Protocol Jongvolwassenenmonitor – Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord
1. Inleiding
Dit is een toelichting bij de Jongvolwassenenmonitor 2019 voor jongeren van 16 t/m 25 jaar in de
regio Noord-Holland Noord. Dit onderzoek maakt gebruik van een online vragenlijst die tussen 24
april en eind juli 2019 open staat voor alle jongvolwassenen in de regio. Doel is om een betrouwbaar
beeld te verkrijgen van de gezondheid en leefstijl van jongvolwassen inwoners in de regio; hierbij ligt
de focus op middelengebruik, psychische gezondheid en seksualiteit. De doelgroep wordt benaderd via
sociale media, scholen, panelleden van het GGD panel, medewerkers van gemeenten en GGD,
jongerenwerkers en via jongeren (peergroups). Naam, adresgegevens en geboortedatum worden in dit
onderzoek niet gevraagd; de gegevens worden anoniem verwerkt. Na het volledig invullen van de
vragenlijst maken deelnemers kans op een prijs door hun emailadres achter te laten. Dit emailadres
wordt verzameld/opgeslagen in een apart bestand en kan niet gekoppeld worden aan de gegeven
antwoorden.
2. Verantwoordelijkheid
Opdrachtgevers:
Uitvoering:

-

Programma In Control of Alcohol en Drugs

-

17 gemeenten regio Noord-Holland Noord

Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord
(onderdeel van GGD Hollands Noorden)

Adres:

Hertog Aalbrechtweg 22

Postcode:

1823 DL

Plaats:

Alkmaar

Postbus:

9276

Postcode:

1800 GG

Plaats:

Alkmaar

Telefoon:

088-0125713

E-mail:

onderzoeksbureaunhn@ggdhn.nl

Website:

www.onderzoeksbureaunhn.nl

Projectteam:

Mevr. ir. C.M. Waardenburg, epidemioloog
Mevr. S. Rooseboom de Vries, MSc, epidemioloog
Mevr. E.G.A.M. Duin-de Boer

Eindverantwoording:

Dhr. E.J. Paulina, Directeur GGD Hollands Noorden

3. Doel
Het doel van de Jongvolwassenenmonitor 2019 is om inzicht te verkrijgen in het welzijn, de leefstijl en
de gezondheidssituatie van de gehele groep jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar
die wonen in één van de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. Hierbij ligt de nadruk op de
onderwerpen middelengebruik, psychische gezondheid en seksualiteit.
4. Resultaten
De resultaten worden gerapporteerd op regioniveau en gemeenteniveau. Hierbij wordt aangesloten op
de resultaten van de monitors van GGD Hollands Noorden onder jeugdigen en volwassenen. De
resultaten zijn openbaar en worden onder andere gepubliceerd op de Gezondheidsatlas van GGD
Hollands Noorden (www.gezondnhn.nl)
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5. Onderzoekspopulatie
De onderzoeksgroep betreft jongvolwassenen in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar die wonen in één van de
17 gemeenten van regio Noord-Holland Noord.
6. Vragenlijst
De online vragenlijst staat open voor alle 16 t/m 25-jarigen in Noord-Holland Noord en is te
benaderen via www.JVmonitor.nl. De vragenlijst bestaat uit maximaal 100 vragen (afhankelijk van de
antwoorden die een jongvolwassene geeft); het invullen neemt ongeveer 15 minuten tijd in beslag. In
de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:
•

Algemene gegevens: leeftijd, geslacht, postcode (alleen vier cijfers), thuissituatie, opleiding en
werk

•

Middelengebruik: roken, alcohol, softdrugs, harddrugs, slaap- en kalmeringsmiddelen

•

Leefstijl: sporten, bewegen, mantelzorg, gehoorschade, sociale media en gamen

•

Seksualiteit: (ongewenste) ervaring, veilig vrijen, voorbehoedsmiddelen, SOA, sexting, houding ten
aanzien van homoseksualiteit

•

Gezondheid en welzijn: gezondheidsbeleving, ziektes en aandoeningen, psychische gezondheid,
gewicht, stress, weerbaarheid, mishandeling, eenzaamheid, tevredenheid, vertrouwen in de
toekomst, suicidegedachten

