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ERKEND ZONMW TEMPLATE 

  
 

DATA MANAGEMENT PLAN DEELKRACHT

 

Handreiking voor het invullen van het 
Data management Plan formulier (DMP-formulier) 
 

Inleiding  
Een datamanagementplan (DMP) is een (digitaal) document waarin je beschrijft welke data 
je tijdens je onderzoeksproject gaat verzamelen, hoe je de data tijdens het project opslaat en 
beheert, en wat er na afloop van het project met de data gebeurt. Met andere woorden, een 
DMP maakt concreet hoe je met de gegevens van je onderzoek omgaat. En het helpt je met 
alle belangrijke aspecten rekening te houden. Doordat je in een vroeg stadium goed over het 
beheer van je onderzoeksdata nadenkt, verklein je de kans op vervelende verrassingen later 
in je onderzoek.  
 
Hoog-over zijn er vier belangrijke strategieën m.b.t. het verwerken van gegevens: 

− Minimaliseren: verzamel zo weinig mogelijk persoonsgegevens (bv. sla geen postcode op 
als je niets per post gaat versturen en ook niets wilt met geografische kenmerken).  

− Scheiden: scheid gegevens zo veel mogelijk van elkaar (bv. scheid persoonsgegevens van 
onderzoeksgegevens).  

− Abstraheren: gebruik zo weinig mogelijk detail als je persoonsgegevens vastlegt (bv. 
leeftijdscategorie i.p.v. geboortedatum). 

− Verbergen: sla persoonsgegevens veilig op, maak ze onherleidbaar of on-observeerbaar. 
Voorkom altijd dat persoonsgegevens openbaar worden. 

 
Een DMP is een levend document. Het is goed mogelijk dat je sommige vragen in je DMP in 
eerste instantie (bijna) niet kunt beantwoorden. Ook kan het in de praktijk nodig blijken om 
zaken anders te regelen dan je aanvankelijk van plan was. Of er treden wisselingen op in de 
samenstelling van je projectteam waardoor je op persoonsniveau de toegang tot data moet 
aanpassen. Je kunt je DMP altijd aanvullen of wijzigen. Bij grote wijzigingen die gevolgen 
hebben voor beheer in het kader privacy, moet het formulier opnieuw ondertekend worden 
(versiebeheer).  
 
Voor Deelkracht geldt dat je voorbeelden van reeds ingevulde en ondertekende DMP-
formulieren kunt vinden in de Teams-omgeving van Deelkracht, in het beveiligde kanaal 
‘Datamanagementplannen’ van het team DK-PUBL.  
 
Voor wie 
Het DMP-formulier en deze handreiking zijn primair geschreven voor het datamanagement 
binnen Deelkracht (hierna te noemen ‘Deelkracht projecten’). Deelkracht voert het door 
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ZonMw erkende meerjarig plan uit voor de Sector Auditief/Communicatief Beperkten 
(SACB). 
 
Maar deze documenten kunnen ook gebruikt worden voor alle open en gesloten subsidies 
van ZonMw – binnen en buiten de SCAB (hierna te noemen ‘niet-Deelkracht projecten’). Dit 
formulier en deze handreiking zijn vooral geschikt voor kwalitatief onderzoek bij 
doelgroepen met een lage prevalentie. 
 
Het DMP-formulier is als erkend template te vinden op de website van ZonMw, voorzien van 
de handreiking.  
 

Toelichting bij ‘Geldende wet- en regelgeving’ 
Bij het wetenschappelijk onderzoek binnen Deelkracht voldoen we aan: 
- Wetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2016) en Wet op de 

Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO, 1995), 
- Ethische richtlijnen: Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018) en 

de Gedragscode Gezondheidsonderzoek (2022). 

 
Wetgeving: AVG en WGBO 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
- bepaalt in Europa hoe we met persoonsgegevens om moeten gaan. 

Nederlandse Uitvoeringswet AVG (UAVG)  
- geeft voor Nederland nadere invulling aan de Europese AVG. 

Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO)  
- bepaalt o.a. welke personen kennis mogen nemen van patiëntgegevens, nl. uitsluitend 

degenen die rechtstreeks bij de uitvoering van de behandelovereenkomst zijn betrokken 
(= behandelaren en medewerkers beheerafdelingen, zoals ICT, kwaliteit),  

- data mogen alleen in uitzonderingsgevallen zonder toestemming (informed consent) van 
de betrokkene gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. 

 
(Bijzondere) persoonsgegevens 
- Persoonsgegevens zijn die gegevens die een persoon identificeren. Dit zijn gegevens 

zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht. Een naam is direct 
herleidbaar tot het individu. Dit geldt natuurlijk niet voor alle persoonsgegevens.  

