
                                                                                                                      
 

 

  

 
 

Veel gestelde vragen 
Jongvolwassenenmonitor 2021 

 

 

 

 

Wat is de Jongvolwassenenmonitor? 
De Jongvolwassenenmonitor is een online vragenlijstonderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van jongvolwassenen 
van 16 t/m 25 jaar die in de regio Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland of Flevoland 
wonen. Dit onderzoek wordt o.a. uitgevoerd in opdracht van de 37 gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord, 
Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland en Flevoland en het programma In control of Alcohol & Drugs. 
 
Waarom een Jongvolwassenenmonitor? 
Om inzicht te krijgen in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen in de regio. Denk aan antwoorden op 
vragen als: Hoeveel jongvolwassenen roken? Hoeveel drugs gebruiken ze? Hoeveel jongvolwassenen lopen risico op soa? 
Welke groepen jongvolwassenen hebben meer psychische problemen? Welke invloed heeft de coronacrisis op 
jongvolwassenen? Met deze informatie kunnen gemeenten hun beleid beter afstemmen op hun inwoners tussen de 16 en 
25 jaar.  
 
Wie voert de Jongvolwassenenmonitor uit?  
De Jongvolwassenenmonitor wordt uitgevoerd door Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord. Dit is een onderdeel van 
GGD Hollands Noorden. Daarnaast doen dit jaar ook GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Amsterdam en GGD Flevoland mee. 
 
Mag ik meedoen aan de Jongvolwassenenmonitor? 
Iedereen van 16 tot en met 25 jaar die in één van de 37 gemeenten in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, 
Amsterdam-Amstelland of Flevoland woont kan mee doen aan het onderzoek. In het kaartje zie je om welke gemeenten het 
gaat. 
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Hoe kan ik meedoen aan de Jongvolwassenenmonitor? 
Meedoen is heel simpel. Ga in de periode van mei tot en met eind juli 2021 naar: 

       www.JVmonitor.nl 

of scan de QR-code:   
 
 
Waarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen meedoen aan de Jongvolwassenenmonitor?  
Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de gezondheid en leefstijl van alle jongvolwassenen is het belangrijk dat zoveel 
mogelijk jongvolwassenen meedoen. Wanneer er te weinig jongeren meedoen dan ontbreken gegevens en dat kan leiden 
tot een vertekening van de resultaten. Hierdoor zijn de uitkomsten van het onderzoek minder betrouwbaar. 
 
Waar gaat de vragenlijst over?  
In de vragenlijst komen een heleboel verschillende onderwerpen aan bod, zoals: middelengebruik (roken, alcohol, drugs), 
leefstijl (sporten, bewegen, mantelzorg), seksualiteit (veilig vrijen, SOA, abortus, sexting), gezondheid en welzijn (ziektes, 
psychische gezondheid, corona, stress, mishandeling, eenzaamheid), financiën (schulden) en een aantal 
achtergrondgegevens (leeftijd, geslacht, postcode, thuissituatie, opleiding, werk). 
 
Waarom worden er zoveel vragen gesteld? 
In de vragenlijst staan vragen over gezondheid, middelengebruik, welzijn, leefstijl, seksualiteit, corona en financiën. Er zijn 
namelijk veel factoren van invloed op gezondheid en welzijn. Door deze informatie kan worden gekeken welke 
gezondheidsproblemen, risicofactoren of risicogroepen bij jongvolwassenen extra aandacht nodig hebben. 
 
Hebben minderjarige jongeren toestemming nodig van hun ouders om mee te doen? 
Nee, vanaf 16 jaar mag je zelf beslissen of je meedoet aan een onderzoek.  
 
Moet ik nog ergens toestemming geven dat jullie mijn gegevens mogen verwerken? 
Door het invullen van de vragenlijst geef je toestemming dat wij jouw ingevulde gegevens mogen gebruiken voor ons 
onderzoek. Het opslaan en het gebruik van deze gegevens voldoen uiteraard aan de wettelijke regels (AVG). De resultaten 
in de rapportages ed. zullen nooit te herleiden zijn naar de personen die de vragenlijsten hebben ingevuld.  
 
