
 

Privacyverklaring voor deelnemers 
[HIRAM: High Impact Research on Adherence and Morality] 

Waar gaat dit onderzoek over? 

Dit onderzoek brengt de organisatiecultuur van de Rijksdienst Sociale Zekerheid in kaart op het 
niveau van de verschillende business units en onderzoekt in welke mate er overeenstemming is 
tussen de organisatiecultuur van de verschillende business units. Daarnaast trachten we met dit 
onderzoek te analyseren hoe verschillende persoonlijkheidskarakteristieken en de organisatiecultuur 
een effect hebben op de integriteit, betrokkenheid en het welzijn van medewerkers in brede zin. 

Wat is het exacte doel het onderzoek? 

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: 

- De organisatie helpen om meer inzicht te verkrijgen in de organisatiecultuur, welke 
uitdagingen hieruit voortvloeien en de organisatie op basis van wetenschappelijk verworven 
inzichten advies verlenen om de organisatiecultuur te versterken 

- Meer inzicht verkrijgen in welke factoren op organisatie – en individueel niveau een effect 
hebben op de integriteit, betrokkenheid en het welzijn van medewerkers. Dit omvat 
onderzoek in meer brede zin, waarbij eerder ontwikkelde conceptuele frameworks en 
wetenschappelijke onderzoekstechnieken verder kunnen worden gevalideerd die vervolgens 
kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld software te ontwikkelen die kan gebruikt worden 
om de organisatiecultuur en het welzijn en de integriteit van medewerkers beter te helpen 
analyseren. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van gevalideerde vragenlijsten en door middel van 
korte situatieschetsen waarop medewerkers hun reactie wordt gevraagd (zogenaamde vignet-
technieken). 

Wie doen er mee aan het onderzoek? 

Voor dit onderzoek nodigen we mensen uit die werkzaam zijn bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid. 

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we? 

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een levende persoon van wie we 
weten wie het is of van wie we dat te weten kunnen komen. Bij persoonsgegevens wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen “reguliere” persoonsgegevens, die niet zo gevoelig zijn, en "bijzondere" 
persoonsgegevens, die wél gevoelig zijn. 

Voorbeelden van reguliere persoonsgegevens die we van u verwerken, zijn uw leeftijd, uw geslacht, 
uw e-mailadres en de antwoorden op de meeste vragen. Om onze onderzoeksvraag goed te kunnen 
antwoorden, is het noodzakelijk om ook bepaalde bijzondere persoonsgegevens te verwerken, 
bijvoorbeeld over de mate van stress die u ervaart. Bij bepaalde vragen waarin we bijzondere 
persoonsgegevens verzamelen, bieden we u de mogelijkheid om die vraag over te slaan.  

Uit welke bronnen zijn de persoonsgegevens afkomstig? 

Voor ons onderzoek gebruiken wij geen andere persoonsgegevens dan die welke we rechtstreeks bij 
de deelnemers hebben verzameld met behulp van de vragenlijst. 



 
Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens? 

De onderzoeksgegevens worden gebruikt om wetenschappelijk artikels te schrijven en te publiceren, 
om verslag uit te brengen aan de Rijksdienst Sociale Zekerheid over de organisatiecultuur en het 
welzijn van medewerkers en om u een persoonlijk profiel toe te sturen met informatie over de 
overeenstemming van verschillende van uw persoonlijkheidskarakteristieken in relatie tot de 
organisatiecultuur. 

Daarnaast worden de onderzoeksgegevens mogelijkerwijs gebruikt voor vervolgonderzoek en voor 
ander onderzoek binnen grofweg hetzelfde onderzoeksterrein, waarbij eerder ontwikkelde 
conceptuele frameworks en wetenschappelijke onderzoekstechnieken verder kunnen worden 
gevalideerd. Op basis hiervan kan bijvoorbeeld software worden ontwikkeld om de 
organisatiecultuur en integriteit van organisaties en medewerkers beter te helpen analyseren. 

Worden de persoonsgegevens ook aan anderen verstrekt? 

Om de verzamelde persoonsgegevens naar behoren te kunnen analyseren, wordt het 
onderzoeksteam mogelijkerwijs aangevuld, bijvoorbeeld met een of meer student-assistenten. Zij 
moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Daarnaast kunnen er andere universiteiten, 
onderzoeksinstituten en derde organisaties worden betrokken bij de analyse en verdere verwerking 
van de verzamelde persoonsgegevens. Met dergelijk organisaties maken we bindende afspraken 
over geheimhouding. Die afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten. 

Worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd? 

Om u de mogelijkheid te bieden uw toestemming in te trekken en om onszelf in staat te stellen u 
een persoonlijk profiel toe te sturen, worden uw antwoorden op de vragen uit de vragenlijst 
gekoppeld aan uw e-mailadres. Uw gegevens zijn dan dus niet anoniem. 

Nadat wij uw profiel aan u hebben toegestuurd, wordt uw e-mailadres verwijderd uit onze 
bestanden. Dit betekent dat u vanaf dat moment uw toestemming niet meer kunt intrekken, want in 
onze bestanden kunnen we dan niet meer zien welke gegevens van u zijn. Uw gegevens zijn dan 
ontdaan van rechtstreeks identificerende kenmerken, maar we noemen ze nog niet anoniem, want 
uit de combinatie van de door u gegeven antwoorden (bijvoorbeeld uw leeftijd en dergelijke) en het 
feit dat u werkzaam bent bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid zou uw identiteit alsnog op te maken 
kunnen zijn. Om die reden zorgen we ervoor dat uw gegevens extra goed worden beveiligd.  

Worden de gegevens geëxporteerd naar een land buiten de Europese Economische Ruimte? 

Nee. 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard? 

De Nederlandse universiteiten hebben onderling afgesproken dat onderzoeksgegevens tot minimaal 
10 jaar na publicatie van de onderzoeksresultaten worden bewaard. Dit heeft te maken met controle 
op de wetenschappelijke integriteit en met mogelijke replicatie (herhaling) van de analyse. 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot ons onderzoek? 

We hebben u om toestemming gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Die 
toestemming kunt u ook weer intrekken, zonder opgaaf van redenen. Dit kan zo lang uw e-mailadres 
is gekoppeld aan uw antwoorden op de vragen uit de vragenlijst. Voor het intrekken van uw 
toestemming kunt u een e-mail sturen aan l.dewaele@uu.nl.  



 
Wanneer u uw toestemming intrekt zoals hierboven beschreven, zullen wij stoppen met het 
verwerken van uw persoonsgegevens en zullen we uw persoonsgegevens verwijderen. Als we uw 
persoonsgegevens op dat moment al daadwerkelijk hebben gebruikt (bijvoorbeeld geanalyseerd), 
hoeven we dat niet ongedaan te maken.  

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. In Nederland is dat de 
Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), in België de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).   

Opmerking: De organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, de 
Universiteit Utrecht, valt onder Nederlands recht. Op grond van Art. 44 van de Nederlandse 
uitvoeringswet van de AVG, de UAVG, zijn het recht op inzage, het recht op rectificatie en het recht 
op beperking niet van toepassing. Dit heeft te maken met een uitzondering die geldt voor 
wetenschappelijk of historisch onderzoek dat aan universiteiten wordt verricht. 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

De Universiteit Utrecht heeft tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw 
persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen verlies, datadiefstal en onbevoegde toegang. Zo 
worden uw gegevens opgeslagen op een eigen, goed beveiligde server van de UU. Bovendien werkt 
de UU waar mogelijk met tweefactorauthenticatie, een vorm van beveiliging die veel effectiever is 
dan het gebruik van alleen wachtwoorden. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. 

Worden er persoonsgegevens gebruikt voor automatische besluitvorming of profilering? 

Op basis van (een aantal van) de door u gegeven antwoorden maken we een persoonlijk profiel van 
u. Dit profiel sturen we u toe. Wij gebruiken dit profiel uitsluitend voor het beantwoorden van onze 
onderzoeksvraag. Uw profiel wordt nooit gedeeld met uw organisatie, noch met uw leidinggevenden 
of uw collega’s. Datzelfde geldt voor uw afzonderlijke antwoorden.  

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor dit onderzoek? 

De “verwerkingsverantwoordelijke” is de organisatie die het doel en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Voor dit onderzoeksproject is de 
verwerkingsverantwoordelijke: 

Universiteit Utrecht  
Heidelberglaan 8,  
3584 CS Utrecht 

Uw contactpersoon is: dr. Lode De Waele 

Heeft de Universiteit Utrecht een functionaris voor de gegevensbescherming? 

De Universiteit Utrecht heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze 
kan u helpen bij het uitoefenen van de rechten die u heeft op grond van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). 

U kunt contact met de FG opnemen door een e-mail te sturen naar: privacy@uu.nl  

Heeft u nog vragen? 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met l.dewaele@uu.nl.  