- Bijzondere persoonsgegevens zijn niet direct herleidbaar tot een persoon, maar in 
combinatie vaak wel. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn ras, godsdienst 
of levensovertuiging, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, lidmaatschap vakbond en 
gezondheid. 

 
Het gaat er bij goed datamanagement om dat je een inschatting maakt van de risico’s met 
betrekking tot herleidbaarheid en dit risico zo klein mogelijk maakt door: 
- zo min mogelijk (bijzondere) persoonsgegevens te verzamelen, 
- de opgehaalde (bijzondere) persoonsgegevens waar mogelijk apart op te slaan, 
- zo min mogelijk mensen toegang te geven tot deze gegevens, 
- maatregelen te intensiveren als je constateert dat de combinatie aan persoonsgegevens 

en onderzoeksgegevens die je verzamelt, een hoog risico meebrengt op herleidbaarheid 
tot de individuele deelnemers. 
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Meer informatie over (bijzondere) persoonsgegevens vind je bij het onderdeel ‘Categorieën 
van persoonsgegevens die worden verwerkt’. 

 
Verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens 
- Verwerking (= breed gedefinieerd!): alle bewerkingen van gegevens zoals gebruiken, 

wissen, vernietigen, opvragen, ordenen, sturen, afschermen, etc. 
 
De wetgeving (AVG en WGBO) stelt strikte regels aan die verwerking: 
- Verwerking van persoonsgegevens mag alleen met toestemming van de betrokkene óf 

als er sprake is van een andere wettelijke grondslag, 
- Verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij er aan extra 

voorwaarden is voldaan. 
 
Meer informatie over de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens vind je bij het 
onderdeel ‘Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt’. 

 
Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens 
We vragen altijd toestemming voor verwerking van persoonsgegevens t.b.v. 
wetenschappelijk onderzoek.  
 
Soms lukt dat niet of zou het onevenredig veel moeite kosten om nog individueel 
toestemming te vragen. Bijvoorbeeld wanneer we gebruik willen maken van gegevens in 
behandeldossiers van oud-cliënten. Of wanneer we de data uit de behandelmonitor willen 
benutten. De cliënten zijn dan vaak niet meer te achterhalen. Aangezien onderzoekers dus 
niet zomaar gebruik mogen maken van data van (oud-)cliënten die voor behandeling of 
andere specifieke doelen verzameld zijn, hanteren de betrokken expertise-organisaties 
hiervoor een meer algemene toestemmingsprocedure bij de start van de behandeling ten 
behoeve van het gebruik van testgegevens e.d. voor wetenschappelijk onderzoek (met 
uiteraard de nodige waarborgen voor de veiligheid van de gegevens). Andere 
onderzoekspartners zijn zelf verantwoordelijk voor de procedure ten aanzien van het 
gebruik van dergelijke monitor- of dossiergegevens. De juridische onderbouwing die door de 
expertise-organisaties wordt gebruikt, is opvraagbaar voor de andere consortiumpartners 
van Deelkracht.   
 
De gegevens uit de dossiers van cliënten en uit de monitor binnen gezamenlijk Deelkracht-
onderzoek worden alleen geanonimiseerd gedeeld. Wanneer er in onderzoek herleidbare 
gegevens gedeeld moeten worden, wordt daarvoor wel expliciet toestemming gevraagd aan 
de betrokkenen.  
 
Ethische richtlijnen: Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en de 
Gedragscode Gezondheidsonderzoek 
 
De Nederlandse gedragscode voor Wetenschappelijke Integriteit 
Met deze gedragscode sluit Nederland aan bij internationale ontwikkelingen op het gebied 
van wetenschappelijke integriteit. Deelkracht hanteert deze gedragscode als leidend 
principe voor het integriteitsbeleid.  

https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/documents/Nederlandse%2Bgedragscode%2Bwetenschappelijke%2Bintegriteit_2018_NL.pdf
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In deze gedragscode staan vijf principes van wetenschappelijke integriteit die de 
onderzoeker helpen in allerlei verschillende omstandigheden de juiste keuzes te maken: 
eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. 
Ook bevat deze gedragscode 61 normen voor goede onderzoekspraktijken en zorgplichten 
voor de instellingen. De normen bepalen waaraan een onderzoeker zich in het onderzoek 
moet houden. Deze normen zijn geformuleerd per fase van het wetenschappelijk onderzoek: 
ontwerp, uitvoering, verslaglegging, beoordeling en peer review, communicatie.  
 
