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1 Introductie 
 

We willen u graag bedanken voor uw tijd deel te nemen aan deze enquête. Om u te helpen een 

geïnformeerde beslissing te maken met betrekking tot uw participatie, zal deze informatiebrief u 

informeren over de aard van deze studie, de potentiële risico’s en baten, en uw rechten als 

deelnemer van dit onderzoek. Als iets onduidelijk is aan dit document, verzoeken wij u 

vriendelijk ons te bereiken op info@rwii.nl alvorens u deelneemt aan deze studie. U zal een 

kopie verkrijgen van dit document en het toestemmingsdocument mocht u ervoor kiezen mee te 

doen aan deze studie.  

 

1.1 General information 
 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door stichting Refugee Wellbeing and Integration Initiative 

(RWII) in samenwerking met Utrecht Universiteit. 300 mensen ouder dan 18 jaar, welke een 

vluchtelingstatus aangevraagd of ontvangen hebben in Nederland, en minder dan 5 jaar in 

Nederland verblijven mogen meedoen aan dit onderzoek. De Ethische Commissie van Sociale 

Wetenschappen van Utrecht Universiteit heeft dit onderzoek goedgekeurd.  

 

1.2 Doel van het onderzoek 
 

Het doel van het onderzoek is te rapporteren over het subjectieve welzijnsniveau van 

asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Manuscripten waarin de onderzoeksresultaten 

gerapporteerd worden zullen geschreven worden, waarna aanvragen voor publicatie gedaan 

worden binnen verschillende internationale onderzoeksmediums. We zullen ons onderzoek ook 

presenteren op internationale conferenties. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, zullen 

we onze bevindingen delen via de RWII website en schrijven voor verschillende populaire 

wetenschapsoutlets. We zullen onze in gebruik genomen sociale media accounts en persoonlijke 

blogs gebruiken om ons onderzoek te promoten.   

 

1.3 Achtergrondinformatie onderzoek 
 

Mensen met een vluchtelingenstatus ervaren vaak enorme uitdagingen voordat ze belanden in 

Nederland, en het is aannemelijk dat ze hierdoor achterlopen in de nieuwe maatschappij waar ze 

zich in bevinden. Dit onderzoek poogt een beter begrip te ontwikkelen voor indicatoren waarvan 

aannemelijk is dat ze een impact hebben op de persoonlijke levens van mensen en de mate van 

succes van hervestiging van het land van herkomst naar Nederland. Deze indicatoren zullen 

dienstverleners welke asielzoekers en vluchtelingen helpen integreren helpen een nog betere 

aanpak te ontwikkelen, en opent de discussie over benodigdheden die onbehandeld blijven. Het 

onderzoek poogt ook een gevoel van gelijkwaardigheid te brengen, waarin de basisbehoeften 
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van vluchtelingen en asielzoekers niet onder hoeven te doen voor die van anderen in de 

maatschappij. “Welzijn voor iedereen” is van fundamenteel belang voor de bredere omgang met 

alle deelnemers van de Nederlandse maatschappij.  

 

 2 Participatie  
 

Mocht u beslissen mee te doen aan dit onderzoek, dan vragen wij u vriendelijk jaarlijks een 

online enquête in te vullen voor een tijdsbestek van 5 jaar. Het invullen van deze enquête neemt 

een maximum van 10 minuten van uw tijd in beslag. De enquête is online, en kan wanneer u wilt 

ingevuld worden. De enquête beslaat, onder andere, vragen over de levenstevredenheid in het 

algemeen, tevredenheid over uw leefsituatie, werk en onderwijs. 

De totale tijdsinvestering voor een deelnemer aan deze studie wordt geschat op 50 minuten voor 

de complete duratie van 5 jaar. 

 

2.1 Participantenprofiel  
 

Dit onderzoek is alleen voor deelnemers ouder van 18 jaar, asielzoekers of vluchtelingen in 

Nederland, welke tot nu toe voor minder dan 5 jaar verbleven zijn in Nederland. Aan het begin 

van de enquête zullen er vragen worden gesteld welke vaststellen of u voldoet aan deze criteria. 

Mocht u niet voldoen aan de criteria, dan zal de enquête beëindigd worden. Uw persoonlijke 

gegevens welke u tot dat punt toe ingevuld heeft zullen automatisch verwijderd worden. 

 

2.2 Wat van u wordt verwacht 
 

Om ervoor te zorgen dat het onderzoek goed verloopt, is het belangrijk dat u de onderzoek 

instructies opvolgt. 

