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INTRODUCTIE

DE ZEVENDE METING

Het onderzoek TRAILS (Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey) richt zich,
nu al meer dan 15 jaar, op de ontwikkeling van jonge mensen. U doet aan dit
onderzoek mee en daar zijn we erg dankbaar voor. In totaal hebben we ruim 2700
deelnemers gevolgd vanaf dat ze ongeveer 11 jaar oud waren door ze om de twee à
drie jaar te bemeten, in totaal zes keer tot nu toe. Er zijn maar heel weinig studies
die deelnemers zo lang volgen. TRAILS wordt dan ook zowel in Nederland als in het
buitenland steeds meer gezien als een heel belangrijke kennisbron.

Veel van de zevende meting draait om werk. Keuzes
die gemaakt worden met betrekking tot werk kunnen
grote gevolgen hebben voor de rest van iemands leven.
Daarom willen we graag weten hoe het u vergaat op de
arbeidsmarkt: is het u gelukt een baan te vinden? Als u een
baan heeft, zijn we benieuwd hoe belangrijk uw werk voor
u is en of u uw werk met plezier doet of dat u liever een
andere baan zou hebben. Ook als u geen baan heeft, zijn
we geïnteresseerd in hoe het met u gaat: bent u op zoek
naar werk of juist niet? De zevende meting richt zich verder
op de balans tussen werk en privé: kunt u werk en privé
goed combineren? Heeft u een partner en/of kinderen en
hoe zijn dan de taken verdeeld? Wat doet u in uw vrije tijd?
Doet u vrijwilligerswerk of heeft u mantelzorgtaken?

Inmiddels bent u samen met de andere TRAILS deelnemers volwassen geworden
en in een nieuwe fase van uw leven beland. Door een subsidie van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kunnen we een zevende
meting uitvoeren om na te gaan hoe het de deelnemers, u dus, in deze levensfase
vergaat.
In deze folder ziet u een aantal TRAILS deelnemers die vertellen over hun
werkleven: wat vinden ze wel of niet leuk aan hun werk of wat zouden ze later willen
doen. We hopen door de zevende meting ook uw (werk)leven in kaart te kunnen
brengen.

Ook willen we nagaan hoe de ontwikkelingen die u de
afgelopen jaren heeft doorgemaakt van invloed zijn op hoe
het nu met u gaat. Omdat TRAILS deze ontwikkelingen
de afgelopen jaren heel goed in kaart heeft gebracht, is
dit onderzoek als geen ander geschikt om deze vraag te
beantwoorden.
Kortom: een heleboel vragen waarop we antwoord van u
hopen te krijgen tijdens de zevende meting.

Maaike (orthopedagoog):

Lisa (student modeadviseur):
Ik ben net begonnen met een
thuisstudie voor modeadviseur.

Als kind wilde ik graag tijgers
verzorgen, maar ik kwam erachter
dat ik het nog interessanter vind om

Hiervoor werkte ik als banketbakker,

te ontdekken waar bepaald gedrag
vandaan komt bij mensen en om
mensen verder te helpen zich zo

Danny (witgoedreparateur):
Ik vind mijn huidige baan super leuk!

daarmee anderen blij en gelukkig
kan maken. Het maakt mij gelukkig
als anderen gelukkig zijn.

voor hulp. Ook haal ik plezier uit
het coachen en adviseren van onze
ambulant begeleiders.

noemen, dan zijn het sommige
inbouwvaatwassers, want die kosten
veel tijd. Ook sta ik soms in de file.

maar na een ernstig ongeluk kon
ik dat mentaal en fysiek niet meer
doen. Wat me leuk lijkt aan het
vak van modeadviseur is dat ik

optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Wat ik leuk vind in mijn baan is om
ontwikkeling te zien bij mijn cliënten,
met name als cliënten zelf openstaan

Ik kom bij de mensen thuis, ik help
ze en ik vind het sociale contact
leuk. Er is eigenlijk niets wat ik niet
leuk vind, maar als ik echt iets moet
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WAT GAAN WE DOEN?

Deze zevende meting bestaat alleen uit een vragenlijst. Op
uw e-mailadres zult u een link ontvangen waarmee u de
online vragenlijst kunt invullen wanneer het u uitkomt. U zult
ongeveer één tot anderhalf uur bezig zijn met het invullen
van de lijst. Het is mogelijk om de vragenlijst in één keer in
te vullen, maar het is ook mogelijk om dit in gedeeltes te
doen. U kunt dan op een volgend moment verdergaan waar
u was gebleven.

