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INFORMATIEFORMULIER DEELNEMERS 
ONDERZOEK SOCIALE EN HUMANE WETENSCHAPPEN 

Participatief en praktijkgericht onderzoek van het Gents sociaal middenveld 

U wordt uitgenodigd om vrijwillig deel te nemen aan een participatief en praktijkgericht onderzoeksproject van het 
Gents sociaal middenveld. Vooraleer u toestemt om aan deze studie deel te nemen, is het belangrijk dat u dit 
formulier aandachtig leest. In dit informatieformulier worden het doel, de onderzoeken, de voordelen, risico’s en 
ongemakken gepaard gaande met de studie beschreven. Ook de voor u beschikbare alternatieven en het recht om 
op elk ogenblik de studie te verlaten, zijn hieronder beschreven. Er kunnen geen beloften gedaan worden, noch 
waarborgen gegeven worden betreffende de resultaten van het onderzoeksproject. U hebt het recht om op elk 
ogenblik vragen te stellen over de mogelijke en/of bekende risico’s/ongemakken die deze studie inhoudt. 
Contactgegevens vindt u onderaan dit formulier. 

Doel en beschrijving van de studie 

Via dit participatief en praktijkgericht onderzoeksproject uitgevoerd in opdracht van stad Gent, wil stad Gent samen 
met het lokale sociaal middenveld onderzoeken hoe de verhoudingen tussen lokale overheid en sociaal 
middenveldorganisaties enerzijds, en de verhoudingen tussen sociaal middenveldorganisaties onderling anderzijds 
anders en beter georganiseerd en vormgegeven kunnen worden. 

Teneinde deze doelstelling te bereiken, zullen er in het kader van dit onderzoeksproject een aantal deelstudies 
uitgevoerd worden om onderzoeksdata te verzamelen. De deelstudies zullen bestaan uit: 

- Workshops met vertegenwoordigers van Gentse sociaal middenveldorganisaties en/of 
vertegenwoordigers van Gentse stadsdiensten betrokken bij het Gents sociaal middenveld; 

- Interviews met vertegenwoordigers van Gentse sociaal middenveldorganisaties en/of 
vertegenwoordigers van Gentse stadsdiensten betrokken bij het Gents sociaal middenveld; 

- Online bevragingen van vertegenwoordigers van Gentse sociaal middenveldorganisaties. 

Verspreid over de verschillende deelstudies, zullen naar verwachting ongeveer 200 deelnemers bevraagd worden. 

U werd uitgenodigd om deel te nemen aan deze studie omdat u deel uitmaakt van een van de 
middenveldorganisaties die via onze steekproeftrekking van het Gents sociaal middenveld uitgeloot werd. 

Opdrachtgever van de studie 

De opdrachtgever van de studie is stad Gent. 

Duur van het onderzoeksproject 

Het onderzoeksproject loopt over een periode van 10 maanden (van mei 2020 tot en met februari 2021). 

Deelstudies in het kader van het onderzoeksproject 

Indien u aanvaardt aan de studie deel te nemen en u voldoet aan alle voorwaarden voor deelname aan de studie, 
dan zal volgende deelstudie worden uitgevoerd: online bevraging waarbij de deelnemer de bevraging invult. 
Tijdsinvestering: 20 minuten. 

Vrijwillige deelname 

U neemt geheel vrijwillig deel aan deze studie en u hebt het recht te weigeren eraan deel te nemen. U heeft steeds 
de mogelijkheid om al dan niet aan deze studie deel te nemen of om uw deelname aan de studie stop te zetten.  
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Indien u aanvaardt om aan de studie deel te nemen, zal u dit inlichtingenformulier krijgen om te bewaren en zal er u 
via de online bevraging gevraagd worden om het online  toestemmingsformulier te ondertekenen. 

