden: het kan dus zijn dat je vroeg in de ochtend 
op een busstation moet zijn om de eerste bus te halen, of tot later in de avond doorwerkt.  
 

Over het algemeen is de duur van een werkdag ongeveer 4 tot 8 uur. In overleg kunnen dit 
langere/kortere dagen zijn, maar dit verschilt per project.  
 
2.1.4 Productbereider 
Als productbereider werk je vaak bij smaaktesten. Voor deze rol moet je je kunnen beheersen om 
tijdens het onderzoek en tussendoor niet stiekem van de producten te snoepen. Als productbereider 
moet je heel secuur producten inschenken, bereiden of klaarleggen. De keuken van het onderzoek is 
jouw territorium. Het kan gaan om het inschenken van drankjes, het bereiden van warme producten of 
het klaarzetten van andere producten. Het is belangrijk dat je verschillende (ogenschijnlijk identieke) 
producten van elkaar kunt onderscheiden. Naast het klaarmaken van de producten is het jouw taak om 
het juiste product met de juiste code naar de juiste deelnemer van het onderzoek te brengen. Daarnaast 
werk je nauw 

3. Praktische zaken 

Wil jij je inschrijven om bij ons om aan de slag te gaan? Dat kan via onze website. De link naar de 
website vind je onderaan bij het kopje “Tot slot”.  

3.1  Kennismakingsgesprek  

Zodra wij jouw inschrijving hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact met je op. Wanneer je in 
de buurt van een van onze locaties woont, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een 
van de projectcoördinatoren. Tijdens het gesprek horen wij graag wie je bent en waarom je graag voor 
Inview wilt werken en wij vertellen wat meer over wat je van ons kunt verwachten. Woon je niet in de 
buurt van een locatie, lossen we dit op een andere manier op. Het geeft niet als je niet in de buurt van 
onze locaties woont. We hebben onderzoeken door heel Nederland dus is er vast wel eens een 
onderzoek bij jou in de buurt.  
 
Is er na het gesprek een match? Dan kom je in onze interviewers database te staan en kun je benaderd 
worden voor werk. Afhankelijk van de lopende/aankomende veldwerkprojecten en jouw 
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beschikbaarheid en locatie zal je worden gevraagd een dagdeel mee te draaien op een onderzoek om 
kennis te maken met ons en met het werk. 

3.2  Nieuwe projecten 

Wanneer je helemaal ingeschreven staat bij Inview kom je automatisch in ons mailingsbestand en 
ontvang je bij de meeste nieuwe projecten een e-mail. In deze e-mail kun je lezen welke projecten wij 
gaan draaien. Gaat het om een project met werving of juist een project op locatie? Datum, locatie en 
werktijden staan ook in deze e-mail. Je kunt je via deze e-mail aanmelden voor werkzaamheden. Of je 
daadwerkelijk wordt ingepland, hangt o.a. af van het animo, jouw ervaring en beschikbaarheid. Als je 
bent ingepland ontvang je altijd een bevestiging per e-mail. Hierin staat het project waarvoor je werkt, 
de locatie waar je werkt, de datum en werktijden en dus ook het aantal uren dat je werkt. Soms bellen 
we ook direct om de beschikbaarheid op te vragen voor onze projecten.  

4. Honorarium  

Bij Inview Veldwerk wordt onderscheid gemaakt tussen uurloon en onkosten.  
 
Als zzp’er mag je van je gewerkte uren een factuur indienen en sturen naar 
projecten@inviewveldwerk.nl. Deze zal na 30 dagen na ontvangstdatum worden overgemaakt.  
Het uurtarief bedraagt vanaf 1 juli 2022 € 15,50 per uur.  

4.1  Onkosten 

Wij hanteren de volgende standaard afspraken rondom de reiskosten en overige onkosten. 
 

4.1.1 Reiskosten 

Ga je met de auto? Dan heb je recht op een km-vergoeding van € 0,19 per kilometer, met een maximum 
van € 20,00 per werkdag. De kilometers worden conform de ANWB routeplanner berekend. De 
reisafstand, enkele reis, moet meer dan 10 km zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Reis je 
met het openbaar vervoer? Dan krijg je de gemaakte kosten tot een maximum van € 20,00 per werkdag 
uitbetaald op vertoon van een uitdraai van een declaratieoverzicht van je OV-Chipkaart. 
 

4.1.2 Overige onkosten 

Reistijd en andere kosten (lunch, parkeerkosten etc.) worden niet vergoed. Heb je extra kosten gemaakt 
die niet van tevoren afgesproken zijn? Zorg ervoor dat je deze extra kosten, voordat je deze maakt, eerst 
overlegt met de projectcoördinator. Overige onkosten kunnen gefactureerd worden na akkoord van de 
projectcoördinator, en op vertoon van aankoopbewijs. Denk hierbij aan een bon van Post.nl omdat je 
een tablet terug hebt gestuurd naar het hoofdkantoor. Overigens, hoef je nu niet meer van tevoren het 
verzendbewijs op te sturen, zodat Inview het pakket kan volgen. Als je projecten@inviewveldwerk.nl in 
laat voeren bij Post.nl, krijgen we het verzendbewijs automatisch via de mail. Kan dit nog niet bij jouw 
post.nl punt? Vraag dan wel een verzendbewijs en deel dit met ons via de e-mail of whatsapp.  
 
Voor vragen zijn wij tijdens kantooruren (09:00-17:30) bereikbaar, per telefoon: 033-46 211 50 of e-
mail: projecten@inviewveldwerk.nl 
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