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INFORMATIE OVER HET ONDERZOEK 
VERSIE VOOR DEELNEMERS 

 
“ONDERZOEK DUURZAAM DALEN” 

EC code SOC-2122-S-0009 
 
➢ Waarom krijg ik deze informatie? 
 
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek omdat u inwoner van Dalen bent. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Sociologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het gaat om dr. Jacob Dijkstra, dr. Fleur Goedkoop en 
Hannah Dietzenbacher. Zij voeren het onderzoek uit in opdracht van de provincie Drenthe en 
de werkgroep Duurzaam Dalen. De provincie Drenthe betaalt het onderzoek. De werkgroep 
Duurzaam Dalen en de provincie krijgen een rapport met daarin de resultaten van het 
onderzoek. Dat rapport bevat geen gegevens over individuele deelnemers aan het onderzoek, 
maar gaat over algemene patronen. Zoals antwoorden op vragen als “hoe denken mensen in 
Dalen over het algemeen over de energietransitie?”, “hoeveel huishoudens in Dalen doen aan 
energiebesparing?”, “van welke verenigingen zijn inwoners van Dalen lid?” en “hoeveel 
belangstelling hebben inwoners van Dalen voor het lokale energie-initiatief?”      
 
➢      Moet ik meedoen aan dit onderzoek? 
Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. Wel is uw toestemming nodig. Lees deze informatie 
daarom goed door. Stel alle vragen die u misschien heeft, bijvoorbeeld omdat u iets niet 
begrijpt. Pas daarna besluit u of u wilt meedoen. Als u besluit om niet mee te doen, hoeft u 
niet uit te leggen waarom en zal dit geen negatieve gevolgen voor u hebben. Het recht om met 
dit onderzoek te stoppen geldt op elk moment, dus ook nadat u hebt toegestemd in deelname 
aan het onderzoek.   
 
➢ Waarom dit onderzoek? 
 
De energietransitie is een veelbesproken onderwerp. Sommige mensen maken zich zorgen 
over klimaatopwarming en proberen zelf energie te besparen of op te wekken. Andere 
mensen maken zich minder zorgen en denken dat het wel mee zal vallen. Weer anderen 
vinden dat de overheid of het bedrijfsleven aan zet zijn.  
 
In sommige dorpen en wijken in Nederland werken burgers samen in lokale energie-
initiatieven. Bij u in Dalen is er ook zo’n initiatief. In dit onderzoek willen wij graag van u 
weten hoe u denkt over energieverbruik en energiebesparing. Ook horen we graag van u of u 
het lokale energie-initiatief kent en hoe u hierover denkt. Wat uw mening over deze 
onderwerpen ook is, wij zijn er benieuwd naar. 
 
Deelname aan dit onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst. In die vragenlijst 
stellen we u vragen over uw opvattingen over duurzaamheid en over uw energieverbruik. Ook 
zullen we u vragen stellen over het energie-initiatief in Dalen. Daarnaast bevat de vragenlijst 
vragen over andere zaken, zoals wat u belangrijk vindt in het leven, van welke verenigingen u 
lid bent en hoe u denkt over de buurt waarin u woont. Deze vragen lijken misschien minder 
relevant maar uw antwoorden erop zijn voor ons belangrijk om energieverbruik en deelname 
aan energie-initiatieven beter te kunnen begrijpen. 
 
Van de resultaten van dit onderzoek maken we een rapport dat we aan de provincie Drenthe 
en de werkgroep Duurzaam Dalen zullen aanbieden. Hieronder bij “Hoe gaan wij met uw 
gegevens om?” leest u hier meer over.   
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➢ Wat vragen we van u tijdens het onderzoek? 
 
Dit onderzoek bestaat uit 2 delen: (1) het Toestemmingsformulier en (2) de Vragenlijst. 
 
Toestemmingsformulier  
De eerste vraag die we u stellen is of u aan het onderzoek deel wilt nemen. Als u dat 
inderdaad wilt, dan kan dat op twee manieren. Als u via Internet mee wilt doen, scant u dan 
de QR-code onderaan deze brief, of u typt de URL in de browser op uw computer. Als u liever 
een papieren vragenlijst van ons ontvangt, stuurt u dan een e-mailbericht met daarin uw 
naam en adres aan het e-mailadres onderaan deze brief, of belt u met het telefoonnummer 
dat u onderaan deze brief ziet. Dan sturen we u de vragenlijst toe, met daarbij een 
gefrankeerde antwoordenvelop. U hoeft dus zelf geen verzendkosten te betalen. 
 
Op welke manier u ook deelneemt aan dit onderzoek, we vragen u altijd vooraf een 
toestemmingsformulier in te vullen. Als u via internet deelneemt verschijnt dit 
Toestemmingsformulier automatisch op uw scherm. Als u een papieren vragenlijst bij ons 
opvraagt dan sturen we u het Toestemmingsformulier mee. We verwerken uw gegevens 
alleen als u het Toestemmingsformulier hebt ingevuld.  
 
De Vragenlijst 
Het invullen van de vragenlijst duurt tussen de 15 en 25 minuten.  
 
U kunt op ieder moment uw deelname aan dit onderzoek stopzetten, dus ook als u al aan de 
vragenlijst begonnen bent. Bewaart u deze informatiebrief goed zodat u, als u de vragenlijst 
invult, alle informatie nog eens op uw gemak na kunt lezen.  

 
➢ Welke gevolgen kan deelname hebben? 
 
U krijgt geen vergoeding voor deelname aan dit onderzoek. Door deel te nemen draagt u bij 
aan de groei van kennis over meningen en gedrag van mensen waar het gaat om 
energieverbruik en deelname aan lokale energie-initiatieven. U zult geen nadelige fysieke of 
psychische gevolgen ondervinden van uw deelname aan dit onderzoek (of uw weigering deel 
te nemen). 
 
