Informed consent
Geachte heer/mevrouw,
Tijdens het Vide jaarcongres op 18 april a.s. gaat u actief aan de slag met een aantal praktische oefeningen en
wordt u van tevoren gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen over de besluitvorming. Uw input van zowel
de vragenlijst als van de workshops wordt nog tijdens het congres aan u teruggekoppeld, waardoor uzelf meer
inzicht in dit vraagstuk krijgt. Ook draagt u bij aan wetenschappelijk onderzoek naar de relevante kenmerken
van individuen en van de context voor de besluitvorming van toezichthouders.
Ongeveer drie weken voor het Vide jaarcongres ontvangt u een link naar een korte internetvragenlijst welke u
op eigen gelegenheid kunt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Wij verzoeken u
vriendelijk om deze vragenlijst voorafgaand aan het congres in te vullen, omdat de resultaten nog tijdens het
congres aan u worden teruggekoppeld. Tijdens de workshop ‘bias in toezicht’ gaan we aan de slag met een
aantal praktische oefeningen met als doel om de theorie over onbewuste biases toe te passen op jouw
dagelijkse werk. Interessante bevindingen vanuit deze workshops worden aan het eind van het congres aan u
teruggekoppeld in een presentatie. De terugkoppeling van alle resultaten wordt gedaan op basis van
gemiddelden, dus de scores zullen nooit herleidbaar zijn naar u als individu.
Deelname voor beide studies is geheel anoniem. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de
verantwoordelijkheid van de Universiteit Utrecht en de Autoriteit Financiële Markten, waarmee u de garantie
heeft dat uw anonimiteit is gewaarborgd en dat uw persoonlijke antwoorden of gegevens onder geen enkele
voorwaarde aan anderen zullen worden verstrekt. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw gegevens in te
zien. U bent volledig vrij om deel te nemen en te stoppen met het onderzoek wanneer u dat wilt, waarna de
reeds gegeven antwoorden worden verwijderd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar ‘Bijlage
Toestemmingsformulier’.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw
deelname.
Met vriendelijke groet,
Tessa Coffeng (t.coffeng@uu.nl) en dr. Elianne F. van Steenbergen
Afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht
Expertisecentrum (Gedrag & Cultuur), Autoriteit Financiële Markten

Door uw inschrijving voor het congres af te ronden geeft u aan bovenstaande tekst te begrijpen en akkoord
te gaan met deelname aan het onderzoek.

Bijlage Toestemmingsformulier: Toestemming om aan onderzoek van de Universiteit Utrecht mee te doen
Ik ben gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek, uitgevoerd door Tessa Coffeng en dr. Elianne van Steenbergen, van
de Universiteit Utrecht en de Autoriteit Financiële Markten.
INTRODUCTIE: Hieronder volgt een beschrijving van de onderzoekprocedures en een uitleg van mijn rechten als
proefpersoon. In overeenstemming met het beleid van de Universiteit Utrecht, word ik gevraagd om deze informatie
zorgvuldig te lezen. Als ik akkoord ga om deel te nemen, zal ik dit formulier digitaal ondertekenen en daardoor aangeven
dat ik dit formulier gelezen en begrepen heb. Ik heb het recht op een ondertekend exemplaar van dit formulier.
DOEL: Het doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van de relevante kenmerken van individuen en de context voor
de besluitvorming van toezichthouders.
PROCEDURES: Tijdens deze studie word ik gevraagd om mee te doen aan een vragenlijst en een aantal veldexperimenten in
de vorm van praktische oefeningen tijdens de workshop ‘bias in toezicht’ op het Vide jaarcongres (18-04-2017), waarbij ik
en andere deelnemers geobserveerd worden door een van de workshopbegeleiders.
POTENTIËLE RISICO’S EN ONGEMAKKEN: Ik begrijp dat er geen bekende of verwachte risico’s aan de deelname aan dit
onderzoek verbonden zijn.
VOORDELEN: Een voordeel voor mij om deel te nemen aan deze studie is het leveren van een bijdrage aan
wetenschappelijk onderzoek, wat kan leiden tot een advies aan toezichtorganisaties over hoe bestaande werkwijzen
ontwikkeld en beter ondersteund kunnen worden.
VERTROUWELIJKHEID: Ik begrijp dat de in deze studies verzamelde gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld, tenzij
openbaarmaking wettelijk verplicht is. Concreet zal de onderzoeker in mijn databestand in plaats van mijn naam een
codenummer gebruiken. Het codenummer en mijn persoonlijke gegevens, zoals mijn naam, worden gescheiden van elkaar
op een veilige locatie bewaard en in mogelijke publicaties op basis van dit onderzoek is de data nooit naar mij als persoon
te herleiden. Wanneer deze studie is afgelopen (30-06-2017), zullen alle persoonlijk identificeerbare informatie worden
vernietigd. Mijn anonieme gegevens worden veilig voor 10 jaar opgeslagen.
DUUR EN PLAATS VAN DE STUDIE: Als ik ermee akkoord ga om aan deze studies deel te nemen, zal mijn deelname aan het
vragenlijstonderzoek ongeveer 10 minuten duren en kan ik deze op eigen gelegenheid invullen. Daarnaast zal mijn
deelname aan de veldexperimenten in de vorm van praktische oefeningen tijdens de workshop ‘bias in toezicht’ op het Vide
jaarcongres (18-04-2017) ongeveer vijfkwartier duren op de congreslocatie.
COMPENSATIE VOOR DEELNAME: Ik zal geen vergoeding voor mijn deelname aan deze studie ontvangen.
RECHT OP WEIGERING OF INTREKKING: Ik begrijp dat mijn deelname vrijwillig is. Ik kan weigeren om deel te nemen of op
elk gewenst moment mijn deelname stoppen. Hiervoor zal er geen straf zijn. Sommige details van dit project kunnen mij
niet bekend worden gemaakt tot mijn sessie is voltooid. Ik begrijp dat ik aan het einde van de sessie de mogelijkheid heb
om mijn data achter te houden van verdere analyse. Ik begrijp ook dat de onderzoeker het recht heeft om mijn deelname
aan de studie op elk gewenst moment te stoppen.
AANBIEDING OM VRAGEN TE BEANTWOORDEN: Ik heb de gelegenheid om vragen te stellen. Als ik na de sessie nog vragen
over dit onderzoek heb, kan ik de hoofdonderzoeker e-mailen: Tessa Coffeng (t.coffeng@uu.nl)

DIGITALE HANDTEKENING: IK VERKLAAR DAT IK TENMINSTE 18 JAAR OUD BEN EN MIJN TOESTEMMING GEEF VOOR MIJN
DEELNAME AAN DIT ONDERZOEKSPROJECT.
DOOR UW INSCHRIJVING VOOR HET CONGRES AF TE RONDEN GEEFT U AAN BOVENSTAANDE TEKST TE BEGRIJPEN EN
AKKOORD TE GAAN MET DEELNAME AAN HET ONDERZOEK.