De onderzoeker kan zelf op elk ogenblik een einde stellen aan uw deelname aan de studie, zelfs zonder dat hij/zij 
hiervoor uw toestemming moet vragen, om één van de volgende redenen: 

- U houdt zich niet aan de instructies voor deelname aan de studie; 
- Er wordt naderhand ontdekt dat u niet aan de studievoorwaarden voldoet; 
- De opdrachtgever zet de studie stop wegens andere, momenteel onbekende redenen. 

U hebt het recht om uw deelname aan de studie op elk ogenblik stop te zetten, zelfs nadat u het 
toestemmingsformulier ondertekend heeft. U hoeft geen reden te geven voor het intrekken van uw toestemming 
tot deelname. Het intrekken van uw toestemming zal geen enkel nadeel of verlies van voordelen met zich 
meebrengen. 

Risico’s en ongemakken 

Mogelijke risico’s en ongemakken die gepaard gaan met deelname aan deze studie zijn: 

- Beperkte tijdsinvestering van de deelnemer; 
- De onmogelijkheid om anoniem gegevens te verzamelen. De gegevens zullen evenwel strikt vertrouwelijk 

behandeld worden door de uitvoerende onderzoekers. Dit wil zeg dat gegevens die u als persoon kunnen 
identificeren onmiddellijk uit de verzamelde informatie (‘onderzoeksdata’) verwijderd zullen worden en 
op aparte locaties opgeslagen zullen worden. 

Voordelen 

Wij kunnen u niet bevestigen dat, indien u toestemt om aan deze studie deel te nemen, u persoonlijk enig 
rechtstreeks voordeel zal halen uit uw deelname aan deze studie. 

Indien u toestemt om aan deze studie deel te nemen, kan dit al dan niet nuttig blijken te zijn voor de toekomstige 
samenwerkingsrelaties met stad Gent en andere middenveldorganisaties. Het doel van onderzoeksproject is immers 
om op participatieve wijze met het middenveld en stad Gent de verhoudingen tussen het sociaal middenveld en 
stad Gent enerzijds, en de verhoudingen tussen sociaal middenveldorganisaties anderzijds anders en beter vorm te 
geven. 

Vergoeding 

Stad Gent betaalt het onderzoeksteam om dit onderzoeksproject uit te voeren. 

De reis- en/of parkeerkosten die u maakt in het kader van dit onderzoek zullen niet worden vergoed. 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Uw identiteit en uw deelname aan deze studie worden strikt vertrouwelijk behandeld. U zult niet bij naam of op een 
andere herkenbare wijze geïdentificeerd worden in dossiers, resultaten of publicaties in verband met de studie. 

Gegevensverwerking 

Het is met name de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde: 

- U te kunnen contacteren om deel te nemen aan deze studie (e-mailadres, verkregen via stad Gent); 
- De onderzoeksdata te kunnen verzamelen en analyseren (video-/audio-opnames). 

Om de doeleinden omschreven in dit formulier te bereiken, zullen de volgende personen en/of diensten toegang 
hebben tot uw persoonsgegevens: 
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- De uitvoerende onderzoekers, rechtstreekse toegang; 
- Jobstudent(en) verbonden aan Universiteit Antwerpen, rechtstreekse toegang na het ondertekenen van 

een vertrouwelijkheidsverklaring (om het transcriberen (woordelijk uittypen) van de onderzoeksdata 
mogelijk te maken). 

Uw persoonsgegevens zullen steeds verwerkt worden onder de verantwoordelijkheid van Els De Waele, Faculteit 
Sociale Wetenschappen – CRESC, Stadscampus, lokaal S.Z.504, Sint-Jacobstraat 2, 2000 Antwerpen, met 
telefoonnummer 03 265 96 28 en met e-mailadres els.dewaele@uantwerpen.be. 

U hebt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier te allen tijde recht om uw 
persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige 
persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. Daarbij kan u tevens vragen dat 
wij uw persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat 
wij de juistheid van uw persoonsgegevens hebben gecontroleerd. 

U heeft voorts het recht om te vragen dat wij een kopie van uw persoonsgegevens overmaken aan uzelf en/of 
rechtstreeks aan een andere instelling of persoon van uw keuze in een formaat dat toelaat om deze 
persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen. 

