
 

Online Slot  1 

Super efficiënt inzichten ophalen 

Het online Café Bepp slot 
 

Met een online slot kan een team krachtig onderzoek doen in Café Bepp. Wij maken het makkelijk 

doordat we alle randvoorwaarden uit handen nemen, waaronder een zorgvuldige selectie van 

respondenten. Uiteraard lanceren we jullie met een goed onderbouwde en praktische briefing. 

 

Een zeer efficiënte vorm voor het doen van goed onderzoek is een online slot. Deze vorm gebruik je 

om makkelijk vanaf je bureau in dialoog te gaan. Exploreer snel een thema of valideer een aantal 

aannames. 

 

Hoe werkt het? 

Na de door ons opgestelde briefing doen jullie zelf twaalf online gesprekken – denk aan telefonisch, 

Zoom, Skype of Microsoft Teams – over een tijdsduur van drie dagen. TrueTalk doet het regelwerk, de 

recruitment en zorgt voor een planning. Je hoeft alleen te zorgen dat jij of je collega op het juiste 

moment klaar zit om met je gesprekspartner in dialoog te gaan.  

 

Wat leveren wij? 

1. Een telefonische intake van 20 minuten. We geven ook de laatste tips en tricks, met name op het 

gebied van online dialogen, zodat jij het meeste uit de gesprekken kan halen.  

2. De juiste gesprekspartners in een makkelijk overzicht met criteria, data en tijden.  

3. Een document met praktische informatie, best practices, en een planning voor je team. Je kunt zelf 

de collega’s invullen op deze planning.  

4. Indien gewenst doen wij mee met een mock gesprek om de gespreksleidraad te toetsen. Ook 

kunnen wij samen de leidraad doorlopen en feedback geven.  

5. Na de gesprekken evalueren wij het onderzoek en bieden praktische en inhoudelijke learnings.

 

Randvoorwaarden voor inschrijving voor een online slot: 

- Je schrijft je in via www.truetalk.nl/slot. Wij nemen binnen een werkdag contact met je op voor het 

inplannen van een briefing.  

- Wij presenteren de briefing en starten direct met de recruitment na akkoord op het vaststellen van 

de doelgroep.  

- Over het algemeen zetten wij het onderzoek binnen 5 werkdagen op. Slechts in het geval van 

“bijzondere, moeilijker bereikbare doelgroepen’ presenteren we een aangepaste tijdslijn.   

- Indien er meer gesprekken of een extra tranche gewenst zijn dan kunnen we dat altijd faciliteren. 

De meerprijs voor extra tranches zijn per tranche 80% van de online slot prijs. De meerprijs voor 

sets van vier losse gesprekken bedraagt 40% van de online slot prijs.  

- Sets van vier gesprekken kunnen alleen samen met een online slot genomen worden. 

 

 

 

http://www.truetalk.nl/slot


 

Online Slot  2 

Kosten online slot 

De kosten voor een online slot bedraagt 1.850 euro. Heeft jouw organisatie een Strippenkaart? Dan 

zijn de kosten 1.600 euro. 

 
Over TrueTalk 

TrueTalk helpt organisaties om zelf klantinzichten op te doen. Ons wapen? Het echte gesprek. We 

maken het organisaties makkelijk om zelf onderzoeksvragen te beantwoorden en krachtige inzichten op 

te doen door het versterken van kennis en vaardigheden om slagvaardiger onderzoek te doen. Zie 

www.truetalk.nl.   

 

Vragen? Stuur een email naar idriss.iziyi@truetalk.nl of helene.croon@truetalk.nl. 

 

http://www.truetalk.nl/
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