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1 Executive summary 
The current document is a compilation of the Ethical approval documents as obtained by the 
relevant Incluso partners.  

The Incluso project (ICT-2007.7.2 - 224044 ) aimed at finding out if and how social software 
solutions can help the integration of disadvantaged youngsters. More details about this 
project and its strategies can be found on: 

• http://www.incluso.org and  

• in several INCLUSO newsletters available from the same URL. 

At four different pilot sites (Vienna [AT], Aberdeen [UK], Krakow [PL] and Brussels [BE]), 
youngsters have been contacted (as well as their parents as most of them are minors) to 
obtain their agreement for participation in the Incluso research.  

 

According to the European project contract, Incluso needed to obtain four approval 
documents from relevant ethical commissions in Belgium, Scotland, Poland and Austria. 

 

This compilation document contains a copy of the approval documents obtained in the four 
countries. 
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Binnen de 4 pilootprojecten worden vrijwilligers gevraagd om aan het 
onderzoek deel te nemen. 

Hoe is de algemene (fysische, psychische) gezondheidstoestand van de proefpersonen? 
  Normaal 
 
Betreffende de procedure 
Wat dienen de proefpersonen te doen of welk gedrag van de proefpersonen wordt er 
geobserveerd? 

De proefpersonen krijgen toegang tot sociale softwaresystemen die door de 
projectpartners opgezet worden. Hierbij wordt hun “sociale inclusie” (*) gemeten 
bij het begin van het pilootproject, tussentijds en bij het einde ervan. 
(*)gedefinieerd in verschillende documenten o.m. ism met KHM-Memori en het 
Verweij-Jonker instituut 

Is het voor de proefpersoon op een of andere manier interessant om deel te nemen aan 
het onderzoek? Specificeer hierbij wat de proefpersoon er eventueel kan uit leren of welk 
voordeel hij of zij erbij heeft. 

Kinderen die toegang tot deze sociale softwareplatformen (in België: Netlog) 
verwerven hierbij toegang tot bijzondere informatie (o.m. voor hun 
groepswerking) maar ook tot de algemene informatie die via internet beschikbaar 
is. Hen wordt ook geleerd om te gaan met privacy op het net en met informatieve 
websites zoals deze van de VDAB.  

 
Wat is het nut, de mogelijke betekenis, de zin van dit project voor een grotere groep of 
voor de samenleving? 

De pilootacties in het Incluso project laten toe te concluderen of het gebruik van 
sociale software de zelfredzaamheid en de integratie van jongeren in 
probleemsituaties kan verhogen. Indien de resultaten positief zijn, zullen andere 
groepen via het “Whitebook”  van de ervaringen van de projectpartners gebruik 
kunnen maken. Hierin zullen overigens ook elementen aangehaald worden die de 
duurzaamheid van dit soort projecten mogelijk maken. 

 
Betreffende informed consent 
(voor proefpersonen onder 16 jaar geldt het informed consent voor de kinderen én de 
ouders of plaatsvervangers van de ouders) 
Welke informatie krijgen de proefpersonen? 

Het project wordt hen, in een taal op het niveau van hun leeftijd, uitgebreid 
toegelicht  

Hoe wordt de informatie gegeven? 
Dit gebeurt binnen vergaderingen met deze jongeren, georganiseerd door hun 
begeleiders. De begeleiders op hun beurt worden geïnformeerd door de 
projectpartners, aangevuld met specialisten o.m. in privacyrecht (Prof. Dumortier 
heeft dit bij de Belgische partner Tonuso persoonlijk op zich genomen) 

 
Wanneer en hoe wordt er geïnformeerde toestemming gevraagd? (Bijgevoegd Model 
'Geïnformeerde toestemming' kan eventueel door de onderzoeker gebruikt worden en 
aangepast worden aan het concrete project.) 

Voor de jongeren van Tonuso werd het formulier in Annex V (nederlandstalige 
versie) van het “Ethical report v.1.5” gebruikt. De Engelstalige versie (Annex VI) 
wordt als model voor de andere projectpartners gebruikt (in lokale vertaling). 
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Betreffende misleiding 
Wordt er misleiding gebruikt? Zo ja, waarom is dit nodig? 

