
Interview en dataverzamelingstechnieken 
8.1 Doel 
Verzamelen van abstracte conceptuele gegevens of van conceptuele voorkomens behorend tot 
de beschouwde werkelijkheid. Verzamelen van abstracte gegevens uit een vroeger ontwerp of 
van ontwerp voorkomens uit een vroeger ontwerp. Oplossen van vraagtekens die rezen bij het 
modelleren van data of van processen. 
8.2 Van wie afnemen? 
Gebruikers van het systeem op alle niveau's, managers, auditors, kortom van al wie kennis 
bezit over de beschouwde werkelijkheid en deze wil overdragen via mondelinge of 
schriftelijke communicatie. 
8.3 Types 
Rechtstreeks gesprek tussen de analyst en de gebruiker(s). Hierbij noteert een van de 
interviewers op papier of minder gebruikelijk op tape. In zeer uitzonderlijke gevallen laten de 
analysten zich vergezellen door een secretaris die het interview formeel noteert (datum, uur, 
aanwezigen, afwezigen verontschuldigd of niet, weergave gesprekken en opinie van de 
aanwezigen. 
Formeel opgestelde vragenlijst 
Personen vragen om hun mening en eisen voor het nieuwe systeem te noteren. 
Opmerking:naast de gebruikers kunnen bij het interview experts aanwezig zijn (industrie 
experts, bedrijfs-psychologen, arbeidsanalysten, onderhandelaars...) 
Vastleggen van het gesprek op video 
Fundamentele problemen. 
1. "People-ware" geen soft- of hardware. 
2. Interviewen van verkeerde personen op verkeerd tijdstip. 
3. Verkeerde vragen stellen, verkeerde antwoorden krijgen. 
4. Mekaar op stang jagen. 
Richtlijnen 
1. Ontwikkel een algemeen interview plan: 
Nagaan wie geïnterviewd moet worden. Dit is afleidbaar uit het organigram 
dat de verschillende personen toont en de hiërarchie waarin ze rapporteren. 
2. Vraag toestemming om met gebruiker te praten 
In sommige informele organisaties is er meestal geen voorbehoud in verband met "mag ik 
praten met die of met die". In grotere organisaties is het integendeel wel noodzakelijk om 
eerst de toestemming te vragen. 
Men kan in een onderneming namelijk vrezen voor: 
* onbekwaamheid van de betreffende gebruiker om de systeemeisen weer te geven 
* dat sommige gebruikers niet relevante eisen zouden weergeven 
* dat de interviews zouden geïnterpreteerd worden als een beginstadium voor het 
verminderen van het personeelsbestand 
* managers kunnen denken dat zij alleen eisen voor het nieuwe systeem kunnen formuleren. 
3. Planning van interviews om een zo efficient mogelijk tijdsgebruik te verkrijgen. 
De gebruiker moet het onderwerp van het interview op voorhand kennen: 
* telefonisch 
* vragenlijst op voorhand klaargemaakt en overhandigd 
* lijst van de gesprekspunten 
Indien de interviewer niet in staat is om het bovenstaande te realiseren betekent dit dat hij 
niet goed voorbereid is. Indien de gebruiker het gestuurde materiaal niet doornam, betekent 
dit dat het slecht was opgesteld, of dat hij drukke bezigheden had, of zich niet betrokken 
voelde bij het projekt. De duur van het interview op voorhand vastleggen (max. 1 uur) en 
met een beperkte scope. 



De tijdens de interviews verkregen informatie dient in ieder geval gebundeld, 
gedocumenteerd, geanalyseerd en getransformeerd. Er dient een verificatie te gebeuren van 
de correctheid van de interpretatie van de gegevens door de gebruiker verstrekt. Eventueel 
gewijzigde standpunten worden op dezelfde wijze gedetecteerd. 
4. Beoordeel in welke informatie de gebruiker het meest geïnteresseerd is. 
5. Gebruik een gepast interviewstijl. 
Een interview is geen competitie en geen examen. Vermijd alle aanvallen en teveel technisch 
jargon. Praat met mensen, niet boven mensen. 
* gebruik van relaties 
Vraag de gerbuiker het verband tussen het gespreksonderwerp en de andere 
objecten van het systeem. Bij de bespreking van een functie vragen we de 
relatie met andere functies. 
* via alternatieve gezichtspunten 
* door een vorm van peiling 
6. Alternatieve vormen van informatieverzameling 
- vragenlijsten 
- bijwonen verkoopspresentaties 
- bezoeken van andere installaties 
- externe research 
7.Types van vragen. 
A. Closed-end vragen. 
Tweeledig: Een vraag die de keuze laat tussen twee antwoorden. 
Multiple choice:Een vraag die de keuze laat tussen 3 of meer antwoorden. 
Appreciatie schaal:Een opdracht waarmee de betrokkene zijn goed- of 
afkeuring aanduidt. 
Semantische differentiatie:Een schaal wordt aangebracht tussen twee 
bipolaire woorden, de betrokkene selecteert het punt dat zijn mening 
vertegenwoordigt. 
Belangrijkheidsschaal:Een schaal die de belangrijkheid van een bepaalde 
eigenschap weergeeft, van niet belangrijk tot extreem belangrijk. 
Meetschaal:Een schaal die een bepaalde eigenschap meet, van zwak tot 
uitstekend. 
Schaal met de mogelijkheid om een intentie weer te geven. 
B.Open-end vragen. 
Compleet ongestruktureerd:Een vraag waarop de betrokkene kan 
antwoorden op een bijna onbeperkt aantal manieren. 
Woord associatie:Woorden worden met een tegelijk aangebracht, en de 
betrokkene antwoordt met het eerste woord dat hem te binnen schiet. 
Zin vervolledigen:Onvolledige zinnen worden een per een aangebracht, en 
de betrokkene antwoordt door de zin te vervolledigen. 


