HELPT U MEE AAN ONDERZOEK NAAR ARBEIDSGEREEDHEID?
In het kader van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen!
ontwikkelt de werkgroep Arbeidsparticipatie WerkWeb-Autisme (WW-A).
Het doel van WW-A is om mensen met autisme te helpen bij succesvolle
arbeidsparticipatie. In de aparte factsheet van de werkgroep vindt u
meer informatie. Het onderstaande formulier geeft informatie over het
bijbehorende onderzoek en vraagt om uw medewerking daaraan.
WerkWeb-Autisme (WW-A) en bijbehorend effect-onderzoek
Met een effect-onderzoek willen we evalueren of WW-A mensen met autisme goed op
weg helpt in het vinden of behouden van passend werk. Als het WW-A klaar is en online
komt, komt er een online vragenlijst waarmee we de arbeidsgereedheid meten. Daarmee
bedoelen we: in hoeverre denkt iemand dat hij/zij voldoende is voorbereid om betaald
werk te vinden en uit te voeren? Om te meten hoe de arbeidsgereedheid zich ontwikkelt
over de tijd, vragen we mensen met autisme die WW-A gebruiken op twee momenten de
vragenlijst in te vullen met een tussenliggende periode van 6 maanden.
Vooronderzoek naar arbeidsgereedheid: hulp nodig van mensen met autisme
Op dit moment doen wij een vooronderzoek, waarin wij op twee momenten willen
vaststellen hoe het gesteld is met de arbeidsgereedheid van mensen met autisme,
zonder dat zij gebruik hebben gemaakt van WW-A. Wij kunnen dan later bij mensen die
wél gebruik hebben gemaakt van WW-A vaststellen of dit gebruik een bijdrage levert aan
het verbeteren van hun arbeidsgereedheid. Voor dit vooronderzoek vragen wij uw hulp!
Als u nu meedoet, kunt u later als het WW-A gereed is, gewoon daarvan gebruik maken.
Eerste vragenlijst van het vooronderzoek
Wanneer u bereid bent mee te werken aan dit vooronderzoek, vragen wij u in ieder
geval de eerste vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bevat ongeveer 120 vragen
waarbij steeds een antwoord moet worden aangevinkt. Wij verwachten dat u hiervoor
ongeveer een half uur tijd nodig heeft. Het onderzoek wordt volledig anoniem uitgevoerd
en de vragenlijstdata zullen op geen enkele manier aan u te koppelen zijn. Er wordt wel
een nummer genoteerd om de tweede vragenlijst later te kunnen koppelen aan de
eerste. Alle data worden goed beveiligd opgeslagen op de server van Hogeschool
Rotterdam, op een plek waartoe alleen de hoofdonderzoeker toegang heeft.
Tweede vragenlijst van het vooronderzoek na 6 maanden
Wij willen ook graag vaststellen hoe de arbeidsgereedheid over de tijd verandert, onder
invloed van persoonlijke gebeurtenissen of het vinden, veranderen of verliezen van
werk. Daarom sturen wij u graag 6 maanden nadat u de eerste vragenlijst heeft ingevuld
een kortere vervolgvragenlijst toe, die ongeveer 90 vragen bevat. U kunt aangeven of u
ook deze vervolgvragenlijst wilt invullen. Als u nu hiervoor toestemming geeft, kunt u
die later weer intrekken als u zich bedenkt. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Wat krijgt u van ons en hoe gaan wij met uw e-mail gegevens om?
Per keer dat u een vragenlijst invult, ontvangt u een VVV-bon van 5 euro.
Uw e-mailadres wordt direct na het invullen van de voor u laatste vragenlijst verwijderd.
Wanneer u meedoet aan dit onderzoek en geïnteresseerd bent in de resultaten, kunt u
dit aangeven. Wij verwachten in de zomer van 2019 per e-mail een samenvatting te
kunnen sturen. Uiteraard moeten wij dan uw e-mailadres langer bewaren, maar wij
koppelen dat dan los van de data.
Kruis hieronder aan wat voor u geldt:
Ik ben bereid de eerste vragenlijst in te vullen:
Ik ben bereid de vervolgvragenlijst na 6 maanden in te vullen:
Ik wil graag een samenvatting van de resultaten ontvangen:

□ JA □ NEE
□ JA □ NEE
□ JA □ NEE

Mijn e-mail adres dat voor dit vooronderzoek gebruikt kan worden:

……………………………..

Het ingevulde formulier fotograferen of inscannen en per e-mail opsturen naar
lector dr. Harald Miedema van Hogeschool Rotterdam op h.s.miedema@hr.nl