➢ Hoe gaan we met uw gegevens om? 
 
Met de gegevens uit dit onderzoek (waaronder uw antwoorden op de vragen uit de 
vragenlijst) hebben we twee doelen: 
 

(1) We brengen in kaart hoe inwoners van Dalen denken over energieverbruik en –
besparing en over het lokale energie-initiatief. Ook kijken we naar patronen van 
sociale contacten in Dalen door te kijken naar de verenigingen waarvan inwoners van 
Dalen lid zijn. We zullen zo een “sociale kaart” van het verenigingsleven in Dalen 
maken, waarop te zien is hoe verenigingen met elkaar verbonden zijn door de leden 
die ze delen. We bespreken deze resultaten met de initiatiefnemers van het lokale 
energie-initiatief en geven hun op grond hiervan advies over hoe zij het initiatief 
mogelijk succesvoller kunnen maken. Ook de provincie Drenthe zal deze resultaten 
van ons krijgen. Gegevens over welke individuele deelnemers aan het onderzoek de 
initiatiefnemers van het lokale energie-initiatief kennen zullen we niet in het rapport 
opnemen.  

(2) In de toekomst zullen we de gegevens uit dit onderzoek samenvoegen met gegevens 
uit vergelijkbare onderzoeken in andere gemeenschappen om nog meer te leren over 
energieverbruik, energiebesparing en lokale energie-initiatieven. 
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Bij beide doelen hierboven geldt dat niemand behalve de drie onderzoekers van de RUG de 
onderzoeksresultaten zal kunnen herleiden tot individuele deelnemers aan het onderzoek (zie 
hieronder bij naam en adresgegevens als u een papieren vragenlijst wenst). Zoals u aan het 
begin van deze brief al heeft kunnen lezen bevat het rapport aan de provincie Drenthe en de 
werkgroep Duurzaam Dalen alleen algemene resultaten. De oorspronkelijke gegevens (de 
door u ingevulde antwoorden) worden niet met de werkgroep of de provincie gedeeld. 
 
De antwoorden die u geeft op de vragen uit de vragenlijst worden door de drie onderzoekers 
in de computer ingevoerd en statistisch geanalyseerd. De gegevens worden opgeslagen op de 
beveiligde server van de RUG. Gedurende het onderzoek hebben alleen de drie RUG-
onderzoekers toegang tot de gegevens. 
 
De RUG-onderzoekers kunnen uw antwoorden op de vragenlijst niet koppelen aan uw 
persoons- en adresgegevens, omdat we daar in de vragenlijst niet naar vragen. Dat betekent 
ook dat we uw gegevens (de antwoorden op de vragenlijst die u geeft) niet meer kunnen 
verwijderen als u meegedaan hebt aan het onderzoek. We weten eenvoudigweg niet welke 
antwoorden van u zijn. 
 
Naam en adresgegevens als u een papieren vragenlijst wenst 
Als u een papieren vragenlijst wilt stuurt u ons een e-mailbericht met uw naam en adres of 
belt u ons om die gegevens door te geven. Zodra we de vragenlijst met het 
Toestemmingsformulier aan u verstuurd hebben, verwijderen we uw adresgegevens. 
 
Op het Toestemmingsformulier vragen we om uw naam en handtekening. Ingevulde 
Toestemmingsformulieren bewaren we in een apart bestand op de beveiligde server van de 
RUG, los van de andere onderzoeksgegevens. 
 
 
Wat gebeurt er na dit onderzoek met uw gegevens? 
Dit onderzoek zal eind 2022 afgerond zijn. Daarna zullen we uw gegevens (behalve uw 
adresgegevens als u een papieren vragenlijst heeft ingevuld, zie hierboven) minstens 10 jaar 
bewaren op de beveiligde server van de RUG. We kunnen deze gegevens in de toekomst 
gebruiken voor vervolgonderzoek. In rapportages van dat vervolgonderzoek zullen we de 
naam “Dalen” niet gebruiken maar slechts spreken van “een dorpsgemeenschap in het 
noorden van Nederland”. Op dezelfde manier (dus zonder Dalen te noemen) zouden we in de 
toekomst ook de onderzoeksgegevens op verzoek kunnen delen met andere onderzoekers.  
 
➢      Wat moet u nog meer weten? 
U kunt altijd vragen stellen over het onderzoek: nu, tijdens het onderzoek, en na afloop. Dit 
kan door de betrokken onderzoekers te e-mailen naar onderzoekduurzaamdalen@rug.nl of te 
bellen naar het secretariaat van de afdeling sociologie op het nummer 050-3636570.  
 
Heeft u vragen/zorgen over uw rechten als onderzoeksdeelnemer of de uitvoering van het 
onderzoek? U kunt hierover ook contact opnemen met de Ethische Commissie Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen: ec-bss@rug.nl.  
 
Heeft u vragen of zorgen over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan? U kunt 
hierover ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de 
Rijksuniversiteit Groningen: privacy@rug.nl. 
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➢      Wilt u meedoen aan ons onderzoek? 
  
Als u de vragenlijst op Internet in wilt vullen, klik de URL dan aan of typ deze URL in uw 
browser https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9B3GCSetg2mQ08S of scan deze QR-
code: 
 

 
 
 
Als u een papieren vragenlijst via de post wilt ontvangen, stuurt u dan een e-mailbericht met 
uw naam en adres naar onderzoekduurzaamdalen@rug.nl of belt u naar het secretariaat van 
de afdeling sociologie op het nummer 050-3636570. 
 
 
 
 
 
Als onderzoeksdeelnemer heeft u recht op een kopie van deze onderzoeksinformatie. 
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