Wat heb ik er aan om deel te nemen aan de Jongvolwassenenmonitor? 
Door het invullen van de vragenlijst help je de gemeente waarin je woont. Je geeft immers informatie die voor gemeenten 
van belang is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners.  
Ook maak jij kans op het winnen van prijzen. Hierbij houden we ons aan de Gedragscode promotionele kansspelen 2014 
(Kansspelautoriteit). Onder deelnemers die de vragenlijst volledig hebben ingevuld verloten we bol.com bonnen van €10,-. 
Je kans om een bon te winnen is 1 op 10. Elke 14 dagen worden de prijswinnaars van de bol.com bonnen getrokken door de 
computer. Aan het eind van de periode van dataverzameling (eind juli) verloten we nog eens 10 hoofdprijzen (JBL Charge 4 
bluetooth speaker t.w.v. €160,-). Als je kans wilt maken op een prijs moet je aan het eind van de vragenlijst je e-mailadres 
invullen. Dit e-mailadres wordt alleen gebruikt om de prijswinnaars te informeren en kan niet gekoppeld worden aan je 
gegeven antwoorden. Kijk ook op Spelregels Jongvolwassenenmonitor 2021. 
 
Worden er ook persoonsgegevens gevraagd? 
Je naam of adres worden niet gevraagd. Het is dus achteraf niet te achterhalen wie de vragenlijst heeft ingevuld. Wel wordt 
gevraagd naar de 4 cijfers van je postcode, dan weten we in welke gemeente je woont. Woon je in Amsterdam, Aalsmeer, 
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel of Uithoorn? Dan vragen we ook naar de letters van je postcode, zodat we weten in 
welk stadsdeel, gebied of wijk je woont. Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en anoniem bewaard. Aan het einde 
van de vragenlijst vragen we naar je e-mailadres als je kans wilt maken op één van de prijzen. Het e-mailadres kan niet 
worden gekoppeld aan de gegeven antwoorden, omdat ze in 2 aparte databestanden verzameld worden. 
 
Waar kan je naartoe met vragen over de onderwerpen die in de vragenlijst aan bod komen? 
Als je vragen hebt over één van de onderwerpen die aan bod komen in de vragenlijst dan kan je voor meer informatie 
kijken op www.jouwggd.nl. Via deze website kan je ook (anoniem) chatten met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Je 
kunt ook altijd bij je huisarts terecht met vragen. 
 

 

http://www.jvmonitor.nl/
https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-promotie/
http://www.jouwggd.nl/


                                                                                                                      
 

 

Hoe wordt er omgegaan met de gegevens van de deelnemers aan de Jongvolwassenenmonitor? 
Alle gegevens uit de ingevulde vragenlijsten worden vertrouwelijk behandeld. Uit de gegevens is niet af te leiden van wie de 
antwoorden afkomstig zijn. Uitsluitend medewerkers van Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord (onderdeel van GGD 
Hollands Noorden) die betrokken zijn bij de uitvoering van het onderzoek hebben toegang tot de onderzoeksgegevens en 
de onderzoekers van de GGD Amsterdam, GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Flevoland. Medewerkers van de GGD’en zijn 
verplicht zich te houden aan alle geldende wettelijke regelgeving omtrent privacy en de AVG. De (eventuele) opgegeven e-
mailadressen worden in een apart databestand verzameld en kunnen niet gekoppeld worden aan de gegeven antwoorden 
in de vragenlijst. De emailadressen worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor afzonderlijk toestemming gegeven 
is (loten van prijzen, ontvangen van resultaten en lid worden van Gezondheidspanel/Stadspanel). Bij het afnemen van de 
vragenlijst worden er geen IP-adressen van de deelnemers vastgelegd. Voor dit onderzoek is een Data Protection Impact 
Assessment opgesteld; dit document is op te vragen via onderzoeksbureaunhn@ggdhn.nl. 
 
Worden er ook onderzoeksgegevens verstrekt aan andere instellingen of organisaties? 
Het gegevensbestand wordt gebruikt door de onderzoekers van GGD Hollands Noorden, GGD Amsterdam, GGD Zaanstreek-
Waterland en GGD Flevoland. Op verzoek kan Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord (onderdeel van GGD Hollands 
Noorden) gegevens verstrekken aan derden voor secundair gebruik. De GGD houdt zich aan de hiervoor vastgestelde 
wetgeving en interne afspraken. Alle 4 de GGD’en dienen hiervoor toestemming te geven. De GGD verstrekt geen 
onderzoeksgegevens aan commerciële bureaus, verzekeringsbedrijven e.d.. E-mailadressen worden nooit verstrekt aan 
derden. 
 
