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Onderwerp: gedragscode  
 

 

 

Beste <naam interviewer>, 

 

De gedragscode, zoals hieronder vermeld, heb je in tweevoud ontvangen. We vragen je de 

gedragscode goed te lezen en één exemplaar te ondertekenen en aan ons te retourneren. Wat houdt 

dit in? 
 

Kledingvoorschrift 

Onafhankelijk van de opdrachtgever of van de locatie wordt van je verwacht dat je je representatief, 

dat betekent netjes, kleedt. Een verzorgd uiterlijk, evenals correct gedrag is een vereiste. Wanneer er 

meer eisen aan je kleding worden gesteld of als er andere kledingvoorschriften gelden, dan geeft de 

projectleider dat aan je door. Bij mondelinge opdrachten draag je ook een badge van Veldwerk 

Optimaal of een badge van de klant met uitzondering van mystery guest opdrachten. 

 

Jouw inspanningen - Gedragsvoorschriften - Hospitality training 

Als enquêteur ontvang je van ons de opdracht om te werken op locatie. Als je dit werk aanneemt  

verbind je je aan die opdracht. Dat betekent dat je het werk uitvoert zoals aan jou is overgedragen. 

Dat betekent dat je je van je beste, dus professionele kant laat zien: 

 

 Je leest vooraf de schriftelijke instructie en de vragenlijst door (in de 

vragenlijst zelf staan vaak ook nog instructies) en volgt deze altijd 

op, 

 Je meldt je bij aankomst en vertrek bij de bedrijfsleider. Daarbij 

legitimeer je je middels een ID bewijs, 

 Je begint op tijd. Kom je te laat, dan geef je dat aan ons door, 

 Je gaat geen discussie aan met de consument/respondent, de 

bedrijfsleider of het personeel op een locatie/in de winkel, 

 Je klaagt niet over de vragenlijst op locatie/in de winkel, 

 Je klaagt niet over het geringe aantal respondenten die je kunt aanspreken, 

 Je bespreekt geen resultaten met klanten, respondenten of overige derden, 

 Je geeft geen blanco vragenlijsten af en je maakt ook geen kopie van de vragenlijst om af te 

geven, 

 Je bedankt de respondent altijd hartelijk voor zijn of haar deelname, 

 Je eet, drinkt of rookt niet gedurende het werk op locatie/in de winkel, 

 Je gebruikt je mobiele telefoon alleen indien strikt functioneel en je gebruikt tijdens je werk 

geen radio/MP3 speler, 

 Je gaat correct om met spullen van Veldwerk Optimaal, klanten of van derden. Indien schade 

wordt veroorzaakt aan spullen dient dit direct gemeld te worden bij Veldwerk Optimaal, 

 Als je privéaankopen doet in een winkel, dan gedraag je je als klant en sluit je je achteraan de 

kassa-rij aan. 
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Onze inspanningen? 

Met de klant spreken we (winkel)locaties af, zodat het aantal geslaagde enquêtes daadwerkelijk 

gerealiseerd kan worden. Als de opdracht is dat je bij slechtlopende (winkel)locaties moet enquêteren, 

dan geldt het aantal gewerkte uren. Ga dus in zo’n geval niet op eigen houtje naar een drukkere 

(winkel)locatie. We geven in een schriftelijke of mondelinge instructie aan hoe terughoudend je moet 

zijn en of je zelf initiatief mag nemen. Een respondent of opdrachtgever kan erg kortaf reageren. Het 

kan soms moeilijk zijn om daarop niet te reageren, hoe onterecht ook. Als je in een dergelijke lastige 

situatie komt, bel ons dan eerst. 

 

 

 

We willen graag van je vernemen of je ook het belang hiervan inziet. Je moet het dus zeker niet zien 

als persoonlijke kritiek. Als je het met bovenstaande eens bent, dan stuur je het 2e exemplaar 

getekend aan ons retour.  
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