Spelregels Focusgroepbijeenkomst
Om ervoor te zorgen dat de focusgroep voor alle deelnemers en de gesprekleiders een goede ervaring is, hebben we
een aantal regels opgesteld. We verwachten dat alle deelnemers zich daaraan houden. Neem deze spelregels voor
aanvang van de focusgroepbijeenkomst goed door.
1. Elke focusgroepbijeenkomst heeft twee gespreksleiders die de sessie in goede banen leiden. We vragen je
om eventuele instructies die door de gespreksleiders gegeven worden goed in je op te nemen en op te
volgen. Zij zijn aanwezig om ervoor te zorgen dat alle gespreksthema’s aan bod komen en ook om ervoor te
zorgen dat iedereen voldoende kans krijgt om zijn stem te laten horen.
2. De gespreksleiders zullen alles wat besproken wordt in de focusgroep documenteren voor
onderzoeksdoeleinden. In verband met privacy leggen zij niet vast wat er door individuele mensen wordt
gezegd. Jouw contributies aan de discussie zijn dus anoniem.
3. De schriftelijke- en videodocumentatie van de sessie wordt door Vicair zorgvuldig behandeld. Deze worden
niet gedeeld met derden en óók niet met afdelingen binnen het bedrijf die niet betrokken zijn bij het
verwerken van onderzoeksresultaten. De videodocumentatie wordt enkel gebruikt om de resultaten
schriftelijk uit te kunnen werken. Daarna wordt de opname verwijderd. In rapporten naar derden zowel
intern als extern zullen alle bijdragen anoniem zijn.
4. We vragen je om met respect om te gaan met je mededeelnemers en de gespreksleiders. We hoeven het in
deze gesprekken niet altijd met elkaar eens te zijn, maar dat betekent niet dat we geen respect hoeven te
hebben voor elkaars mening. We vragen je daarom om begrip voor elkaar te tonen.
5. Het staat de gespreksleiders vrij om deelnemers aan te spreken op hun gedrag als zij inschatten dat dit niet
langer gepast is. Als jij je niet prettig voelt bij de situatie of de opmerkingen van een mededeelnemer, dan
kun je dit aangeven aan de gespreksleider, bijvoorbeeld via een privé chatbericht in de online sessie.
6. Als deelnemers zich na opmerkingen van de gespreksleiders nog steeds niet aan de gedragsregels van de
sessie houden, kan een gespreksleider ervoor kiezen om een deelnemer uit de sessie te verwijderen.
7. De camera’s van de deelnemers en gespreksleiders staan tijdens de online focusgroepbijeenkomst aan,
pauzes uitgezonderd. Dit is belangrijk voor het behoud van de interactie tussen de deelnemers en de
gespreksleiders. Bij het houden van een bijeenkomst op locatie kan iedereen elkaar aankijken, dit gaat online
wat lastiger, maar we proberen dit groepsgevoel zo dicht mogelijk te benaderen.
8. Om in aanmerking te komen voor één van onze bedankjes verwachten wij dat elke deelnemer van begin tot
eind aanwezig is bij de sessie. De gespreksleiders controleren of inschrijvers ook daadwerkelijk aanwezig zijn
tijdens de gehele focusgroep. Hiervoor is het tijdens de online sessie nodig om je camera aan te hebben.