Neen 
Wat is de aard van de misleiding? 

n.v.t. 
Wanneer en hoe worden de proefpersonen ingelicht over de misleiding?  

n.v.t. 
 
Betreffende apparatuur en meetinstrumenten 
Indien er apparaten of elektrische toestellen worden gebruikt, hoe wordt de controle op 
de veiligheid uitgevoerd? 

n.v.t. 
Welke testen worden er gebruikt?  

n.v.t. 
Welke informatie krijgen de deelnemers over hun resultaten op die testen?  

Er worden geen individuele gegevens aan de deelnemers verstrekt; in de Incluso 
rapporten worden slechts gemiddelden over groepen vernoemd 

 
Betreffende het beroepsgeheim 
Op welke wijze wordt de vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd? 

De resultaten van de vragenlijsten worden door het Verweij-Jonker instituut 
ingezameld en door hen via een interne ISO procedure en met respect voor de 
Nederlandse privacy wet opgeslagen. 

 
Betreffende risico's en ongemakken 
Worden de proefpersonen  
- in verlegenheid of verwarring gebracht,  

neen 
- ondervinden zij ongemak of last,  

neen 
- worden er pijnlijke elementen (fysisch of psychisch) ingebracht?  

neen 
Zo ja - ook indien het slechts over beperkte schade of ongemak gaat -  gelieve in detail 
te beschrijven waaruit deze zal bestaan. 
 
Op welke wijze krijgen proefpersonen de gelegenheid om uit het onderzoek te stappen 
indien zij dat wensen? 

Deze mogelijkheid staat duidelijk vermeld in de “informed consent” 
Zijn er eventuel risico's op langere termijn? 

neen 
Indien er risico's of ongemakken zijn, waarom is dit nodig?  

n.v.t. 
Hoe zullen de proefpersonen vergoed worden of compensatie krijgen voor de ondergane 
risico's?  

n.v.t. 
Is er opvang nadien?  

n.v.t. 
Zo ja, in welke vorm? 

n.v.t. 
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Institute "integrated study" 
Vienna University of Technology 

o. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. tech.
To whom it may concern AMin Tjoa 

TU Vienna, Institute E 029 
A-1040 Vienna, Favoritenstraße 11 / 029 

Tel.: +43-1-58801 /18800 Fax:/18899 
E-Mail: amin@ifs.tuwien.ac.at 
Web: http://www.is.tuwien.ac.at 

Our Ref.: AMT/lnclusoEthics08.doc Your Ref.: 28. August 2008 

The Vienna University of Technology has signed with the European Commission an 
agreement for the execution of several pilot activities within the INCLUSO project (project 
code: ICT-2007.7.2 - 224044; full title: "Social software for the inc1usion of (marginalised) 
young people"), as accepted by the European Commission for funding in the EU FP7 Call 
2007.7.2 "Accessible and inc1usive ICT - Stronger RTD capacity through delivery of proof of 
concept for ICT solutions facilitating social inc1usion of marginalized young people". The 
work will be carried out by the Institute 'integrated study' (E 029). 

INCLUSO aims to deliver a verifiable proof that ICT, and more precisely, Social Software 
tools, can facilitate social inc1usion of marginalized young people, Therefore, Social Software 
applications will be put at the disposal of groups of youngsters under supervision of qualified 
coaches, 

In view of the requirement laid down in the EU contract (article 7.4) the universitylinstitute 
will obtain as soon as possible an ethical approval from a national institution in charge of 
checking compliance with national and international ethical principles, 

The Head of the Institute confinns that also in the period between the start of the INCLUSO 
work and the issuing of anational approval document, all national ethical regulations to which 
the university/institute has to adhere (and has adhered to for many years) will be taken into 
account right from the start of the work with youngsters. 

Sincerely, 

~ 

Prof. AMin Tjoa 

(Head of Institute) 

http:http://www.is.tuwien.ac.at
mailto:amin@ifs.tuwien.ac.at
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