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Informatieblad voor onderzoek “Professionalisering werving- en selectiepersoneel” 
 

Doel van het onderzoek 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Het algemene doel van dit on-

derzoek is om bij te dragen aan de professionalisering van HR-medewerkers die betrokken zijn bij de 

werving en selectie van nieuw personeel. Om dit doel te bereiken onderzoeken wij hoe bepaalde 

aanpassingen aan het wervings- en selectieproces kunnen bijdragen aan de effectiviteit ervan. Het 

experiment is bedoeld om na te gaan wat echt werkt om ervoor te zorgen dat het evaluatie- en selec-

tieproces nauwkeurig verloopt en de meest geschikte kandidaten worden aangenomen.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en geleid door mw. 

JM Odijk en gecoördineerd door dr. AFM Hiemstra en prof.dr. MPh Born. 

Gang van zaken tijdens het onderzoek 

U neemt deel aan een onderzoek waarbij we informatie zullen vergaren door: 

- U deel te laten nemen aan een personeelsselectie experiment (simulatie) waarin u de taak 

krijgt om een aantal sollicitanten te beoordelen op geschiktheid voor een gegeven baan.  

- U een vragenlijst voor te leggen die u digitaal kunt invullen. Hierin staan onder andere vragen 

over gegevens met betrekking tot uw persoonlijke eigenschappen (bijv. leeftijd, geslacht, et-

niciteit) en ervaringen (bijv. beroep, opleiding) en maatschappelijke overtuigingen. 

Om deel te kunnen nemen aan dit onderzoek dient u tenminste 18 jaar te zijn en ten minste 12 

maanden werkzaam te zijn in de HR-branche. 

Potentiële risico's/voordelen en ongemakken 

Er zijn geen fysieke, juridische of economische risico's verbonden aan uw deelname aan deze studie. 

U hoeft geen vragen te beantwoorden die u niet wilt beantwoorden. Uw deelname is vrijwillig en u 

kunt uw deelname op elk gewenst moment stoppen.  

Er kan enig ongemak verbonden aan uw deelname aan deze studie, vanwege de gevoelige aard van 

enkele vragen. Tijdens uw deelname kunnen u enkele vragen worden voorgelegd die u als (zeer) per-

soonlijk kunt ervaren. Deze vragen worden alleen gesteld in het belang van het onderzoek. U hoeft 

echter geen vragen te beantwoorden die u niet wilt beantwoorden. Uw deelname is vrijwillig en u 

kunt uw deelname op elk gewenst moment stoppen. 

Door deel te nemen aan dit onderzoek zult u meer inzicht krijgen in verschillende wervings- en selec-

tiemethodes die toegepast kunnen worden voor het bevorderen van een objectief en effectief selec-

tieproces. 

Vergoeding 

U ontvangt voor deelname aan dit onderzoek een vergoeding van 50 euro als waardering voor uw 

deelname. Daarnaast ontvangt u van ons een uitnodiging om deel te nemen aan een eendaagse 

Workshop waarin u meer kunt leren over de waarde van verschillende werving en selectie tools voor 
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uw organisatie. In de Workshop worden de resultaten van de studie gedeeld en krijgt u de gelegen-

heid om te oefenen met de interventies. Het format van de Workshop zal afhankelijk zijn van de co-

rona-omstandigheden op dat moment. 

Vertrouwelijkheid van gegevens 

Uw privacy is en blijft maximaal beschermd. Er wordt op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie 

of persoonsgegevens van of over u naar buiten gebracht, waardoor iemand u zal kunnen herkennen. 

Voordat onze onderzoeksgegevens naar buiten gebracht worden, worden uw gegevens zoveel moge-

lijk geanonimiseerd. Een voorbeeld hiervan is:  

Uw naam wordt vervangen door een anonieme, op zichzelf betekenisloze combinatie van getallen. 