Laura (beheerder servicepunt
DHL): Het leuke aan mijn nieuwe

baan vind ik dat het goed te
combineren is met het zorgen voor
onze zoon en dochter omdat het

thuiswerk is. En zo draag ik ook bij
aan ons inkomen.

Om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat van invloed
is geweest op hoe het met u gaat, willen we graag ook
uw partner, als u die heeft, een vragenlijst voorleggen.
Via een link in uw eigen vragenlijst kunt u de naam en het
e-mailadres van uw partner aan ons doorgeven. Wij zullen
dan zorgen dat uw partner via e-mail een informatiefolder
en de vragenlijst ontvangt. De partnervragenlijst gaat vooral
over werk, leefstijl en relaties. Het online invullen van de
vragenlijst kost uw partner maximaal drie kwartier. U en uw
partner zijn vrij om te kiezen om wel of niet mee te doen en
deelname van uw partner staat los van uw eigen deelname.
Uw ouders en/of verzorgers zullen deze meting niet worden
benaderd om vragenlijsten in te vullen.

WAT LEVERT HET OP?
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Voor TRAILS levert uw deelname een enorme schat aan
onderzoeksgegevens op. Zo kunnen we daarmee in
kaart brengen tegen welke hindernissen jongvolwassenen
aanlopen, hoe ze de arbeidsmarkt op gaan en wat nou
eigenlijk maakt dat iemand zich gelukkig of ongelukkig
voelt. TRAILS kan ook helpen om beter te begrijpen
waarom sommige mensen problemen hebben als kind maar
later niet meer, of juist andersom. Kortom, waardevolle
informatie waar veel jongeren en jongvolwassenen in de
toekomst wat aan kunnen hebben.

Hoewel u zelf geen direct voordeel bij deelname aan TRAILS
heeft, hopen we dat u weer meedoet. U bent voor TRAILS
onvervangbaar, omdat u al sinds de basisschool meedoet
en de onderzoekers hebben kunnen volgen hoe u zich door
de tijd heen ontwikkeld heeft. Ook als u wel eens een meting
heeft overgeslagen, is het nog steeds heel waardevol en
belangrijk dat u aan deze zevende meting deelneemt.
Als dank voor uw deelname ontvangt u:

WAAR, WANNEER EN HOE?

Kort na ontvangst van deze informatiefolder krijgt u per e-mail
een link voor het invullen van de vragenlijst. Na het invullen
van de vragenlijst zullen we een cadeaubon per post naar u
versturen. Dit geldt ook voor uw partner. Als u de vragenlijst
liever op papier wilt invullen kunt u contact met ons opnemen,
dan sturen we een papieren versie op.

• Een cadeaubon van € 15,• Een kans op een prijs: ook bij deze meting organiseren
we weer een loterij met mooie prijzen. De hoofdprijs is
een reischeque van maar liefst € 1.000,-. Overige prijzen
zijn cadeaubonnen van € 100,- of meer van o.a. BOL.com,
IKEA, H&M en Media Markt. Als u de vragenlijst afrondt,
speelt u automatisch mee in deze loterij.

• Een eventuele partner ontvangt voor deelname een
cadeaubon van € 10,-.

Christiaan (service engineer B):
Als ik ooit de aanbieding zou krijgen,
dan zou ik graag professioneel

legobouwer/ontwerper willen worden.
Later (bijvoorbeeld over 10 jaar)
zou ik service engineer A willen zijn,
ofwel technisch specialist.

ANTWOORDKAART
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EN DAN NOG DIT…
TOESTEMMING

We zullen u vragen om aan te geven of u
aan de zevende meting mee wilt doen en of
wij uw gegevens gecodeerd (zonder naam)
mogen gebruiken voor het onderzoek. Ook
vragen we u om toestemming te geven
dat we u in de toekomst opnieuw mogen
benaderen voor een nieuwe meting.
Deelname aan TRAILS is vrijwillig. Als u nu
beslist om mee te doen kunt u daar later
altijd weer op terugkomen, om wat voor
reden dan ook. Wij maken gebruik van de
basisregistratie personen voor het verkrijgen
van adresgegevens.