Wanneer zijn de resultaten bekend? 
In augustus 2021 vinden de analyses plaats en wordt begonnen met het schrijven van de onderzoeksrapporten. Verwacht 
wordt dat eind oktober 2021 de definitieve resultaten bekend zijn en de rapporten gepubliceerd worden. Voor alle 
betrokken gemeenten zal er een gemeenterapport verschijnen en daarnaast regionale rapporten. De resultaten van GGD 
Hollands Noorden worden gepubliceerd op: www.gezondNHN.nl ,van GGD Flevoland op: www.eengezonderflevoland.nl die 
van GGD Amsterdam op: www.ggdgezondheidinbeeld.nl en die van GGD Zaanstreek-Waterland op 
www.ggdzw.nl/jongvolwassenenmonitor  
  
Wat gebeurt er met de resultaten? 
De resultaten van het onderzoek worden door de gemeenten in de regio’s, de 4 GGD’en en het programma In Control of 
Alcohol & Drugs gebruikt om plannen en beleid af te stemmen op de gezondheidsproblemen, risicogroepen en de 
behoeften van inwoners van 16 t/m 25 jaar. De resultaten van de regio Noord-Holland Noord zullen ook vergeleken worden 
met de resultaten van de Jongvolwassenenmonitor 2019 en 2017, om te zien of er sprake is van eventuele 
dalende/stijgende of gelijkblijvende trends. Door de resultaten te vergelijken met de resultaten van de 
Gezondheidsmonitor Jeugd en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen ontstaat een (algemeen) beeld van een 
groot deel van de bevolking in de regio. Daarnaast wordt er gekeken of bepaalde gezondheidsproblemen hier meer of 
minder voorkomen dan in de rest van Nederland door de resultaten (waar mogelijk) te vergelijken met landelijk onderzoek. 
Naast de algemene regio- en gemeenterapporten zullen er op basis van de Jongvolwassenenmonitor ook themarapporten 
worden gepubliceerd. In deze themarapporten zal dieper ingegaan worden op bepaalde thema’s. De onderzoeksresultaten 
in deze themarapporten zullen alleen op regioniveau gepubliceerd worden. Kijk voor de gemeente- en themarapporten van 
Noord-Holland Noord op basis van de Jongvolwassenenmonitor 2017 en 2019 op www.gezondnhn.nl/publicaties-2  
 
Kan ik een verslag krijgen van de resultaten? 
Aan het eind van de vragenlijst kun je aangeven of je de resultaten per mail wilt ontvangen. Indien je dit aangeeft wordt je 
e-mailadres gebruikt om de resultaten te versturen.  
 
Meedoen aan het Gezondheidspanel/Stadspanel? 
Aan het eind van de vragenlijst kan je aangeven of je vrijblijvend wil meedoen aan het Gezondheidspanel van de GGD of 
aan het stadspanel van de gemeente Amsterdam. Als lid van het Gezondheidspanel ontvang je een aantal keer per jaar een 
korte vragenlijst over een onderwerp op het gebied van gezondheid. Als lid van het Stadspanel van de gemeente 
Amsterdam ontvang je maandelijks een vragenlijst over diverse onderwerpen. Bij lid worden van het 
Gezondheidspanel/Stadspanel  geef je ons toestemming om je e-mailadres te gebruiken voor het verzenden van de 
panelonderzoeken en resultaten vanuit de panelonderzoeken. Afmelden kan altijd door een mail te sturen.  
 
Waar kan ik terecht voor meer informatie? 
Voor meer informatie of andere vragen kun je een mail sturen naar: onderzoeksbureaunhn@ggdhn.nl.  

mailto:onderzoeksbureaunhn@ggdhn.nl
http://www.gezondnhn.nl/
www.eengezonderflevoland.nl
http://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/
http://www.ggdzw.nl/jongvolwassenenmonitor
http://www.gezondnhn.nl/publicaties-2
mailto:onderzoeksbureaunhn@ggdhn.nl
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