Bij de start van ons onderzoek krijgt uw naam direct een pseudoniem; uw naam wordt gepseudoni-

miseerd ofwel ‘versleuteld’. Op deze manier kunnen uw antwoorden wel worden onderzocht, maar 

weten de medewerkers van het onderzoek niet dat het uw antwoorden zijn. De onderzoeksleider is 

zelf verantwoordelijk voor dit pseudoniem en de sleutel en zal uw gegevens niet delen met anderen. 

Pseudominiseren is onder andere nodig omdat als u het onderzoek heeft afgerond de onderzoekslei-

der daarvan op de hoogte moet kunnen zijn, om u de afgesproken vergoeding te kunnen geven. 

In een publicatie zullen of anonieme gegevens of pseudoniemen worden gebruikt. De formulieren en 

andere documenten die in het kader van deze studie worden gemaakt of verzameld, worden opge-

slagen op een beveiligde locatie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en op de beveiligde (versleu-

telde) computers van de onderzoekers. De onderzoeksgegevens worden bewaard voor een periode 

van 10 jaar. 

De onderzoeksgegevens worden alleen in anonieme vorm ter beschikking gesteld aan personen bui-

ten de onderzoeksgroep. Bijvoorbeeld aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

voor onderzoeksdoeleinde en/of aan een wetenschappelijke integriteitscommissie voor een controle 

op wetenschappelijke integriteit. 

Vrijwilligheid 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt als deelnemer uw medewerking aan het on-

derzoek te allen tijde stoppen, of weigeren dat uw gegevens voor het onderzoek mogen worden ge-

bruikt, zonder opgaaf van redenen.  

Dit betekent dat als u voorafgaand aan het onderzoek besluit om af te zien van deelname aan dit on-

derzoek, dit op geen enkele wijze gevolgen voor u zal hebben. Bovendien kunt u tot 5 werkdagen (dit 

is de bedenktijd) na het onderzoek alsnog de toestemming intrekken die je hebt gegeven om gebruik 

te maken van jouw gegevens.  

Als u tijdens het onderzoek, na de bedenktijd van 5 werkdagen, besluit om uw medewerking te sta-

ken, zal dat eveneens op geen enkele wijze gevolgen voor u hebben. Echter: de gegevens die u hebt 

verstrekt tot aan het moment waarop uw deelname stopt, zal in het onderzoek gebruikt worden, in-

clusief de bescherming van uw privacy zoals hierboven beschreven. Er worden in dat geval uiteraard 

geen nieuwe gegevens verzameld of gebruikt. 
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In deze gevallen zullen uw gegevens uit onze bestanden worden verwijderd en vernietigd. Het stop-

zetten van deelname heeft geen nadelige gevolgen voor u of de eventueel reeds ontvangen vergoe-

ding. 

Contactpunten  

Als u vragen of opmerkingen heeft betreffende het onderzoek of uw deelname: 

Als u besluit om te stoppen met deelname aan het onderzoek, vragen of klachten heeft, uw bezorgd-

heid kenbaar wilt maken, of als u een vorm van schade of ongemak vanwege het onderzoek wilt mel-

den neemt u dan aub contact op met de onderzoeksleider: mw. JM Odijk (odijk@essb.eur.nl).  

Als u zich wilt beroepen op uw privacy rechten: 

Mocht u uw gegevens willen inzien, corrigeren of laten verwijderen, dan kunt u een verzoek richten 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam via ons Digitaal loket (https://www.eur.nl/disclaimer/privacy-

statement). Daarbij dient u duidelijk aan te geven dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op 

grond van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit 

persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl). 
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Toestemmingsformulier Onderzoek 

Met uw ondertekening van dit document geeft aan dat u minstens 18 jaar oud bent; dat u ten minste 

12 maanden in de HR-branche werkzaam bent; dat u goed bent geïnformeerd over het onderzoek, 

over de manier waarop de onderzoeksgegevens worden verzameld, gebruikt en behandeld en over 

welke eventuele risico’s u zou kunnen lopen door te participeren in dit onderzoek 

Indien u vooraf vragen had over uw deelname, geeft u bij ondertekening aan dat u deze vragen heeft 

kunnen stellen en dat deze vragen helder en duidelijk zijn beantwoord. U geeft aan dat u vrijwillig 

akkoord gaat met uw deelname aan dit onderzoek. U ontvangt een kopie van dit ondertekende toe-

stemmingsformulier. 