•

Financiën: geldtekort, schulden

NB. De naam, de geboortedatum en het adres van de jongvolwassene worden niet geregistreerd.
7. Prijzen/beloning voor deelnemers
Alle deelnemers die de vragenlijst volledig invullen maken kans op een bol.com cadeaubon ter waarde
van €10,-. De kans om te winnen is 1 op 10; dat wil zeggen dat op elke 10 deelnemers 1 cadeaubon
wordt verloot. Tevens worden er na het afsluiten van de dataverzameling 2 JBL Charge 4 speakers ter
waarde van €160,- en 1 Fitbit Alta HR ter waarde van €135,- verloot onder de deelnemers. Deelnemers
die kans willen maken op een prijs dienen hun email-adres in te vullen na de afname van de online
vragenlijst. Dit email-adres wordt verzameld in een apart databestand en uitsluitend gebruikt om
deelnemers op de hoogte stellen van het feit dat zij een prijs hebben gewonnen. Het trekken van de
prijswinnaars vindt 2 wekelijks plaats onder de deelnemers van de voorafgaande 2 weken. De
prijswinnaars worden geautomatiseerd random aangewezen met behulp van namenloten.com.
Voor dit promotioneel kansspel wordt de Gedragscode kansspelen 2014 (Kansspelautoriteit) in acht
genomen.
8. Deelname Gezondheidspanel
Deelnemers die de vragenlijst volledig hebben ingevuld en kans willen maken op een één van de
prijzen wordt gevraagd of zij willen worden opgenomen in het Gezondheidspanel van de GGD. In dat
geval wordt hun email-adres ook gebruikt om deelnemers regelmatig te benaderen met een korte
vragenlijst over gezondheid. Hiervoor geven deelnemers apart toestemming.
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9. Benadering doelgroep
De benadering van deelnemers aan de Jongvolwassenenmonitor gebeurt op een aantal manieren,
namelijk:
•

Via scholen voor voortgezet onderwijs

•

Via scholen voor middelbaar beroepsonderwijs

•

Via school voor hoger beroepsonderwijs

•

Via sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, etc.)

•

Via GGD-medewerkers en medewerkers van gemeenten die jongvolwassenen in hun omgeving
benaderen om deel te nemen.

•

Via organisaties in Noord-Holland Noord waarmee veel jongvolwassenen in de regio in aanraking
komen, zoals Sense, jongerenwerk, etc.

•

Via peergroup benadering: jongeren worden door andere jongeren gevraagd om deel te nemen.

•

Via busreclame in de regio

•

Via benadering van werkgevers waar veel jongeren werken zoals de supermarkt en Action

Gedurende de periode van dataverzameling kunnen extra promotieactiviteiten plaatsvinden gericht op
een bepaalde doelgroep indien blijkt dat de totale groep deelnemers (nog) niet representatief is voor
de totale populatie inwoners van 16 t/m 25 jaar in Noord-Holland Noord.
10. Privacy
Bij dit onderzoek is de privacy van deelnemers gewaarborgd, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. De partijen die bij het onderzoek betrokken zijn, houden zich daar vanzelfsprekend
aan. Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden.
Voor dit onderzoek is het privacyreglement van GGD Hollands Noorden van toepassing. De online
vragenlijst wordt anoniem ingevuld; dit betekent dat de onderzoeksgegevens op geen enkele manier te
koppelen zijn aan naam- en adresgegevens van de deelnemers. De gegevens worden alleen voor
statistische doeleinden gebruikt. Het opgevraagde e-mailadres wordt in een aparte vragenlijst en
databestand verzameld en kan op geen enkele manier aan de gegeven antwoorden gekoppeld worden.

Toestemming
Minderjarige deelnemers van 16 en 17 jaar hebben geen toestemming van hun ouders/verzorgers
nodig om aan de jongvolwassenenmonitor deel te nemen.

Bewaartermijn
Alle geregistreerde onderzoeksgegevens worden bewaard volgens de wettelijke richtlijnen. Dit
betekent dat de onderzoeksgegevens worden bewaard zolang redelijkerwijs voorzienbaar is dat zij
voor een gezondheidsonderzoek kunnen worden gebruikt. De emailadressen worden na het verloten
van de prijzen verwijderd, tenzij er ook toestemming is gegeven voor het gebruik van het emailadres
voor het versturen van de resultaten of deelname aan het Gezondheidspanel.

Verstrekking onderzoeksgegevens aan derden
Op verzoek kan Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord (onderdeel van GGD Hollands Noorden)
gegevens verstrekken aan derden voor secundair gebruik. Hierbij worden de onderzoeksgegevens wel
altijd gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. De GGD houdt zich hierbij aan de hiervoor vastgestelde
wetgeving en interne richtlijn. De GGD verstrekt geen onderzoeksgegevens aan commerciële bureaus,
verzekeringsbedrijven e.d.
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11. Meer informatie

Privacybeleid
Meer informatie over het privacybeleid van de GGD is te vinden in de privacyregeling van GGD Hollands
Noorden. Deze regeling is te vinden op de website van GGD Hollands Noorden: www.ggdhn.nl/privacy.
Voor dit onderzoek is een Data Protection Impact Assessment opgesteld. Deze is op te vragen via
onderzoeksbureaunhn@ggdhn.nl.

Spelregels:
De spelregels voor deelname aan de Jongvolwassenmonitor zijn te vinden op de website van GGD
Hollands Noorden: www.ggdhn.nl/JVmonitor

Meest gestelde vragen
Een overzicht met antwoorden op de meest gestelde vragen over de Jongvolwassenmonitor 2019 is te
vinden op de website van de GGD, www.ggdhn.nl/JVmonitor

Overig:
Voor andere vragen kan contact op worden genomen met:
Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord, projectteam Jongvolwassenenmonitor 2019 via
onderzoeksbureaunhn@ggdhn.nl
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