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Mijn meedenkende planning 

Datum: 26 maart 2019 

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

Wij zijn Evan Boessen en Marleen Wensink. We lopen stage bij Academy Het Dorp en doen daar 

onderzoek. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan dat onderzoek. Academy Het Dorp werkt  

binnen Siza en doet onderzoek naar technologie die helpt cliënten te ondersteunen.  

 

U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten 

over het onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door.  

Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoekers. Onderaan 

deze informatiebrief vindt u de contactgegevens van één van de onderzoekers. 

1. Wat is het doel van het onderzoek? 

In dit onderzoek willen wij onderzoeken hoe een slimme dagplanning mensen met een 

beperking kan ondersteunen. Deze dagplanning is gekoppeld aan de woning. Een voorbeeld 

hiervan is dat er een lampje bij de voordeur gaat branden wanneer er een activiteit buitenshuis 

gepland staat in de dagplanning.  

2. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Wij zullen mensen met een beperking interviewen. Dit gebeurt één op één en niet in een 

groep. Het interview zal bij u thuis worden afgenomen. We zijn op zoek naar mensen met 

niet-aangeboren hersenletsel, MS, afasie, apraxie of hemi-inattentie.  

Tijdens de interviews gaan we vragen naar uw mening over verschillende ideeën voor de 

dagplanning. Ook gaan we kijken welke kenmerken van de dagplanning u het meest 

belangrijk vindt en welke niet. Voordat het interview begint, krijgt u meer uitleg over de 

dagplanning. De interviews zullen per persoon maximaal 30 minuten duren.  

Na de interviews willen we ook een begeleider vragen naar zijn/haar blik op uw gegeven 

mening over de dagplanning. Dit om zo de antwoorden vanuit verschillende perspectieven te 

bekijken. Dit zal anoniem gebeuren. De interviews en de gesprekken met begeleiders zullen 

op dezelfde dag plaatsvinden. 
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3. Wat wordt er van u verwacht? 

Wij vragen van u of u 30 tot 40 minuten geïnterviewd wilt worden door de onderzoekers. 

Daarbij vragen we naar uw mening met betrekking tot de dagplanning. 

4. Wat zijn mogelijke voordelen van deelname aan dit onderzoek? 

Een voordeel is dat uw mening wordt meegenomen in het ontwikkelen van een concept van de 

dagplanning. Dit concept is een papierversie van hoe het product eruit gaat zien volgens uw 

mening en die van anderen. Uiteindelijk kan de dagplanning gemaakt en gebruikt gaan 

worden. Echter, dit zal wel zelf bekostigt moeten worden. Uw medewerking wordt erg op prijs 

gesteld en gewaardeerd. Als dank voor deelname aan het onderzoek zal u een kleinigheidje 

ontvangen.  

5. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te 

doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom 

u niet wilt meedoen. Als u tijdens het onderzoek niet meer mee wilt doen, kunt u altijd stoppen 

zonder daarvoor een reden te geven. 

6. Wat gebeurt er met uw gegevens? 

Uw deelname is geheel anoniem. Gegevens uit het onderzoek worden vertrouwelijk bewaard. 

Uw persoonlijke gegevens worden gecodeerd opgeslagen en alleen de onderzoekers weten om 

wie het gaat. Naast de onderzoekers, kunnen ook docenten, die de kwaliteit van het onderzoek 

bewaken, de resultaten van de interviews inzien. Hetzelfde geldt voor collega’s van ons die 

betrokken zijn bij het project. 

Uw privacy blijft dus volledig gewaarborgd. De resultaten voor dit onderzoek worden gebruikt 

voor een onderzoeksrapport voor onderwijsdoeleinden, waarin individuele gegevens van 

participanten niet herkenbaar zijn. In bijlage 1 ‘Gebruik en bewaren van uw gegevens’ vindt u 

alle informatie over de gegevensbescherming volgens de eisen van de AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming). 
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7. Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te 

doen? 

Er zijn voor u geen extra kosten verbonden aan dit onderzoek. Er is geen vergoeding voor 

deelname aan dit onderzoek.  

8. Wilt u verder nog iets weten? 

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u deze stellen aan de onderzoekers. 

Hieronder volgen de contactgegevens.  

  Naam onderzoeker: Evan Boessen (stagiair) 

  Telefoonnummer: 06-18359371 

  E-mailadres: 1558064boessen@zuyd.nl  

     420843@student.saxion.nl (Marleen Wensink, stagiair) 

   

 

 

 

 

 

 Met vriendelijke groet, 

 

 Evan Boessen 

 Marleen Wensink 

 Charlotte Lina 

 Ruud de Nooij 

 

 Academy Het Dorp 
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Bijlage 1  Gebruik en bewaren van uw gegevens 

 

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om 

gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en om gegevens over uw gezondheid. Het verzamelen, 

gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te 

kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik van uw 

gegevens  uw toestemming. 

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens  

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam, en andere gegevens die u 

direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn 

gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen bij Siza. In rapporten en 

publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.   

 

Toegang tot uw gegevens voor controle  

Sommige personen kunnen toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens met code. Dit is 

nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Voor het huidige 

onderzoek kan het Hoofd Onderzoek van Siza, dr. Brigitte Boon, inzage in uw gegevens krijgen ter 

controle. Zij houdt uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.  

 

Bewaartermijn gegevens  

Uw gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie. 

 

Bewaren en gebruik van gegevens voor ander onderzoek 

Uw gegevens  kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor  ander 

wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor zullen uw gegevens  15 jaar worden bewaard. U kunt op het 

toestemmingsformulier aangeven of u hier wel of niet mee instemt. Indien u hier niet mee instemt, 

kunt u gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek. 

 

Intrekken toestemming 

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. Dit geldt voor 

dit onderzoek en ook voor het bewaren en het gebruik voor  het toekomstige onderzoek.  De 

onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden nog wel 

gebruikt in het onderzoek.  

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-

doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap ). 

 

Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens. U kunt dan uw vraag mailen: hetdorpvernieuwt@siza.nl of bellen naar Het Dorp 

Vernieuwt: 088 - 378 1750. Het onderzoeksteam neemt dan contact met u op. 
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