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Waarom dit onderzoek? 
Het doel van het onderzoek is om op te helderen hoe effectief de aanpakken zijn 
voor dagbesteding en werk in de gemeente Amsterdam. U maakt gebruik van één 
van deze aanpakken.   
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO in samenwerking met Stichting de 
Omslag. TNO is een  onafhankelijke kennisorganisatie, die wetenschappelijke 
kennis toepast om dienstverlening te verbeteren. 
 
Wat betekent het als u deelneemt aan het onderzoek? 

o Doet u mee, dan zal u tweemaal (nu en over 9 maanden) een korte vragenlijst 
invullen op de computer. Deze vragenlijst bestaat uit drie onderdelen. 

o Het eerste onderdeel van de vragenlijst is de toestemmingsverklaring. Lees deze 
goed door. Als u bereid bent deel te nemen aan het onderzoek, vinkt u de button 
“Ja” aan onderaan de verklaring.  Als u niet wilt deelnemen aan het onderzoek 
vinkt u de button “Nee” aan.  

o Het tweede onderdeel van de vragenlijst is de zelfredzaamheidsmatrix. Deze vult u 
samen met uw begeleider* in. Met de zelfredzaamheidsmatrix wordt de mate van 
zelfredzaamheid in kaart gebracht.  

o Het derde onderdeel van de vragenlijst is een aantal vragen over gezondheid, zorg 
en participatie. Deze vragen vult u zelf in. 

o In het begin van de online vragenlijst vragen wij u ook om uw geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau en geboorteland in te vullen. 

o Het invullen van de online vragenlijst duurt maximaal 30 minuten. 
o Eventueel krijgt u een uitnodiging van TNO om twee keer geïnterviewd te worden 

door een onderzoeker.  
o U ontvangt na het invullen van de vragenlijst een VVV bon ter waarde van 5 euro. 

Vult u twee keer (nu en over 9 maanden) de vragenlijst in, dan ontvangt u twee 
keer 5 euro. 
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Belangrijke aanvullende informatie 
o Uw deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en vrijblijvend.  
o U kunt op ieder moment besluiten niet meer deel te nemen aan het onderzoek.  
o Indien u besluit niet deel te nemen aan het onderzoek, heeft dit geen 

consequenties voor uw gebruik van de aanpak.  
o Uw gegevens worden veilig bewaard op TNO computers. Alleen de betrokken 

TNO onderzoekers hebben toegang tot uw gegevens. De TNO onderzoekers zijn 
verplicht om strenge voorschriften na te leven over geheimhouding en privacy van 
onderzoeksgegevens. 

o In de resultaten van het onderzoek zullen uw persoonlijke gegevens voor niemand 
herkenbaar of herleidbaar zijn. 
 
Contactgegevens 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over dit onderzoek, dan kunt u mailen 
naar: onderzoekAmsterdam@tno.nl 
 
 
* Begeleider, deelnemer en voorziening, kunnen ook betrekking hebben op, 
respectievelijk: mentoren/stafleden, cliënten/gebruikers van, en een 
aanpak/interventie. 
 


