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Informatiebrief voor deelnemers aan het 

“Nationaal Leiderschapsonderzoek” 
 

Het doel van dit onderzoek is om informatie te verzamelen over leiders in Nederland. Het doel 

is om te onderzoeken wat de relatie is tussen individuele kenmerken van leiders (zoals 

persoonlijkheid), de drijfveren om leiding te geven, de manier van leidinggeven en gedrag in 

teams. Dit onderzoek is opgezet door de Nederlandse vereniging van Commissarissen en 

Directeuren (NCD) in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Ixly. Het 

onderzoek wordt geleid door Karlijn L’Ortye (directeur NCD), prof. dr. Marise Ph. Born (EUR) 

en Diddo van Zand (directeur Ixly). 

 

Wat betekent meedoen aan het onderzoek voor u? 

Als u deelneemt aan dit onderzoek zullen we u vragen om op uw computer/tablet/smartphone 

een vragenlijst in te vullen die bestaat uit: 

- enkele vragen over uw werksituatie tijdens de COVID-19-pandemie 

- enkele vragenlijsten over leiderschap, onder andere over uw manier van leiding geven 

en uw drijfveren om leiding te geven 

- een persoonlijkheidsvragenlijst 

- een vragenlijst over gedrag in teams 

Het invullen zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Om deel te kunnen nemen aan dit 

onderzoek dient u 18 jaar of ouder te zijn en een goede beheersing te hebben van de 

Nederlandse taal. 

 

Om het voor u mogelijk te maken het onderzoek te beginnen en op een later tijdstip met het 

onderzoek verder te gaan, zullen we u vragen uw naam en e-mailadres in te vullen en een 

wachtwoord aan te maken. Met uw e-mailadres en wachtwoord kunt u na afronding van het 

onderzoek bovendien uw persoonlijke leiderschapassessment rapportage inzien. Uw e-

mailadres wordt alleen door ons gebruikt om 1) eventueel een herinnering te versturen om het 

onderzoek af te ronden, 2) om u te benaderen voor deelname aan vervolgonderzoek en/of u 

op de hoogte te houden van de resultaten van dit onderzoek indien u daar toestemming voor 

heeft gegeven. 
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Potentiële risico's en ongemakken  

Tijdens uw deelname aan deze onderzoek kunnen u vragen worden gesteld die u als 

persoonlijk en wellicht als gevoelig zult kunnen ervaren. Wij stellen deze vragen alleen in het 

belang van het onderzoek. U hoeft echter geen vragen te beantwoorden die u niet wilt 

beantwoorden. Uw deelname is vrijwillig en u kunt uw deelname op elk gewenst moment 

stopzetten.  

 

Vergoeding 

Als dank voor uw deelname aan het onderzoek ontvang u een leiderschapassessment 

rapportage die u inzicht geeft in uzelf als leider.  

 

Vertrouwelijkheid van gegevens  

Wij doen er alles aan uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Er worden op geen enkele 

wijze vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens van of over u naar buiten gebracht, 

waardoor iemand u zou kunnen herkennen. De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden 

voor een wetenschappelijke publicatie. Voordat onderzoeksgegevens naar buiten gebracht 

worden, worden uw gegevens geanonimiseerd. In een eventuele publicatie zullen anonieme 

gegevens worden gebruikt. De gegevens die in het kader van deze onderzoek worden 

verzameld, worden opgeslagen op een beveiligde locatie bij Ixly en de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en op de beveiligde (versleutelde) gegevensdragers van de onderzoekers. 