De organisatie waar de onderzoeker werkt, zorgt voor een werkomgeving, waarbinnen 
goede onderzoekspraktijken worden bevorderd en gewaarborgd. Onderzoekers moeten 
kunnen werken in een veilige, inclusieve en open omgeving. Daarbinnen moeten zij zich 
verantwoordelijk en aanspreekbaar kunnen voelen, dilemma’s kunnen delen en gemaakte 
fouten kunnen bespreken zonder bang te hoeven zijn voor de consequenties (‘blame-free 
reporting’). De zorgplichten van de instellingen betreffen training en supervisie, 
onderzoekscultuur, databeheer, openbaarmaking en verspreiding, en ethische normstelling 
en procedures. 
 
De Gedragscode Gezondheidsonderzoek 
Deze gedragscode is een handleiding voor zorgvuldige (persoons-)gegevensverwerking bij 
wetenschappelijk onderzoek. Opgesteld door Coreon (COmmissie REgelgeving ONderzoek). 
Deze code vertaalt de regelgeving voor gezondheidsonderzoek met persoonsgegevens en 
lichaamsmateriaal in een set concrete normen. Ook de FAIR principes zijn in de laatste versie 
van deze gedragscode meegenomen. FAIR staat voor ‘Findable – Accessible – 
Interoperarable – Reusable' en verwijst naar 15 principes voor het creëren van nieuwe 
herbruikbare onderzoeksdata en voor het hergebruik van bestaande onderzoeksdata. Meer 
informatie over FAIR vind je ook op de ZonMw-website. 
 

Toelichting bij ‘Project details’ 
- Naam onderzoek: vul hier de naam in van je onderzoeksproject. 
- Interne projectcode: vul hier een interne projectcode in als jouw organisatie die 

hanteert. Deelkracht-projecten hebben eigen interne projectcodes. Zo niet, vul dan ‘niet 
van toepassing’ in. 

- ZonMw project-/dossiernummer: vul hier het nummer in dat ZonMw heeft toegewezen. 
Dit is voor heel Deelkracht hetzelfde nummer, maar voor de niet-Deelkracht projecten 
(dus voor de open/gesloten subsidierondes) per project verschillend. 

- Start- en einddatum: vul hier de (verwachte) begin- en einddatum in. 
 

Toelichting bij ‘Projectleider en leden projectteam’ 
- Naam projectleider: vul hier je voor- en achternaam in. 
- E-mailadres projectleider: vul hier je werk e-mailadres in. 
- Naam deelprogrammaleider/leidinggevende: vul hier de voor- en achternaam in van 

jouw deelprogrammaleider/leidinggevende. Dit is de persoon die als 2e dit 
datamanagementplan-formulier ondertekent. Voor Deelkracht projecten vul je de naam 
van je deelprogrammaleider in, tenzij je voor dit project zelf projectleider én 
deelprogrammaleider bent. In dat geval vul je de naam van je leidinggevende in. Voor de 
niet-Deelkracht projecten vul je de naam van je leidinggevende in. 

https://www.coreon.org/wp-content/uploads/2022/01/Gedragscode-Gezondheidsonderzoek-2022.pdf
https://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-data-management/fair-principles-fairmetrics/
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- E-mailadres deelprogrammaleider/leidinggevende: vul hier het werk e-mailadres in van 
de persoon die als 2e dit datamanagementplan-formulier ondertekent (zie vorig punt, 
waar je de naam van deze persoon al hebt ingevuld). 

- Leden projectteam: vul hier alle voor- en achternamen in van de mensen die in je 
projectteam zitten. Plaats achter ieder naam tussen haakjes kort hun functie/rol in jouw 
team (bijvoorbeeld onderzoeker, professional of ervaringsdeskundige). 

 

Toelichting bij ‘Aanvullende ondersteuning van projectleider en projectteam’ 
- Naam FG: vul hier je voor- en achternaam in van de Functionaris Gegevensbescherming 

(FG)  van de organisatie waar jouw deelprogrammaleider werkt (Deelkracht) of van de 
organisatie waar je zelf werkt (voor de niet-Deelkracht projecten). 

- E-mailadres FG: vul hier het werk e-mailadres van de betreffende FG. 
- Telefoon FG: vul hier het werk telefoonnummer (direct nummer) in van de FG. 
- Naam dataexpert/-steward: vul hier de voor- en achternaam in van de dataexpert/-

steward die geraadpleegd kan worden bij het invullen van dit DMP. Indien niet 
voorhanden, vul dan ‘niet van toepassing’ in. 