De instructies vereisen dat: 

● U de enquête beantwoordt als gevraagd  

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker als u: 

● Niet langer deel wilt nemen aan deze studie 

● Als uw contactinformatie veranderd  

 

2.3 Mogelijke voordelen en nadelen 
 

Na gedane risicoanalyses, zijn er vrijwel geen bekende of geanticipeerde risico’s bij ons in beeld 

wanneer u besluit deel te nemen aan deze studie. Vragen zijn simpel, en zullen geen betrekking 
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hebben tot trauma’s en negatieve ervaringen uit het verleden. U kunt de vragen alleen invullen, 

in uw eigen tijd en wanneer u maar wilt. 

Er zijn geen directe voordelen voor u bij deelname aan dit onderzoek. Maar de verschafte 

inzichten welke u de onderzoekers verschaft zullen helpen het onderzoek in goede banen te 

leiden en indirect bijdragen aan de integratie en welzijn van vluchtelingen en toekomstige 

asielzoekers.  

Mocht u problemen, zorgen of vragen hebben tijdens het onderzoek, dan is er de mogelijkheid 

contact op te nemen met het onderzoeksteam. U kunt persoonlijk contact op nemen of via de 

contactinformatie welke op de laatste pagina van dit document beschikbaar is. 

 

2.4 Niet participeren of beëindiging participatie  
 

Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Dit betekent dat u ten alle tijden het recht 

heeft deelname aan het onderzoek te weigeren, of terug te trekken uit het onderzoek, zonder 

negatieve consequenties, en zonder de noodzaak hier een uitleg voor te verschaffen. Als u beslist 

zich terug te trekken uit het onderzoek, dan zouden wij het enorm op prijs stellen ons tijdig te 

informeren over deze beslissing. 

In het geval dat u zich wilt terugtrekken uit het onderzoek, dan hopen wij dat wij de tot dan toe 

verschafte data en informatie mogen behouden voor de doelen welke zijn uitgewerkt in deze 

brief. Maar, mocht u ervoor kiezen, dan kan deze informatie op verzoek vernietigd worden. Uw 

persoonlijke informatie zal dan verwijderd worden uit elk onderzoeksbestand.  

Mocht er nieuwe onderzoeksinformatie beschikbaar zijn welke belangrijk voor u is, dan zal de 

onderzoeker dit u laten weten. U zult dan gevraagd worden of u nog mee wilt doen aan het 

onderzoek. 

Het terugtrekken van uw data is niet mogelijk als de onderzoeksresultaten reeds gepubliceerd 

zijn.  

 

2.5  Einde van het onderzoek 
 

Uw deelname aan het onderzoek stopt wanneer:  

● U alle 5 jaarlijkse enquêtes ingevuld heeft;  

● U ervoor kiest voortijdig te stoppen; 

● De Ethische Commissie van de Faculteit Sociale & Gedragswetenschappen ervoor kiest het 

onderzoek voortijdig te stoppen. 

Na de verwerking van de data, zal de onderzoeker u informeren over de belangrijkste 

onderzoekresultaten. Dit zal jaarlijks gebeuren vanaf jaar twee tot het einde van het onderzoek.  
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3  Datagebruik en opslag  
 

Uw persoonlijke data zal alleen opgeslagen en gebruikt worden voor dit onderzoek. Onder deze 

data zal uw naam, adres en geboortedatum vallen. De verzameling, gebruik en opslag van uw 

data is noodzakelijk de onderzoeksvragen in dit onderzoek te kunnen beantwoorden en de 

resultaten te publiceren. We vragen uw toestemming tot het gebruik van uw data. 

 

3.1  Vertrouwelijkheid van uw data  
 

Om uw privacy te beschermen, zal uw data beveiligd worden door middel van encryptie. Uw 

naam en andere informatie welke u direct zouden kunnen identificeren zal weggelaten worden 

in de publicatie van het onderzoek. Data kan alleen getraceerd worden naar u met behulp van 

een encryptiesleutel. De encryptiesleutel zal veilig opgeslagen worden op beveiligde servers van 

Universiteit Utrecht. De data kan niet getraceerd worden naar u in rapporten en publicaties van 

deze studie. Welke informatie dan ook welke u zou kunnen identificeren zal niet openbaar 

gemaakt worden aan derden tenzij dit verplicht wordt door (overheids)autoriteiten.  

