
 
Onderzoek naar actueel grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Graag willen wij u vragen om deel te nemen aan het onderzoek naar grensoverschrijdend 

gedrag in de danswereld, dat wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Verinorm. 

Meedoen is vrijwillig en wij hebben uw toestemming hiervoor nodig.  

 

Voordat u beslist of u mee wilt doen, krijgt u in deze brief uitleg over wat het onderzoek 

inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoekers, die aan het eind van deze 

brief genoemd worden, uitleg als u vragen heeft.  

 

1. Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate van grensoverschrijdend gedrag 

binnen de danswereld op dit moment. Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we dat 

iemand u beïnvloedt door bijvoorbeeld druk op u te leggen, u angst aan te jagen of seksuele 

gedragingen die u niet fijn vindt.  

Grensoverschrijdend gedrag hoort niet thuis in de danssport. Het is belangrijk dat iedereen 

veilig kan dansen. We willen graag weten of u zich veilig voelt binnen de danssport en of u het 

afgelopen jaar vervelende ervaringen hebt gehad met iemand anders in de danswereld. U kunt 

hierbij denken aan een docent, trainer, masseur of arts, maar ook aan een medesporter. Met 

dit onderzoek wil het ministerie van volksgezondheid, welzijn en danssport de danswereld 

veiliger en gezonder maken. Uw deelname is daarom erg belangrijk.  

 

2. Wat meedoen inhoudt en wat er van u verwacht wordt 

Deelname aan dit onderzoek bestaat uit het invullen van een online vragenlijst. Er worden 

algemene vragen gesteld, maar ook vragen over uw ervaringen met het dansen in het 

afgelopen jaar. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat erom hoe u iets ervaart of 



 
hebt ervaren. De vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.  

Het is mogelijk dat u al een andere vragenlijst heeft ingevuld van Verinorm over 

grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. Deze vragenlijst ging echter over ervaringen in 

de gehele danscarrière terwijl huidige vragenlijst zich focust op grensoverschrijdend gedrag 

gedurende het afgelopen jaar. Daarnaast is het mogelijk dat u, als u eigenaar bent van een 

dansschool, later nog een vragenlijst van ons ontvangt. Deze vragenlijst zal gaan over het aantal 

leden/leerling dat uw dansschool heeft. 

 

3. Mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek 

Deelname aan dit onderzoek heeft geen directe voor- of nadelen voor u persoonlijk. Mocht 

het invullen van de vragenlijst onverhoopt negatieve gevoelens of emoties bij u oproepen dan 

adviseren wij u om hier met een vertrouwenscontactpersoon1 of wellicht uw huisarts over te 

spreken. U kunt tevens contact opnemen met de onderzoekers, zie contactgegevens aan het 

eind van deze brief.  

 

4. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen 

heeft dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en 

toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens 

die tot dat moment zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek.  

 

5. Gebruik en bewaren van uw gegevens 

Voor dit onderzoek worden er persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat 

om enkele demografische gegevens (geslacht, leeftijd). Het verzamelen, gebruiken en bewaren 

van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen 

 
1 Vertrouwenscontactpersoon van de Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) is te bereiken 
via vcp@nadb.eu. 
 



 
beantwoorden. Bij de analyse van de data worden deze gegevens altijd eerst losgekoppeld van 

uw persoonsgegevens. Enkel bevoegde onderzoekers hebben toegang tot de gegevens.  De 

resultaten die voortkomen uit dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke 

doeleinden, zoals publicaties, congrespresentaties, etc. en dit steeds in de geanonimiseerde 

vorm en zijn niet tot u te herleiden. 

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens 

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens 

die u direct kunnen identificeren, worden daarbij weggelaten. Uw gegevens worden op deze 

wijze versleuteld. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen, binnen Verinorm. Alleen de 

bevoegde onderzoekers krijgen toegang tot de niet-versleutelde informatie.  

 

Bewaartermijn gegevens 

Bij Verinorm worden uw geanonimiseerde gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven 

termijnen voor mensgebonden wetenschappelijk onderzoek bewaard, zijnde 10 jaar. U kunt 

de toestemming voor verwerking van uw gegevens altijd weer intrekken.  

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 

de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

6. Akkoordverklaring bij deelname 

Bij aanvang van de vragenlijst wordt uw toestemming gevraagd voor het verzamelen en 

gebruiken van uw gegevens, zoals in deze brief is toegelicht. Indien u aangeeft hiermee 

akkoord te zijn, de informatie te hebben begrepen en in te stemmen met deelname aan het 

onderzoek, kunt u het toestemmingsformulier ondertekenen.  

 



 
7. Heeft u vragen? 

Mocht u na het lezen van deze informatie of tijdens/na uw deelname vragen hebben over dit 

onderzoek kunt u contact opnemen met Marjan Olfers (m.olfers@verinorm.nl, 

+31628868893) of Anton van Wijk (a.vanwijk@verinorm.nl, +31623035340). 

 

8. Meedoen aan het onderzoek 
Via onderstaande link kunt u de vragenlijst invullen: 
 
Nederlands: 
https://verinorm.qualtrics.com/jfe/form/SV_1O00dRzacrUB9JA?Q_Language=NL 
 
Engels: 
https://verinorm.qualtrics.com/jfe/form/SV_1O00dRzacrUB9JA?Q_Language=EN-GB 
 
Het invullen van deze vragenlijst kan tot en met 2 weken nadat u de link geopend heeft.  
Uw antwoorden op de vragen zijn alleen in te zien door de onderzoekers van Verinorm en niet 
door de dansbond of andere derden. 
 
 
 


