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1. Toelichting over het onderzoek
Inleiding
Bedankt voor uw interesse om mee te doen aan dit onderzoek. U vindt in dit document
aanvullende informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens in het groepsgesprek, zodat u
kunt beslissen of u mee wil doen of niet. Neem de tijd om deze informatie rustig door te lezen.
Laat het ons weten als u nog vragen hebt over bepaalde dingen, of als u iets niet begrijpt.
Waar gaat het onderzoek over?
Wij onderzoeken in De gemengde stad hoe gevarieerd de bevolking in Amsterdam is, in
verschillende buurten maar ook in de stad als geheel. De gemeente Amsterdam wil dat de stad
gemengd is. Zij wil dat mensen hier ongeacht hun inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd en
achtergrond prettig kunnen samenleven. In een groepsgesprek willen we uw mening horen over
de gemengdheid van de bevolkingssamenstelling in uw woonomgeving.
Wat wordt er van u gevraagd?
Wij hebben vier buurten gekozen waarin we de gemengdheid verder gaan onderzoeken.
Daarvoor willen we graag één keer met buurtbewoners in gesprek. We organiseren in de
periode november en december 2019 twee groepsgesprekken in elk van deze buurten voor
buurtbewoners. De buurten zijn:
1.
2.
3.
4.

Diamantbuurt
Wildeman
Bijlmermuseum Zuid
IJplein en Vogelbuurt Zuid

Woont u in een van deze vier buurten, of heeft u hier tussen 2017 en 2019 gewoond, en heeft u
interesse om mee te doen aan dit onderzoek? Aanmelden kan via Tessa Gulpers:
t.gulpers@rekenkamer-amsterdam.nl. Zij stuurt u meer informatie.
We hebben Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) ingehuurd om de groepsgesprekken te
leiden. Wij zullen aanwezig zijn tijdens de groepsgesprekken. Als u meedoet aan het
groepsgesprek, vragen we naar uw ervaring met de gemengdheid van de
bevolkingssamenstelling in uw buurt. Er zullen verschillende kenmerken van gemengdheid aan
bod komen, zoals: inkomen, migratieachtergrond, huishoudsamenstelling, levensfase, normen
en waarden en woonduur.

2. De wijze van gegevensverwerking van de groepsgesprekken met
buurtbewoners
Wat zijn de voordelen?
Als u wordt geselecteerd om deel te nemen aan de bijeenkomst in uw buurt ontvangt u na afloop
een attentie in de vorm van een VVV-cadeaubon ter waarde van € 35. Verder helpt u mee aan het
onderzoek van de rekenkamer, waardoor de kans bestaat dat de stad verder verbetert.
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Is deelname verplicht?
Nee, deelname aan het groepsgesprek is vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, dan hoeft dat niet.
Hoe wordt mijn privacy beschermd?
Wat gebeurt er met informatie over mij die ik tijdens de bijeenkomst heb gegeven?
Door deel te nemen aan het groepsgesprek geeft u ons toestemming om een verslag te maken
van dit gesprek. Tijdens het groepsgesprek zullen er vragen worden gesteld die kunnen ingaan
op uw economische, sociale, etnische of culturele identiteit, of die van uw buurtbewoners. U
hoeft deze vragen niet te beantwoorden als u dat niet wilt. In het verslag kunnen uitspraken of
specifieke informatie van individuele deelnemers worden genoteerd, waaronder uitspraken
over economische, sociale, etnische of culturele identiteit. Deze informatie hebben we nodig om
onze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De informatie zegt iets over hoe gemengd uw
buurt is, welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en hoe u de gemengdheid en de
ontwikkelingen ervaart.
Wat gebeurt er met mijn naam en contactgegevens die ik heb opgegeven?
U heeft mogelijk uw naam en contactgegevens met ons gedeeld, omdat u interesse had in de
groepsgesprekken. U kunt er daarnaast voor kiezen om uw contactgegevens met ons te delen,
om op de hoogte gehouden te worden over het onderzoek en de presentatie daarvan. In beide
gevallen slaan we uw persoonlijke informatie veilig op in een adresbestand. We noteren uw
naam en contactgegevens niet in de gespreksverslagen. We houden die informatie binnen ons
onderzoeksteam en delen dat met niemand anders dan de organisatie van de Rekenkamer
Metropool Amsterdam. We zullen nooit namen of andere persoonlijke informatie vrijgeven in
publicaties die te maken hebben met het onderzoek of presentaties over het onderzoek.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Hoe lang worden de gespreksverslagen bewaard?
De Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft met OIS afspraken gemaakt ten behoeve van de
bescherming van uw persoonsgegevens. De verslaglegging zal door OIS worden gedaan. Er
wordt tijdens de bijeenkomst een geluidsopname gemaakt van het gesprek om het verslag uit te
werken. De geluidsopnames zullen na voltooiing van het gespreksverslag worden verwijderd.
Direct na overdracht van de verslagen, zal OIS alle documenten vernietigen. De geanonimiseerde
verslagen van de bijeenkomst zullen gearchiveerd worden in een beveiligde omgeving van de
Rekenkamer Metropool Amsterdam en na circa 10 jaar worden overgebracht naar het
stadsarchief.
Hoe lang worden mijn naam en contactgegevens bewaard?
Na een evenement of bijeenkomst verwijderen wij de persoonsgegevens van de deelnemers,
tenzij u expliciet aangeeft dat wij de gegevens mogen hergebruiken om u op de hoogte te houden
over het onderzoek of de presentatie daarvan.
Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?
Als we uw persoonlijke gegevens verwerken, heeft u het recht deze in te zien, aan te passen of te
verwijderen. Hoe u dit recht kunt uitoefenen, staat op onze website in de privacyverklaring:
https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/privacyverklaring/. Hier vindt u ook meer informatie
over hoe u een vraag kunt stellen of een klacht kunt indienen. U kunt een e-mail sturen naar
onze privacy officer via privacy@rekenkamer-amsterdam.nl.
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Hoor ik nog iets over de resultaten van het onderzoek?
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op de website. U kunt ook uw naam en
contactgegevens met ons delen zodat we u het onderzoeksrapport kunnen sturen als het
onderzoek is afgerond.
Het onderzoek is te volgen op onze website:
https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/publieksonderzoek-2019-de-gemengdestad/.
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