
 

 

 

Informatiebijlage 

DELA multi-stakeholderdialogen over  

‘privacy na overlijden’  

In onze uitnodiging bent u gevraagd deel te nemen aan de multi-stakeholderdialogen met 

het thema ‘privacy na overlijden’. In dit document krijgt u nadere informatie over de 

dialogen en het daaraan gekoppelde onderzoek van Tanja de Jonge. 

 

Waarom zou u deelnemen aan de multi-stakeholderdialogen? 

DELA vindt het belangrijk haar externe stakeholders in een vroeg stadium te betrekken 

bij de ontwikkeling van een visie op belangrijke vraagstukken en beleidsontwikkelingen. 

DELA wil graag haar stakeholdermanagement verder vormgeven.  

 

‘privacy na overlijden’ 

Als stakeholder heeft u een mening over of verwachting bij DELA. U vertegenwoordigt 

daarmee een belang. Via de dialogen krijgt u de mogelijkheid om uw belang onder de 

aandacht van DELA en andere stakeholders te brengen. U gaat in gesprek met de andere 

externe stakeholders en medewerkers van DELA over het thema ‘privacy na overlijden’. 

Met uw inbreng draagt u bij aan het ontwikkelen van DELA’s visie daarop. De multi-

stakeholderdialogen stellen u in de gelegenheid om vragen te stellen, meer informatie te 

krijgen en uw zienswijze op de organisatie of het onderwerp bij te stellen. Door het 

uitwisselen van argumenten en zienswijzen met de andere stakeholders werkt u mee aan 

een breed gedragen visie waar DELA haar verdere beleid voor ‘privacy na overlijden’ op 

baseert. 

 

Wat wordt er van u verwacht? 

Voor het hele proces van het ontwikkelen van de visie ‘privacy na overlijden’ zijn drie 

dialogen voorzien, verspreid in de periode juli 2019 tot en met oktober 2019. De dialogen 

vinden in Eindhoven plaats en duren drie uur (14.30-17.30 uur). Daarnaast vraagt DELA 

tijd voor het invullen van vragenlijsten voor het voorbereiden en evalueren van de multi-

stakeholderdialogen. 

 

De sessies zijn gepland op de volgende data: 

•             Sessie 1: donderdag 4 juli 2019 

•             Sessie 2: maandag 9 september 2019 

•             Sessie 3: donderdag 24 oktober 2019 

 

Een onafhankelijke facilitator begeleidt de stakeholderdialogen.  

 

  



 

 

Actieonderzoek 

Tijdens het proces werkt DELA samen met Tanja de Jonge1, promovenda bij Nyenrode 

Business Universiteit op het onderwerp multi-stakeholderdialogen. Zij ontwikkelde een 

model, gebaseerd op gecombineerde wetenschappelijke inzichten over 

stakeholdermanagement. In haar model staat betrokkenheid van stakeholders centraal. 

Samen met u en DELA onderzoekt Tanja, onder wetenschappelijke begeleiding van 

Nyenrode, de opzet en uitvoering van de multi-stakeholderdialogen over ‘privacy na 

overlijden’. Hiermee verkrijgt zij inzicht in hoe dergelijke dialogen in de praktijk werken 

en in hoeverre haar model aansluit bij de praktijk. Met de informatie uit het onderzoek 

ontwikkelt Tanja haar model verder. DELA wordt hiermee op weg geholpen om haar 

aanpak voor multi-stakeholderdialogen vorm te geven. Voor u betekent het dat u 

ervaring opdoet met een nieuwe aanpak van het voeren van dialogen met belangrijke 

stakeholders.  

 

Uw rol in het actieonderzoek 

Door uw deelname aan de dialogen en de door u ingevulde vragenlijsten draagt u bij aan 

het onderzoek, omdat Tanja hieruit onderzoeksgegevens afleidt. Daarnaast kunt u zich 

aanmelden om betrokken te zijn als mede-onderzoeker aan het onderzoek. U draagt bij 

aan het ontwikkelen van een model voor stakeholderdialogen waarin deelnemers actief 

participeren.  

 

De keuzemogelijkheden voor betrokkenheid bij het onderzoek zijn: 

A. Intensieve betrokkenheid: aanwezig bij voorbereiding, evaluatie- en reflectiesessies 

(2 uur per sessie, 2-4 sessies per dialoog, in de periode mei 2019-januari 2020) en 

het bijhouden van notities in een digitaal registratieboek gedurende het hele proces 

(0,5 – 1 uur per sessie of dialoog) 

B. Beperkte betrokkenheid: het bijhouden van notities in een digitaal registratieboek 

gedurende het hele proces (0,5 – 1 uur per sessie of dialoog, 10-16 sessies/dialogen) 

 

Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw keuze door te geven. Deelname aan het 

onderzoek is op vrijwillige basis. Gedurende het onderzoek kunt u zich zonder opgave 

van redenen en zonder consequenties terugtrekken. 

 

Hoe gaan de onderzoekers met uw inbreng om? 

Tijdens het onderzoek maakt Tanja de Jonge gebruik van schriftelijke documentatie, 

interviews, audio- en video-opnamen en (digitale) vragenlijsten. Het verzamelen van de 

gegevens gebeurt in samenwerking met haar promotor prof. dr. Ronald Jeurissen en 

copromotor dr. Melanie de Ruiter van Nyenrode. De verzamelde onderzoeksgegevens 

worden door de onderzoekers van Nyenrode vertrouwelijk en geanonimiseerd met een 

code verwerkt en zullen niet tot individuele stakeholders herleidbaar zijn. Voor het 

gebruik van citaten vragen de onderzoekers expliciete goedkeuring van u. Minstens 

10 jaar blijven de onderzoeksgegevens op een adequate wijze opgeslagen en beveiligd 

op Nyenrode. 

  

                                       
1 Tanja de Jonge, promovenda bij Nyenrode op het onderwerp multi-stakeholderdialogen, combineert haar PhD-

traject met zelfstandig ondernemerschap vanuit Farfalla Services BV, die daarmee ook partner en tevens 

penvoerder van het onderzoek is. 



 

 

Alle sessies en dialogen vinden in een vertrouwelijke opzet plaats. DELA en de 

onderzoekers vragen alle deelnemers respect voor identiteit en vertrouwelijkheid van wat 

plaatsvindt in de sessies en dialogen en dit niet daarbuiten te gebruiken. Ondanks de 

genomen maatregelen kan niet volledig worden gegarandeerd dat alle deelnemers zich 

aan de afspraken houden. 

  

Via een Toestemmingsverklaring geeft u aan kennis te hebben genomen van deze 

informatiebijlage, de mogelijkheid te hebben gehad om informatie op te vragen en om 

vragen te stellen, waarna u toestemming geeft voor het gebruik van de 

onderzoeksgegevens in het promotietraject van Tanja de Jonge. Meer informatie over het 

onderzoek is bij Tanja de Jonge op te vragen. U kunt contact opnemen via 

tanja@farfallaservices.nl of 06-31211874. 

 

Bij andere vragen kunt u mailen met Eveline Bouwman, coördinator multi-

stakeholderdialogen, via dialogen@dela.org. 

 

 


