
1. Informatiebrief voor participanten

Het onderzoek omvat onder andere een reeks interviews met medewerkers van 
betrokken organisaties, zoals [lijst van organisaties]. 

Namens [invoeren] voeren [Namen van de onderzoekers invoeren] dit onderzoek uit. 

De interviews worden voor drie doeleinden gebruikt: 
● doeleind 1 ...... ;
● doeleind 2 .......;
● doeleind 3 ........

Gang van zaken voor en tijdens het interview 
Voorafgaand aan het interview wordt u verzocht een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Zie            
graag bijlage. 

Alle interviews zullen online plaatsvinden en zullen ongeveer 45 à 60 minuten duren. Bij elk               
interview wordt een vragenlijst met deels gesloten en deels open vragen afgenomen. De interviews              
zullen worden opgenomen, indien u hiervoor toestemming geeft.  

Na afloop van het interview worden er samenvattingen gemaakt die voor de onderzoekers             
beschikbaar zijn. De samenvattingen zal aan u worden teruggekoppeld, waarna u een aantal dagen              
de tijd krijgt om correcties aan te brengen. De geluidsopnames worden vernietigd nadat de              
samenvatting gemaakt is en eventuele correcties verwerkt zijn. 

Vertrouwelijkheid van gegevens 
De gegevens die de onderzoekers van u of uw organisatie verkrijgen, worden uiteraard 
vertrouwelijk behandeld. In het eindrapport zullen alleen de organisaties worden vermeld en zullen 

zowel de namen als de uitspraken niet tot een persoon herleidbaar zijn, tenzij het reeds openbare 
gegevens betreft of indien er expliciet toestemming voor is gegeven. De openbaarmaking van 
het eindrapport wordt verwacht rond [datum invoeren].  

Verder zullen de vertrouwelijke gegevens afkomstig uit dit onderzoek digitaal worden opgeslagen            
op beveiligde servers, waar alleen de onderzoekers toegang toe hebben. Na een periode van tien               
jaar zullen de gegevens worden verwijderd. 

De interviews worden niet gebruikt voor ander of toekomstig onderzoek. 
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Vrijwilligheid 
Deelname aan de interviews is geheel vrijwillig en gebaseerd op een toestemmingsverklaring van de              
geïnterviewde. De geïnterviewden kunnen op elk moment tijdens het interview en ook achteraf -              
tot het moment waarop de finale versie van de onderzoeksrapportage is ingeleverd - hun              
toestemming tot deelname terugtrekken. 

Ethische toestemming 
De interviewmethode is goedgekeurd door de Ethische commissie van de Faculteit der            
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. 

Opmerkingen, vragen of klachten 
Indien u opmerkingen, vragen of klachten heeft over dit verzoek of over het onderzoek zelf kunt 
u terecht bij: Naam onderzoeker email@uva.nl, 020-525 XXXX.

Gaan de klachten over het gebruik van data met betrekking tot dit onderzoek, dan kunt u zich                 
wenden tot de Data Protection Officer van de Universiteit van Amsterdam via fg@uva.nl of 020-525               
53 91. 
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2. Toestemmingsverklaring voor participanten

Amsterdam, (datum) 

Onderwerp: toestemmingsverklaring voor het onderzoek “Naam project” 

Hierbij ga ik akkoord met deelname aan het interview met Naam Onderzoeker 1 en Naam 
Onderzoeker 2 en Naam Onderzoeker 3. Verder heb ik begrepen dat het onderzoek is bedoeld om 
informatie te verzamelen [doeleinde onderzoek]. Ik begrijp dat mijn deelname aan 
dit onderzoek vrijwillig is en dat  ik op ieder moment mijn deelname kan beëindigen.  

Door het ondertekenen van deze toestemmingsverklaring ga ik akkoord met de volgende 
verklaringen: 

1. Ik heb de ‘informatiebrief  voor participanten “Naam Project”’ gelezen en begrepen.
2. Ik stem er vrijwillig mee in om deel te nemen aan dit onderzoek en ik begrijp dat ik op ieder

moment mijn deelname kan beëindigen.
3. Ik stem ermee in dat de door mij verstrekte informatie gebruikt zal worden voor het

eindrapport en zal worden gepubliceerd.
4. Ik stem ermee in dat mijn antwoorden volledig anoniem in het eindrapport gepubliceerd

kunnen worden en dat de resultaten worden gebruikt zonder dat mijn naam daarbij wordt
weergegeven.

5. Ik geef toestemming om de uit de interview verkregen gegevens gedurende tien jaar
digitaal op te slaan op beveiligde servers, waar alleen de onderzoekers toegang toe hebben.

Voor meer informatie over dit onderzoek of gerelateerde vragen kan ik contact opnemen met 
Naam verantwoordelijke onderzoeker (email@uva.nl, phone numer). Gaan de klachten 
over het gebruik van data met betrekking tot dit onderzoek, dan weet ik dat ik mij kan 
wenden tot de Data Protection Officer van de Universiteit van Amsterdam via fg@uva.nl of 
020-525 5391.

Een digitale handtekening of een scan/kopie van een getekende verklaring is ook toegestaan. 

Datum: 

Naam geïnterviewde: Handtekening geïnterviewde:  

In aanvulling op het bovenstaande stem ik ermee in dat het interview wordt opgenomen (in de vorm                 
van een geluidsopname). De geluidsopname zal voor publicatie van het onderzoek worden            
vernietigd. 

▯Ja ▯Nee

Gaat u er akkoord mee dat uw uitspraken, indien u daar expliciet toestemming voor heeft               
gegegeven, ook met naam geciteerd  kunnen worden in het eindrapport ? 

▯Ja ▯Nee
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