
 
 

Toestemmingsverklaring deelname 

DELA multi-stakeholderdialogen over  

‘privacy na overlijden’  

 

Ik las de informatie over dit onderzoek in het document Informatiebijlage ‘DELA 

Stakeholderdialoog over ‘privacy na overlijden’. Ik heb de mogelijkheid gehad om vragen 

te stellen en deze zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik kreeg voldoende tijd om te 

besluiten over deelname aan het onderzoek. 

 

Ik stem in met deelname aan dit onderzoek, weet dat dit op vrijwillige basis is en dat ik 

op elk moment mijn toestemming kan intrekken, zonder opgave van reden en zonder 

negatieve consequenties voor mij. Ik stem in met het maken van schriftelijke notities, 

audio- en video-opnamen tijdens het onderzoek.  

 

Mijn onderzoeksgegevens worden geanonimiseerd met een code en ik kan alleen worden 

geïdentificeerd door de onderzoeker. Mijn naam (of andere herleidbare informatie) zal 

niet in rapporten, presentaties of wetenschappelijke publicaties worden genoemd. 

Ondanks maatregelen voor het waarborgen van identiteit en vertrouwelijkheid door de 

hoofdonderzoekers (Tanja de Jonge en haar promotieteam), begrijp ik dat niet volledig 

kan worden gegarandeerd dat alle deelnemers aan de stakeholderdialogen zich hieraan 

houden. 

 

Ik weet wie toegang heeft tot mijn onderzoeksgegevens en dat deze voor minstens 10 

jaar op een adequate wijze worden opgeslagen en beveiligd. 

 

Ik geef toestemming voor het verwerken en opslaan van mijn onderzoeksgegevens voor  

(aankruisen wat van toepassing is): 

o het gehele onderzoek: u tekent één toestemmingsverklaring voor alle 

vragenlijsten, opnames en notities van interviews, voorbereidings-, evaluatie- en 

reflectiesessies1 en stakeholderdialogen; of 

o per stakeholderdialoog: u tekent per stakeholderdialoog één 

toestemmingsverklaring voor alle vragenlijsten, opnames en notities van 

interviews, voorbereidings-, evaluatie- en reflectiesessies 2 en stakeholderdialoog, 

die voor die specifieke stakeholderdialoog worden verzameld. Wanneer u 

deelneemt aan meerdere stakeholderdialogen zal u per stakeholderdialoog 

worden gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen. 

 

Als de onderzoeker één van mijn uitspraken anoniem wenst te gebruiken in een rapport 

of publicatie (aankruisen wat van toepassing is): 

o geef ik hierbij vooraf mijn toestemming; of 

o wil ik dat er eerst contact met mij wordt opgenomen om toestemming te geven; 

of 

o geef ik hier, nu en ook niet op een later tijdstip, geen toestemming voor. 

 

 

 

                                                           
1 Afhankelijk van uw keuze voor deelname aan het onderzoek, zie de informatiebijlage 
2 idem 



 
 

Ik wens wel / niet (doorhalen wat niet van toepassing is) geïnformeerd te worden over 

uitkomsten van het onderzoek 

 

 

Mijn contactgegevens (email, telefoon, postadres) zijn: 

 

______________________________________________ 

 

Naam van de deelnemer: 

Handtekening:       Datum: 

 

(Vanaf hier in te vullen door onderzoeker) 

Ik verklaar dat de hiervoor genoemde persoon schriftelijk is geïnformeerd. Ik verklaar 

dat het beëindigen van deelname aan het onderzoek geen consequenties voor deze 

persoon heeft. Als tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming 

kan beïnvloeden, dan informeer ik de deelnemer zo snel als mogelijk. 

Naam onderzoeker: Tanja de Jonge3 

Positie: PhD kandidaat Nyenrode Business Universiteit 

Handtekening:       Datum: 

 

Code in onderzoek: ____________ 

                                                           
3 Tanja de Jonge, promovenda bij Nyenrode op het onderwerp multi-stakeholderdialoog, combineert haar PhD-traject met 

zelfstandig ondernemerschap vanuit Farfalla Services BV, die daarmee ook partner en tevens penvoerder van het 

onderzoek is. 

 