Door dit toestemmingsformulier te ondertekenen erken ik het volgende: 

1. Ik ben voldoende geïnformeerd over het onderzoek door middel van een separaat informatie-
blad. Ik heb het informatieblad gelezen en heb daarna de mogelijkheid gehad vragen te kunnen 
stellen. Deze vragen zijn voldoende beantwoord. 

2. Ik neem vrijwillig deel aan dit onderzoek. Er is geen expliciete of impliciete dwang voor mij om 
aan dit onderzoek deel te nemen. Het is mij duidelijk dat ik deelname aan het onderzoek op elk 
moment, zonder opgaaf van reden, kan beëindigen. Ik hoef een vraag niet te beantwoorden als 
ik dat niet wil. 

3. Mijn deelname houdt in dat ik een experimentele taak uitvoer en vragenlijsten invul van onder-
zoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Het experiment zal ongeveer [in te vullen 
door de onderzoeksleider] minuten duren. Ik geef de onderzoekers toestemming om tijdens het 
experiment schriftelijke notities te nemen. Het is mij duidelijk dat, als ik toch bezwaar heb tegen 
een of meer punten zoals hierboven benoemd, ik op elk moment mijn deelname, zonder opgaaf 
van reden, kan stoppen. 

4. Ik heb van de onderzoeksleider de uitdrukkelijke garantie gekregen dat deze er zorg voor draagt 

dat ik niet ben te identificeren in door het onderzoek naar buiten gebrachte gegevens, rapporten 

of artikelen. Mijn privacy is gewaarborgd als deelnemer aan dit onderzoek. 

5. Ik heb de garantie gekregen dat dit onderzoeksproject is beoordeeld en goedgekeurd door de 

ethische commissie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor bezwaren met betrekking tot 

de opzet en of uitvoering van het onderzoek kan ik me wenden tot de onderzoeksleider (Janice 

Odijk), het Digitaal Loket voor verzoeken op grond van de AVG (EUR) en/of de Autoriteit Per-

soonsgegevens. 

Naast het bovenstaande kunt u hieronder voor verschillende onderdelen van het onderzoek specifiek 
toestemming te geven. U kunt er per onderdeel voor kiezen toestemming te geven, dit is mogelijk via 
de aanvinkboxen aan de linkerzijde van de stellingen. 

☐ Ik geef toestemming om de gegevens die gedurende het onderzoek bij mij worden verzameld 
te verwerken zoals is opgenomen in het bijgevoegde informatieblad. Deze toestemming 
heeft dus ook betrekking op het verwerken van gegevens betreffende mijn etnische afkomst, 
maatschappelijke opvattingen en arbeidsgegevens. 

☐ Ik geef toestemming om mijn antwoorden te gebruiken voor onderzoekspublicaties. 

☐ Ik geef toestemming om de bij mij verzamelde onderzoeksdata te bewaren en te gebruiken 
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voor toekomstig onderzoek en voor onderwijsdoeleinden. 

☐  Ik heb dit formulier gelezen en begrepen. Al mijn vragen zijn naar mijn tevredenheid beant-

woord en ik ben vrijwillig akkoord met deelname aan dit onderzoek. Ik geef toestemming 

voor alles dat hierboven beschreven staat. 

Let op!: Gegevens van deelnemers die een onvolledig ingevuld toestemmingsformulier insturen ne-

men wij NIET mee in het onderzoek.

 

Naam deelnemer    

Click or tap here to enter text. 

Datum 

Click or tap to enter a date. 

 Handtekening 

X

  

*Om dit formulier digitaal te ondertekenen klikt t met de 

rechtermuisknop op de handtekeningregel en selecteert 

u “Ondertekenen…” in het menu. Er opent vervolgens 

een venster waar u uw handtekening kunt invullen. 

   

 
 
 

 
 

 