 

De volgende informatie zal worden opgeslagen: naam, e-mailadres, demografische gegevens 

en de gegeven antwoorden op de vragen in de vragenlijst. Uw gegevens zullen zo snel 

mogelijk pseudo-anoniem worden opgeslagen. Wat wil zeggen dat de persoonlijke gegevens 

naam en e-mailadres apart zullen worden bewaard van de antwoorden die u gegeven heeft op 

de vragenlijst. Deze gegevens zijn alleen met elkaar in verband te brengen door een 

willekeurig nummer wat per persoon wordt toegekend. De persoonlijke gegevens zullen 

beveiligd apart worden bewaard om u ook na afloop van het onderzoek toegang te geven tot 

uw leiderschapassesment rapportage en om u, indien u hiervoor toestemming geeft, 

vrijblijvend te benaderen voor deelname aan vervolgonderzoek en/of u te informeren over de 

resultaten van het onderzoek. Uw persoonlijke gegevens zullen voor een periode van 

maximaal 10 jaar bewaard worden. Alleen de anonieme onderzoeksgegevens worden 

bewaard voor een periode van 10 jaar. De onderzoeksgegevens worden uiterlijk na het 

verstrijken van deze termijn verwijderd.  

 

De onderzoeksgegevens worden indien nodig (bijvoorbeeld voor een controle op 

wetenschappelijke integriteit) en alleen in anonieme vorm ter beschikking gesteld aan 

personen buiten de onderzoeksgroep. 
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Dit onderzoek is beoordeeld en goedgekeurd door de ethiekcommissie van de faculteit ESSB 

van de EUR. 

 

Vrijwillig deelnemen 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt op ieder moment kiezen om met het 

onderzoek te stoppen of het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek weigeren. U hoeft 

daarvoor geen reden te geven. U kunt stoppen met het onderzoek door de webpagina van het 

onderzoek te sluiten. Als u tijdens het onderzoek besluit te stoppen heeft dit geen nadelige 

gevolgen voor u of het individuele rapport van uw leiderschapsprofiel dat u al ontvangen heeft. 

Als u er voor kiest tijdens het onderzoek te stoppen met het onderzoek, zullen de gegevens 

die u heeft verstrekt tot het moment dat u stopte met het onderzoek gebruikt worden voor het 

onderzoek. 

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over het onderzoek? Dan kun u contact opnemen 

met de onderzoeker Nadine Janssen, onderzoek@ixly.nl. 

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en 

Directeuren (NCD), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het bedrijf Ixly. Ixly is een 

testleverancier van psychologische instrumenten en webapplicaties voor HR Assessments, 

zoals bijvoorbeeld het Leiderschap Assessment wat gebruikt wordt voor loopbaancoaching of 

sollicitatieprocedures. 

 

Als u vragen heeft over de omgang met persoonsgegevens kunt u deze ook richten aan de 

functionaris gegevensbescherming van Ixly door een mail te sturen naar privacy@ixly.nl. U 

heeft het recht een privacyklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u  

het recht een verzoek in te dienen tot inzage, wijziging, verwijdering of aanpassing van uw 

gegevens. Dit verzoek kunt u per e-mail indienen bij onderzoek@ixly.nl. 
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Toestemmingsverklaring  

voor deelname aan het nationaal leiderschapsonderzoek 

 

Als u toestemming geeft voor deelname aan dit onderzoek verklaart u het volgende:  

1. Ik ben voldoende geïnformeerd over het onderzoek door middel van een informatiebrief. Ik heb 

de informatiebrief gelezen en heb daarna de mogelijkheid gehad vragen te kunnen stellen. Mijn 

vragen zijn afdoende beantwoord. Ik had voldoende tijd om te beslissen of ik meedoe. 

2. Ik neem vrijwillig deel aan dit onderzoek. Er is geen vorm van dwang of druk voor mij om aan dit 

onderzoek deel te nemen. Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder 

moment kan beslissen om toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor 

hoef ik geen reden op te geven. Ik hoef een vraag niet te beantwoorden als ik dat niet wil. 

3. Ik geef toestemming om mijn gegevens die tijdens het onderzoek worden verzameld te 
verwerken zoals beschreven staat in deze bijgevoegde informatiebrief. Deze toestemming geldt 
ook voor het verwerken van persoonlijke gegevens, naam en e-mailadres. 

4. Ik geef toestemming om de bij mij verzamelde persoonlijke gegevens en onderzoeksdata 
separaat beveiligd te bewaren. Alleen anonieme onderzoeksdata zullen gebruikt worden voor 
toekomstig onderzoek en voor onderwijsdoeleinden. 