- E-mailadres dataexpert/-steward: vul hier het werk e-mailadres in van de dataexpert/-
steward. Indien niet voorhanden, vul dan ‘niet van toepassing’ in. 

 

Toelichting bij ‘Ethische toetsing door ETC-SACB of METC’ 
Voordat er gestart mag worden met werving en dataverzameling (dus vóór de uitvoering van 
je onderzoek), is er eerst toestemming nodig van de ETC(-SACB) of METC.  
 
Reglement Ethische toetsing van empirisch onderzoek naar menselijk gedrag in de Sector 
Auditief/Communicatief Beperkten (SCAB) 
Vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroepen in de ZG-sector en richtlijnen m.b.t. ethisch 
verantwoord onderzoek in de gedragscode, is er binnen de deelSector 
Auditief/Communicatief Beperkten een Ethische Toetsings Commissie (ETC-SACB). Deze kan 
de toetsing doen voor zowel Deelkracht projecten als niet-Deelkracht projecten. Deze 
commissie beoordeelt via systematische intersubjectieve collegiale toetsing of bij 
voorgenomen onderzoek de belangen van de deelnemers worden gewaarborgd.  
 
De onderzoeker dient voor deze ethische toetsing de volgende formulieren in bij de ETC-
SACB. Deze worden benoemd en toegelicht in het reglement:  

1. Format ETC-SACB – indienen aanvraag 
2. Informatiefolder onderzoeksinstellingen 
3. Informatiefolder onderzoek ouders, school, etc. 
4. Indien van toepassing: Informatiefolder onderzoek cliënt/leerling 
5. Toestemmingsformulier ouders voor deelname onderzoek van cliënt/leerling 
6. Indien van toepassing: Toestemmingsformulier cliënt/leerling voor deelname 

onderzoek, 
7. Verdere noodzakelijke document(en) voor de uitvoering van het onderzoek 

 
Bij vragen kun je contact opnemen met de secretaris van de ETC-SACB 
(secretaris@deelkracht.nl). De totale informatie moet voldoende zijn om ethisch te kunnen 
toetsen. De ETC-SACB beslist of zij zelf de toetsing doen, of dat zij door moeten verwijzen 
naar een METC. 

https://www.deelkracht.nl/wp-content/uploads/2022/07/DK_ETC_SABC_V2.pdf
mailto:secretaris@deelkracht.nl
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NB: indien het onderzoek plaatsvindt buiten de SACB of in samenwerking met een 
universiteit, kan dit betekenen dat de ethische toetsing wordt gedaan door een andere ETC 
(in plaats van de ETC-SACB). 
 
Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC) in het kader van de Wet medisch-
wetenschappelijk onderzoek met Mensen (WMO, 2006)  
Wetenschappelijk onderzoek met mensen valt onder de WMO als er sprake is van medisch 
onderzoek en personen aan handelingen worden onderworpen of hen gedragsregels worden 
opgelegd.  
Onderzoek binnen Deelkracht valt meestal niet onder de WMO. Daarom is doorgaans geen 
toetsing door de METC nodig. Indien dat wel het geval is, zal de ETC-SACB aangeven dat de 
toetsing moet plaatsvinden door een METC. 
 
- Goedkeuring door ETC-SACB: vul hier in wat van toepassing is.  

o ‘Ja’ als de ETC-SACB het ingediende onderzoeksplan heeft goedgekeurd. 
o ‘Nee’ als de ETC-SACB het ingediende onderzoeksplan (nog) niet heeft 

goedgekeurd. 
o ‘Niet van toepassing’ als  

▪ de ETC-SACB  heeft besloten dat toetsing door een METC vereist is. 
▪ jouw onderzoek plaatsvindt in samenwerking met een universiteit of buiten de 

SACB (niet-Deelkracht projecten) en de ethische toetsing door een andere ETC 
wordt gedaan. Vul in dat geval hier ook de naam in van de ETC die het 
onderzoeksplan heeft getoetst (indien dat géén METC is) en vermeld hier ook of 
jouw onderzoeksplan wel/niet is goedgekeurd. 

- Goedkeuring door METC: vul hier in wat van toepassing is. 
o ‘Ja’ als de METC het ingediende onderzoeksplan heeft goedgekeurd. 
o ‘Nee’ als de METC het ingediende onderzoeksplan (nog) niet heeft goedgekeurd. 
o ‘Niet van toepassing’ als  

▪ de ETC-SACB heeft besloten dat toetsing door de ETC-SACB kan plaatsvinden en 
toetsing door een METC dus niet nodig is. 

▪ de toetsing plaatsvindt door een andere ETC (buiten de SACB) en toetsing door 
een METC dus niet nodig is.  

