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Onderzoek in een nieuwe werkelijkheid 
De 1.5 meter Bepp 

 
 
Achtergrond 
Ook bij TrueTalk zochten we naar een manier om weer naar buiten te gaan, op onderzoek uit in een 
nieuwe werkelijkheid. Face-to-face onderzoek is anders op 1.5 meter afstand. Contact maken met de 
doelgroep voor het ophalen van informatie vraagt om aangepast onderzoek en dus alternatieve 
ontmoetingsvormen. Vooral mensen binnen ontmoeten blijkt lastig. Bij TrueTalk ontwikkelden we 
prototype ontmoetingsvormen consistent met de RIVM-richtlijnen. We valideerden bij de doelgroep, 
gewoon op straat op gepaste afstand. Welk prototype wordt het meest positief ontvangen door mensen 
en is het best passend bij TrueTalk? 
 
Onze aanpak 
Aan de hand van agile onderzoek in de vorm van straatdialogen in Amsterdam (Noorderpark, 
Rembrandtpark) en telefonische gesprekken hebben we de prototypes kort gevalideerd bij mensen en 
vroegen wij naar hun beleving van een 1.5 meter samenleving. Met deze input keerden we terug naar 
de tekentafel en valideerden opnieuw. Deze inzichten waren de brandstof voor oplossingen.     
 
Inzichten  
- Mensen snakken naar een goed gesprek, ze voelen zich geïsoleerd door de coronamaatregelen.  
- Mensen vinden buiten prettig, binnen (nog) niet. Binnen ervaren mensen een hoger 

besmettingsrisico en heerst er een perceptie van slechte luchtkwaliteit.  
- Onderzoek op afstand vraagt om een uitgebreide “search strategy”. Recruitment van 

gesprekspartners en het scherpstellen van onderzoekslocaties moet secuurder en voorzichter.   
 
Op basis van deze bevindingen ontwikkelden we de 1,5 meter Bepp. Voor iedere onderzoeksvraag van 
Empathy tot UX validatie is er een onderzoeksvorm passend bij deze nieuwe werkelijkheid. Daarbij 
nemen we altijd de volgende maatregelen en criteria in acht.  

 
Maatregelen om veilig en prettig te 
werken 
-      Perzische kleedjes van 1.70 meter  
- De 1.5 meter liniaal  
- PVC-materiaal op de kleedjes 
- Aparte tafel voor stimulusmateriaal en 

prototypes 
- Reinigingsmateriaal bij de hand 

 
Echt veldwerk voor elke vraag 
 
- Alle onderzoeksvragen: 1.5 meter tafel 
- Exploratief/doelgroeponderzoek: TrueWalk 
- Snelle validatie/UX: de straat dialoog met 

1.5 meter lat in de hand 
- Snelle validatie/UX: met unieke 

doelgroepen: remote onderzoek
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Vragen of meer details over het onderzoek? 
Neem contact op voor vragen of meer details over het onderzoek.  
Helene Croon – helene.croon@truetalk.nl – 06 41 42 05 51  
 
 

 
 
 
 
 


