
 

Interviewonderzoek naar de ervaringen en behoeften 

van werknemers tijdens het re-integratieproces   
- Doorontwikkeling Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR) - 

 

Geachte meneer/mevrouw, 

 

Hartelijk dank voor uw interesse om deel te nemen aan ons interviewonderzoek naar de 

ervaringen en behoeften van werknemers tijdens het re-integratieproces’ van het Amsterdam 

UMC. Aan de hand van deze brief willen wij  u vragen om mee te doen aan dit 

wetenschappelijk onderzoek.   

 

Wat is het doel van dit onderzoek?  

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de ervaringen van werknemers en werkgevers 

met het re-integratieproces (ook wel Poortwachter proces). Op deze manier willen wij 

verbeterpunten in het contact en begeleiding binnen het re-integratieproces in kaart brengen. 

Uw ervaring en verbeterpunten delen wij met professionals die betrokken zijn bij re-

integratie, zoals de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts. Samen met de 

informatie van deze professionals werken we aan het verbeteren van de samenwerking en 

communicatie tijdens de re-integratie. Hiermee willen we de re-integratie van zieke 

werknemers verbeteren.  

Dit onderzoek is onderdeel van het project doorontwikkeling BAR (Beschrijving 

Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden) dat wordt uitgevoerd in samenwerking 

met de HAN University of Applied Sciences (HAN) en wordt geëvalueerd door het UMC 

Groningen in opdracht van het ZonMw. Dit project bestaat uit meerdere onderzoeken; dit 

interviewonderzoek is één van de onderzoeken waar het Amsterdam UMC de trekker van is. 

 

Wat houdt deelnemen in?  

Gedurende dit onderzoek nemen wij éénmalig een interview van ongeveer 45-60 minuten 

met u af. Dit interview kan fysiek of via Microsoft Teams plaatsvinden. Tijdens het interview 

bespreken we hoe u het re-integratieproces van uw werknemer(s) heeft ervaren. Voorafgaand 

aan het interview vragen we u terug te denken aan uw ervaringen met het re-

integratieproces. Dit kost u ongeveer 30 minuten. Werknemers van Amsterdam UMC, HAN en 

UMCG kunnen niet deelnemen aan dit onderzoek. 

 

Wat gaan we bespreken tijdens het interview? 

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen van de contactmomenten en hoe de communicatie en 



afstemming tijdens de re-integratie volgens u verbeterd kan worden. De volgende thema’s 

zullen besproken worden tijdens het interview: uw ervaringen met het re-integratieproces op 

hoofdlijnen, het contact tussen u en uw werkgever gedurende uw re-integratie, uw ervaring 

met de begeleiding door de bedrijfsarts (en andere professionals) en uw eventuele ervaring 

met het UWV. 

 

Is mijn deelname aan het onderzoek vertrouwelijk? 

Uw deelname aan het onderzoek is strikt vertrouwelijk. De antwoorden die u geeft zullen niet 

naar u terug te leiden zijn in de rapportage(s) van het onderzoek. Wat u tijdens het interview 

zegt zal met uw toestemming worden opgenomen en worden verwerkt in de publicatie(s) 

voor dit project, maar daarbij wordt niet uw naam vermeld. De uitspraken die u tijdens het 

interview doet kunnen dus niet naar u teruggeleid worden. 

 

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Uw deelname is vrijwillig. Doet u mee aan het 

onderzoek? Dan kunt u zich nog altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek stoppen. U 

hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De 

gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als u de 

toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en 

inzien van de gegevens die u met ons deelt tijdens het interview. 

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 

U kunt de onderzoeker vragen om een elektronische kopie van gegevens die u heeft 

aangeleverd of die direct bij u gemeten zijn. Voor meer informatie over uw rechten bij de 

verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen met Donny Kreuger, hoofdonderzoeker 

van dit onderzoek van Amsterdam UMC via d.c.c.kreuger@amsterdamumc.nl. Alle 

onderzoekers betrokken bij het onderzoek zijn gebonden aan het  volgen van de regels voor 

de verwerking van uw gegevens. 

Indien u ontevreden bent over de omgang met uw privacy dan kunt u een klacht indienen bij 

de Functionaris Gegevensbescherming via Patientenvoorlichting@amc.nl. Ook kunt u zelf 

terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

 

Heeft u vragen? 

Bij eventuele vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met Donny Kreuger  

Msc. D.C.C. Kreuger, wetenschappelijk onderzoeker  

Tel: 0638762691 

d.c.c.kreuger@amsterdamumc.nl.  
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Toestemmingsformulier deelnemer  

Interviewonderzoek naar de ervaringen en behoeften van de werknemers tijdens  

het re-integratieproces   

- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. 
Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee 
te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn (medische) gegevens op de manier 
en voor de doelen die in de informatiebrief staan.  

- Ik geef toestemming om mijn gegevens te delen binnen het ZonMw project getiteld 
‘Doorontwikkeling en onderbouwing van de leidraad en het instrument Beschrijving 
Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden’. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking 
met de University of Applied Sciences (HAN) en het UMC Groningen. 
 
- Ik geef hierbij toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk vervolgonderzoek 
in het kader van re-integratie. 
 
- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van geluidsopnames. Deze opnames worden 
binnen 1,5 jaar getranscribeerd en daarna direct vernietigd. 

- Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 15 jaar na dit onderzoek te bewaren binnen Amsterdam   
UMC.  

- Ik geef toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een vervolgonderzoek 

o Ja 
o Nee Indien u hier geen toestemming voor geeft kunt u alsnog meedoen aan dit 

onderzoek 
 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 
 

Naam proefpersoon:     

Handtekening:  

      Datum : __ / __ / __ 

 

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou 
kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

Naam onderzoeker: 

Handtekening:    

                                 Datum: __ / __ / __ 

 


