
Beste deelnemer,  
 
Op dit moment doen wij als ‘Disability Studies in Nederland’ onderzoek naar de Week van de 
Toegankelijkheid. Het doel is om de Week van de Toegankelijkheid in oktober 2016 te evalueren. 
Deze vraag is ontstaan vanuit het Revalidatiefonds en Ieder(in).  
 
Voor deze evaluatie zullen we ervaringen verzamelen van personen met een beperking over de 
toegankelijkheid van alles rondom eten en dineren in Nederland: het thema is dan ook ‘Aan Tafel!’.  
Dit doen we gedeeltelijk nu al om de activiteiten die week goed te kunnen plannen en het achteraf 
goed te kunnen evalueren. Voor verdere informatie kunt u de onderzoeker vragen.  
 
Voor uw deelname aan dit onderzoek willen we u een aantal vragen stellen, dit kan met u alleen of in 
groepsvorm. Ook zal de onderzoeker actief mee ‘aan tafel’ gaan om uw ervaringen te delen.  
 
Naast uw ervaringen zijn wij op zoek naar foto’s van goede- en slechte voorbeelden van 
toegankelijkheid van eetgelegenheden in Nederland. Mocht u het leuk vinden foto’s voor ons te 
maken, dan kunt u meer informatie bij de onderzoeker vragen.  
 
Het belangrijkste resultaat is een evaluatie rapport voor het Revalidatiefonds en voor Ieder(in). 
Daarnaast zullen de resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt  voor het schrijven van een artikel.  
Uiteraard zullen we u, indien u interesse heeft, ook een kopie van het rapport en/of het artikel 
geven. Ook zullen we de resultaten misschien gaan presenteren aan anderen geïnteresseerden.  
 
Uw naam zal nooit worden genoemd in het verslag of artikel. Alle deelnemers zullen worden 
vernoemd met bijnamen. Ook zullen we ervoor zorgen dat er geen kenmerken van u gebruikt zullen 
worden die naar u kunnen leiden. Wij houden onze notities beschermd, de gebruikte computers zijn 
beveiligd met een wachtwoord en de bestanden zijn geblokkeerd.  
 
U heeft altijd het recht om te stoppen met het onderzoek. Na [datum]  is dit niet meer mogelijk, dan 
zullen uw antwoorden verwerkt zijn. 
 
Het is voor ons erg belangrijk dat u zich goed voelt met de manier waarop de informatie verzameld 
wordt en wat ermee gedaan wordt. Daarom willen we u vragen om uw handtekening hieronder te 
zetten, als goedkeuring van deelname.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
[naam onderzoeker] 
 
Ik geef hierbij toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek. 
 

Vul uw naam bovenstaand in.  
 
Vink onderstaand het voor u betreffende vakje(s) aan:  
 

 Ja, ik stem ermee in om deel te nemen aan het onderzoek als respondent voor (een) 
interview(s).  
 

Ja, ik wil graag meer informatie over het maken van de foto’s.  
        
      E-mail ……………………………………………….. 


