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 Informatieblad voor deelnemers  
 

Titel van het onderzoek: De impact van EU Cohesiebeleid op Europese identificering 

Inleiding 
U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek dat gecoördineerd wordt door prof. John 
Bachtler en dr. Carlos Mendez van de Universiteit van Strathclyde (UK) samen met negen andere 
onderzoeksorganisaties. De studie wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de 
EU. Dit blad geeft informatie over het project en de rol van de deelnemers. Mocht u vragen hebben 
naar aanleiding van dit informatieblad, dan kunt u gerust contact opnemen met ons daarover. 

Wat is het doel van dit onderzoek? 
Deze studie heeft tot doel de verschillende standpunten en de houding van mensen te onderzoeken 
om de Europese Unie. We zijn vooral geïnteresseerd in het begrijpen of en hoe het Cohesiebeleid 
van de EU voor de ondersteuning van regionale ontwikkeling invloeden burgers voor en identificatie 
met de EU en wat nodig is om de communicatie over het EU-beleid voor de burgers te verbeteren.  

Moet u deelnemen? 
U wordt uitgenodigd om op vrijwillige basis deel te nemen aan het project. U zal worden gevraagd 
om een aantal vragen te beantwoorden over uw standpunten ten aanzien van de EU. U kunt 
weigeren om deel te nemen of op ieder moment stoppen zonder enige consequenties. 

Wat gaat u doen in het project? 
U wordt gevraagd om mee te werken aan een persoonlijk interview, of door een schriftelijke 
vragenlijst in te vullen of door te participeren in een focusgroep. Het onderzoek is in februari 2016 
gestart en zal in juni 2018 worden afgerond. 

Waarom ben ik uitgenodigd om deel te nemen? 
Wij zijn geïnteresseerd in de standpunten van volwassen burgers ten aanzien van de EU en het 
Cohesiebeleid. We zijn bezig met interviews, enquêtes en focusgroepen met burgers in 12 landen 
verspreid over de gehele EU (Cyprus, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, 
Polen, Roemenië, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk).   

Wat zijn mogelijke risico's voor u bij deelname? 
Er worden geen risico’s of bezwaren voorzien en er worden geen specifieke voorbereidingsvereisten 
van u gevraagd. 

Wat zijn voordelen voor u bij deelname? 
U zal waarschijnlijk geen persoonlijk voordeel hebben bij deelname in dit onderzoek behalve dat u 
misschien meer over de EU leert. Met uw deelname, kunt u substantieel bijdragen aan ons begrip 
over hoe burgers in verschillende EU-landen en -regio's de EU ervaren. 

Wat gebeurt er met de informatie in het project? 
De reacties die u in de vragenlijsten, interviews, focusgroepen geeft zullen vertrouwelijk worden 
behandeld. Opgenomen data zullen geen persoonlijke identificatie bevatten, zodat het niet 
mogelijk zal zijn om u achteraf te identificeren. De data zullen veilig in een archief worden 
opgeslagen bij de Universiteit van Strathclyde, zodat men ook in de toekomst in staat zal zijn om de 
standpunten van burgers mensen ten aanzien van de Europese Unie te begrijpen. Uw identiteit zal 
te allen tijde worden beschermd. De Universiteit van Strathclyde is geregistreerd bij het Information 
Commissioner’s Office die de Data Protection Act 1998 uitvoert. Alle persoonlijke gegevens over 
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deelnemers zullen in overeenstemming met de bepalingen van de Data Protection Act 1998 worden 
verwerkt. 
 
Wat gebeurt er daarna? 
U wordt in staat gesteld om de belangrijkste resultaten van het onderzoek te ontvangen nadat het 
onderzoek is afgerond door contact met ons op te nemen of door de website van onze 
projectwebsite (www.cohesfiy.eu) te bezoeken. De website zal downloadbare publicaties en links 
naar externe publicaties bieden.  
 
Aan wie kan ik mijn vragen stellen of mijn opmerkingen doorgeven? 
In geval van een probleem ten aanzien van uw rol als deelnemer in dit onderzoek, wordt u 
uitgenodigd om hierover de projectmanager of de hoofdonderzoeker in kennis bij de Universiteit 
van Strathclyde te informeren:  
 
Dr. Carlos Mendez  
Tel: +44 141 548 3334 
e-mail: carlos.mendez@strath.ac.uk 
 
Prof. John Bachtler 
Tel: +44 141 548 3339 
e-mail: john.bachtler@strath.ac.uk 
 
Aan dit onderzoek is ethische goedkeuring verleend door de Ethische Commissie van de 
Universiteit van Strathclyde. 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, tijdens of na het onderzoek, of mocht u contact 
willen opnemen met een onafhankelijk persoon om eventuele vragen aan te stellen of nadere 
inlichtingen in te winnen, dan kunt u contact opnemen met: 

Secretariaat van de Ethische Commissie van de University van Strathclyde 
Tel.: +44 141 548 3707 
e-mail: ethics@strath.ac.uk 

 

 

 