VERTROUWELIJK

Alle gegevens die we verzamelen worden als
vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden
losgekoppeld van persoonlijke gegevens,
zoals naam en adres, en opgeslagen onder
een nummer. Onderzoekers hebben geen
toegang tot persoonsgegevens. In de
onderzoeksresultaten worden nooit namen
genoemd en wordt alleen geschreven over
groepen deelnemers met bepaalde kenmerken,
niet over individuen. Dat betekent dat niemand
kan zien welke antwoorden u heeft gegeven.
De onderzoeksgegevens zijn, zonder naar
de persoon herleidbare gegevens, alleen
beschikbaar voor gebruik door andere
onderzoekers, niet voor commerciële
doeleinden. Uw gegevens worden bewaard
volgens de wettelijke bewaartermijn zoals
deze voor wetenschappelijk onderzoek geldt,
dat wil zeggen dat de brongegevens 15 jaar
na het afronden van het onderzoek vernietigd
zullen worden.

OVER TRAILS

VERZEKERING

Als medisch-wetenschappelijk onderzoek
ernstige risico’s met zich meebrengt, zijn de
onderzoekers verplicht om een verzekering af
te sluiten voor elke deelnemer. De Medisch
Ethische Commissie is van mening dat deze
verzekering voor TRAILS niet nodig is, omdat
er geen risico’s aan dit onderzoek verbonden
zijn.

ONAFHANKELIJKE ARTS

Misschien heeft u vragen over deelname aan
TRAILS maar wilt u deze liever stellen aan
iemand die niet bij het TRAILS team hoort.
Het kan ook zijn dat de vragen confronterend
zijn en dat u daarover door wilt praten. In dat
geval kunt u terecht bij een onafhankelijke
arts, dr. H.M. Schuppert. Zij is psychiater bij
Accare en tijdens kantooruren te bereiken via
telefoonnummer 050-368 11 00 of via e-mail:
m.schuppert@accare.nl.

Zijn uw gegevens gewijzigd of nog niet bij
ons bekend? Laat het ons weten.
Naam TRAILS deelnemer:

Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Tel.nr.:
E-mailadres:

Middels het opsturen van deze kaart
verplicht u zich tot niets. Wij zullen de link
voor de vragenlijst naar u toesturen, waarna
u kunt besluiten al dan niet mee te doen aan
deze meting.
Deze antwoordkaart kunt u in een eigen envelop terugsturen naar TRAILS. Een postzegel
is niet nodig als u gebruik maakt van het
volgende adres:

UMCG, TRAILS onderzoek
Sector C, CC33
Antwoordnummer 242
9700 VB Groningen

KLACHTEN

De medewerkers van TRAILS doen er alles
aan om het onderzoek zo prettig mogelijk
te laten verlopen. Indien u toch een klacht
heeft over het onderzoek kunt u bellen met
de hoofdonderzoeker, mevr. A.J. Oldehinkel
via tel.nr.: 050-361 55 51 (secretariaat) of het
team patiënteninformatie van het UMCG op
tel.nr.: 050-361 33 00.

TRAILS wordt geleid door prof. dr. A.J. Oldehinkel van het
Universitair Medisch Centrum Groningen. De dagelijkse leiding is
in handen van mevr. drs. A.J. Mulder. Er zijn veel onderzoekers van
verschillende instellingen bij TRAILS betrokken.
Op www.trails.nl staat een overzicht van alle instellingen en kunt u
lezen wat het onderzoeksgebied is van elke onderzoeker.

Ruben
(adviseur samenlevingsopbouw): Als
ik de loterij zou winnen, dan zou ik
niet blijven werken. Ik zou mezelf
meer willen ontwikkelen en een

bijdrage willen leveren aan het leven
van anderen door te gaan reizen en

meehelpen om het leven van anderen
weer op de rit te krijgen.

Serap (visual merchandiser):

Ik vind mijn werk leuk! Ik kan hierin mijn
commerciële kanten laten zien en ik kan
ook mijn creativiteit er in kwijt. Ik haal
hier echt voldoening uit. Ik vind het ook
erg leuk als een klant een setje kleding
koopt wat ik heb samengesteld.
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CONTACT
TRAILS is te bereiken via onderstaande gegevens. Bent u verhuisd
of heeft u een nieuw telefoonnummer en/of e-mailadres? Laat het
ons weten via onderstaande contactgegevens.
TRAILS onderzoek
UMCG - CC 33
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
T: 050-361 84 74
W: www.trails.nl
E: trails@umcg.nl
facebook.com/trailsonderzoek
twitter.com/TRAILS_NL