Indien u meent dat Els De Waele uw persoonsgegevens niet meer mag verwerken, dan kan u in bepaalde gevallen 
ook vragen dat uw persoonsgegevens definitief gewist worden. In plaats van wissing kan u als alternatief ook vragen 
dat uw gegevens wel opgeslagen blijven, maar niet verder worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk 
omschreven gevallen). 

Uw persoonsgegevens zullen in elk geval niet langer bewaard worden dan nodig is voor de doeleinden omschreven 
in dit formulier. 

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, kan u contact opnemen met Els De Waele, Faculteit Sociale 
Wetenschappen – CRESC, met e-mailadres els.dewaele@uantwerpen.be. Voor bijkomende vragen over uw rechten 
en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Universiteit 
Antwerpen kan u ook steeds terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming, de Heer Koen Pepermans, 
Stadscampus – lokaal S.M. 134, Sint-Jacobstraat 2, 2000 Antwerpen, via het telefoonnummer 03 265 52 63 of via 
het e-mailadres koen.pepermans@uantwerpen.be. Deze functionaris ziet op onafhankelijke wijze toe op de naleving 
van de privacywetgeving binnen Universiteit Antwerpen. 

Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten worden/werden 
verwerkt, dan heeft u ook steeds het recht om klacht indienen bij de Privacycommissie (contactgegevens 
beschikbaar via: www.privacycommission.be). In geval van klachten raden wij evenwel aan om eerst onze 
functionaris voor gegevensbescherming te contacteren. Vaak zullen eventuele problemen of misverstanden zo 
eenvoudig opgelost kunnen worden. 

Kennisgeving van nieuwe informatie 

Soms komt er in de loop van een onderzoeksproject nieuwe informatie aan het licht over het bestudeerde topic. 
Indien dit het geval is, zal u op de hoogte gebracht worden van nieuwe informatie die uw bereidheid om aan deze 
studie verder deel te nemen, kan beïnvloeden. 

In dat geval zal u gevraagd worden een nieuw informatie- en toestemmingsformulier te ondertekenen. Mocht u 
naar aanleiding van de nieuwe informatie besluiten met het onderzoek te willen stoppen, dan is dit op elk tijdstip 
mogelijk. 

Hergebruik van gegevens 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle verzamelde onderzoeksgegevens, zullen de datasets mogelijk in een 
later stadium hergebruikt worden voor andere onderzoeksdoeleinden. Hierbij garanderen wij dezelfde zorgvuldige 
omgang met de verstrekte gegevens als bij de initiële verzameling. 

mailto:els.dewaele@uantwerpen.be
mailto:els.dewaele@uantwerpen.be
mailto:koen.pepermans@uantwerpen.be
http://www.privacycommission.be/
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Commissie voor ethiek 

Deze studie wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie voor ethiek, nl. Ethische Adviescommissie voor 
Humane en Sociale Wetenschappen van Universiteit Antwerpen. 

Contactpersonen in geval van vragen in verband met de studie 

Indien u meent studiegebonden schade te hebben opgelopen of indien u vragen heeft over het onderzoek of uw 
rechten als studiedeelnemer, nu of tijdens of na uw deelname, dan kan u contact opnemen met Prof. Dr. Stijn 
Oosterlynck (woordvoerder van het onderzoek). 

Alvast bedankt om de tijd te nemen dit informatieformulier te hebben doorgenomen. Voor verdere informatie kan u 
steeds contact opnemen met  

Naam e-mailadres 
Prof. Dr. Stijn Oosterlynck 
(eveneens woordvoerder van het onderzoek) 

stijn.oosterlynck@uantwerpen.be 

Els De Waele els.dewaele@uantwerpen.be 
Dr. Lode Vermeersch lode.vermeersch@kuleuven.be 
Miet Lamberts miet.lamberts@kuleuven.be 
Prof. Dr. Filip De Rynck filip.derynck@ugent.be 

 


