
Onderzoeksmateriaal anders dan databestanden met een N>100 hoeven niet 
standaard aan het WODC te worden opgestuurd.

 Het WODC wordt eigenaar van al het tijdens het onderzoek verzamelde en 
ontwikkelde materiaal, met inbegrip van registraties, databestanden, 
(ingevulde) vragenlijsten, observatieprotocollen, rapportages en dergelijke.

 De opdrachtnemer moet onderzoeksmateriaal gedurende een periode van tien 
jaar, ingaande op de datum van ondertekening van de overeenkomst, om niet 
voor het WODC bewaren.

Opnemen indien n>100:
* Overdrachtsdocument en databestanden met n>100
Het overdrachtsdocument beschrijft de uitvoering en verantwoording van de 
steekproeftrekking, het veldwerk, de verwerking van de gegevens en de analyses 
van het databestand. In dit document dienen tevens de gebruikte vragenlijst(en) te 
zijn opgenomen, inclusief de rekenregels (syntax) en de wijze waarop de gegevens 
voor de rapportage(s) zijn berekend uit het databestand. In het document dient 
expliciet te worden aangegeven hoe is omgegaan met weegfactoren in geval van 
disproportionele steekproeven en met uitbijters. In het databestand zijn variabelen- 
en valuelabels duidelijk gespecificeerd. De dataset is ontdaan van 
persoonsgegevens. Dat wil zeggen: ze bevatten geen namen, geen adressen en 
woonplaatsen (alleen de vier postcodecijfers zijn toegestaan), geen 
geboortegegevens (alleen het geboortejaar is toegestaan), geen gegevens over het 
beroep van respondenten (omgecodeerde beroepsgegevens zijn wel mogelijk), 
geen BSN-nummer en geen contactgegevens. Ook informed consent verklaringen 
van respondenten over hergebruik van de data horen bij het overdrachtsdocument.

Controle en 

hergebruik data

Het WODC behoudt zich het recht voor om, ook tijdens de looptijd van het 
onderzoek de data in te zien en te controleren. Het WODC wijst hierbij ook op de 
mogelijkheid dat dit onderzoek in een periodieke steekproef valt waarbij al het 
onderzoeksmateriaal in een audit wordt ingezien en op betrouwbaarheid en 
zorgvuldigheid wordt beoordeeld. 

De onderzoeksdata kunnen onder voorwaarden ook aan andere partijen dan de 
opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld voor secundaire wetenschappelijke 
analyses. De bestanden met een n≥100 worden daartoe door het WODC 
beschikbaar gesteld aan het Data Archiving and Networked Services (DANS) van de 
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Kwalitatieve bestanden en 
bestanden met een n<100 komen ook voor hergebruik in aanmerking. Voor 
hergebruik van data is in alle gevallen toestemming van het WODC nodig, ook 
wanneer het hergebruik uitgevoerd wordt door de opdrachtnemer van het 
oorspronkelijke onderzoek.

Risico’s, onzekerheden 

en beslispunten

Medewerking van OM en politie kan door capaciteitsproblemen voor vertraging 
zorgen. De analyse van strafdossiers behoeft toestemming van de Raad van de 
Rechtspraak, waardoor ook vertraging kan worden opgelopen.

Begeleidingscommissie Het WODC stelt een begeleidingscommissie in onder voorzitterschap van een 
hoogleraar.

Overig (o.m. relevante 

eerdere onderzoeken)

Verwey-Jonker Instituut (2010) Wat hebben geweldplegers gemeen?
Een typologie van plegers van geweld tegen de publieke taak en van publiek geweld.
DSP Groep (2011) Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke 
taak
Odekerken en Brenninkmeijer (2017) Een dreigend klimaat. Onderzoek in opdracht 
van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.
PLATO BV & Institute of Security and Global Affairs (2020) Literatuurstudie naar 
agressie en geweld jegens beroepsgroepen werkend onder 
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beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Erasmus School of Law (2020) En plein public. Praktijk en jurisprudentie bij 
openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak.
I&O Research (2021) Agressie en bedreiging richting journalisten 2021. Onderzoek 
in opdracht van Persveilig
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