 

3.2  Retentieperiode van uw data 
 

Uw geanonimiseerde data zal opgeslagen worden voor de duratie van 15 jaar. Data welke u zou 

kunnen identificeren zoals uw naam, geboortedatum, postcode en email zullen vernietigd 

worden aan het einde van het onderzoek. 

 

3.3  Terugnemen van toestemming 
 

U kan uw toestemming van het gebruik van uw persoonlijke data ten alle tijden terugtrekken. Dit 

geldt voor dit onderzoek en ook voor de opslag en gebruik van toekomstige onderzoeken. De 

verzamelde onderzoeksdata zal gebruikt worden voor dit onderzoek tot u hier geen toestemming 

meer voor geeft. 

 

Meer informatie over uw rechten in het gebruiken en analyseren van data 

Voor meer algemene informatie over uw rechten bij het analyseren en gebruiken van uw 

persoonlijke data, kunt u altijd contact opnemen met de Nederlandse databeschermings 

autoriteiten. 

Mocht u vragen hebben over uw rechten, kunt u ook contact opnemen met de persoon welke de 

verantwoordelijkheid heeft tot het verwerken van uw persoonlijke data. Voor dit onderzoek is dat 

Kinan Alajak (Zie bijlage I voor de contactgegevens). 
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Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonlijke data, dan adviseren 

wij u eerst de onderzoekslocatie te contacteren. U kunt ook de klachtenfunctionaris contacteren. 

(Klachtenfunctionaris-fetcsocwet@uu.nl) 

 

4 Compensatie voor participatie 
 

U zult geen betaling ontvangen voor uw deelname aan het onderzoek. 

 

5  Vragen?  
 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met onderzoeker Kinan Alajak (zie 

bijlage I). Mocht u onafhankelijk advies ontvangen over uw deelname aan dit onderzoek, dan 

kunt u contact opnemen met onafhankelijke onderzoeken Laurien Meijer (zie bijlage I). Laurien 

Meijer is op de hoogte van het onderzoek, maar niet direct betrokken. 

 

6 Tekenen van het toestemmingsformulier 
 

Mocht u genoeg tijd hebben gehad voor reflectie, dan zult u verzocht worden deel te nemen aan 

het onderzoek. Als u toestemming geeft, zullen wij u vragen uw toestemming te bevestigen (zie 

bijlage II). U kunt dit toestemmingsformulier met een digitale handtekening ondertekenen. De 

elektronische handtekening is bindend. Met deze handtekening geeft u aan bovenstaande 

informatie begrepen te hebben en toestemming te geven voor de participatie aan dit onderzoek. 
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Annexes  
 
 
I 
Telefoonboek  

 

Dr Odilia Lacuelle, Hoofdonderzoeker  o.m.laceulle@uu.nl. 

Kinan Alajak, RWII Directeur   k.alajak@rwii.nl. 

Laurien Meijer, Waarnemend Onderzoeker l.meijer@uu.nl.  
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II 
Toestemmingsformulier  

 

• Ik heb de informatie in deze brief gelezen.  
• Ik heb de kans gehad vragen te stellen gerelateerd aan dit onderzoek en heb eventueel 

passende antwoorden gekregen op mijn vragen inclusief relevante aanvullende details. 
• Ik ben geïnformeerd over het feit dat participatie aan dit onderzoek volledig vrijwillig is en dat 

ik ten alle tijde mijn toestemming terug kan trekken door de onderzoeker hierover te 
informeren. 

• Ik geef mijn toestemming mijn data te verzamelen, op te slaan en te gebruiken voor dit 
onderzoek.  

 

Dit onderzoek is beoordeeld door de Ethische Commissie van de Faculteit Sociale & 
Gedragswetenschappen van Utrecht Universiteit [FETC20-639]. Mocht u vragen hebben voor deze 
commissie, neem contact up via klachtenfunctionaris-fetcsocwet@uu.nl. Voor alle overige vragen 
stuurt u een email naar ons informatiepunt: info@rwii.nl 

Ik ga akkoord met mijn deelname aan dit onderzoek.  □ 

Ik ga niet akkoord om mee te doen aan dit onderzoek. □ 

 



 

 

RWII – Stg. Refugee Wellbeing  
& Integration Initiative  
Salamancapad 311, 3584 DX Utrecht  
Phone +31 (0)6 453 220 77 
www.rwii.nl 
info@rwii.nl  


