
Interviewen in coronatijd. 
Hoe gaat dat?

U bent door een medewerker van I&O Research uitgenodigd om deel te  

nemen aan een vraaggesprek. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk,  

in een tijd waar sociale afstand de nieuwe norm is? Omdat wij uw gezondheid 

en die van onze medewerkers vooropstellen, willen we u in deze flyer graag 

informeren hoe wij ervoor zorgen dat er een veilig gesprek plaats  

kan vinden.

De belangrijkste maatregel is natuurlijk het bewaren van 1,5 meter afstand. 
We vragen u en onze medewerkers om hier zoveel mogelijk rekening mee 
te houden. Daarnaast zijn onze medewerkers uitgerust met verschillende 
beschermingsmiddelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

•  mondkapjes (in overleg met u, kan onze medewerker een mondkapje dragen);
•  handschoenen (bij het uitwisselen van materialen krijgt u een set 

handschoenen aangeboden, zodat u veilig toonmateriaal kunt aanpakken);
•  desinfectiemiddel (in overleg met u, zal onze medewerker alle contactpunten 

reinigen na het gesprek);
• handgel. 

Uiteraard kan een gesprek alléén plaatsvinden als zowel u als de interviewer 
gezond zijn. Op de achterzijde van deze flyer vindt u de selectievragen  

die we u hiervoor moeten stellen. 

Onze interviewer zal, indien mogelijk, voorafgaand aan het vraaggesprek 
telefonisch contact met u opnemen om deze vragen door te nemen.

www.ioresearch.nl

De richtlijnen over wat verantwoord is in coronatijd veranderen soms van dag tot dag.  
De interviewer houdt rekening met de richtlijnen die gelden op dit moment en licht 
dit graag toe. 



Selectievragen

 Had u of iemand in uw huishouden de afgelopen 48 uur  

een of meer van de volgende klachten?

 

 Heeft u of iemand in uw huishouden het coronavirus  

gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

 
 Heeft u de afgelopen 14 dagen contact gehad  

met iemand die het coronavirus heeft?

 
Bent u of uw huisgenoot in quarantaine omdat: 

 •  Er direct contact is geweest met iemand  
waarbij het coronavirus is vastgesteld?

•  U of uw huisgenoot korter dan 14 dagen geleden uit  
een land/regio is teruggekeerd met code oranje of rood?

Indien een van bovenstaande vragen met “ja” beantwoord wordt,  
kan het gesprek niet plaatsvinden. We zullen 14 dagen wachten alvorens 
opnieuw contact met u op te nemen. Zodra bovenstaande vragen met  
“nee” beantwoord kunnen worden, kan het gesprek alsnog plaatsvinden.

I&O Research onderschrijft de richtlijnen die zijn opgesteld door  
de brancheorganisatie MOA. Meer informatie hierover vindt u op  
www.moaweb.nl/richtlijn 
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