 

Toelichting bij ‘Data Protection Impact Assessment (DPIA)’ 
Een DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in 
kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. 
 
Een DPIA is nodig wanneer er sprake is van verwerkingen die een hoog risico met zich mee 
kunnen brengen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat een checklist met 
9 criteria om af te kunnen wegen of een DPIA nodig is voor de verwerkingen in het 
onderzoeksproject (via deze website kun je doorklikken naar de ‘9 criteria die de Europese 
privacytoezichthouders hebben opgesteld’).  
Twee van deze criteria gaan over de gevoeligheid van gegevens en de kwetsbaarheid van de 
deelnemers. Ons uitgebreide datamanagement-beleid heeft extra aandacht besteed aan 
deze aspecten. Daardoor hoeft niet voor elk onderzoek een DPIA te worden uitgevoerd.  
 

https://zorgmarkten.sharepoint.com/sites/Datamanagement/Gedeelde%20documenten/General/Wet%20medisch-wetenschappelijk%20onderzoek%20met%20mensen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/data-protection-impact-assessment-dpia
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/data-protection-impact-assessment-dpia
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/data-protection-impact-assessment-dpia
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De projectleider moet alert blijven op de andere 7 criteria, zoals vermeld op de website van 
de Autoriteit Persoonsgegevens, om te bepalen of een DPIA vóór de start van het onderzoek 
nodig kan zijn. Indien de projectleider een DPIA nodig acht of hierover twijfelt, dient de 
projectleider te overleggen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) om vervolgens 
samen te bepalen of een DPIA wel/niet nodig is. 
 
- DPIA nodig: vul hier in wat van toepassing is. 

o ‘Ja’ als de projectleider en FG concluderen dat een DPIA nodig is. 
o ‘Nee’ als de projectleider concludeert dat een DPIA niet nodig is, of als bij twijfel van 

de projectleider de FG concludeert dat een DPIA niet nodig is. 
- DPIA uitgevoerd: vul hier in wat van toepassing is. 

o ‘Ja’ als de benodigde DPIA is uitgevoerd. 
o ‘Nee’ als de benodigde DPIA nog uitgevoerd moet worden. 
o ‘Niet van toepassing’ als een DPIA niet nodig is. 

 

Toelichting bij ‘Samenwerking met andere partijen’ 
Al het onderzoek binnen Deelkracht wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende 
partners. Deze partijen hebben samen afspraken gemaakt over dataverzameling en over de 
uitwisseling van gegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. (link naar 
samenwerkingsovereenkomst datamanagement Deelkracht volgt) 
 
Voor het onderzoek buiten Deelkracht is het van belang een samenwerkingsovereenkomst 
op te stellen. Hiervoor kun je de model consortium overeenkomst van ZonMw gebruiken.  
 

Toelichting bij ‘Toestemmingsformulieren’ 
We informeren en vragen potentiële deelnemers altijd vooraf of ze deel willen nemen aan 
het onderzoek. De informatie over het onderzoek wordt schriftelijk gedeeld met een 
informatiefolder. Een format staat in de Teams-omgeving van Deelkracht, in het team DK-
PUBL > Algemeen > Datamanagement > toestemming – formulieren en informatie.  
Waar nodig kan dit format vertaald worden, of in gesproken of gebarentaal worden gedeeld. 
Door het deelnameformulier in te vullen, geven mensen aan dat ze mee willen doen en 
geven ze tevens toestemming voor de verwerking van hun (bijzondere) persoonsgegevens.  
 
Ondertekende toestemmingsformulieren aanwezig 
Er zijn vier soorten toestemmingsformulieren, ook te vinden in de genoemde map in Teams:  
- voor ouders of voogden van kinderen tot 16 jaar, 
- voor mensen vanaf 16 jaar, 
- voor wettelijk vertegenwoordigers van wilsonbekwame mensen, 
- voor laaggeletterde mensen. In dit formulier is ook informatie over onderzoek en 

gegevensbescherming verwerkt). 
 
In de bijlage Gegevensbescherming (ook in de Teams-map) geven wij aan dat we ons best 
doen om ervoor te zorgen dat de gegevens veilig zijn bij ons. Dat doen we door de gegevens 
te anonimiseren of, als dat niet kan, te pseudonimiseren. Ook nemen we organisatorische en 
systeemtechnische maatregelen om ongewenst gebruik van die data te voorkomen, zoals 
autorisatie en beveiligde opslag.  Soms is zowel anonimiseren als pseudonimiseren niet 
mogelijk. In dat geval is er sprake van gevoelige onderzoeksbestanden, waarbij via 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/


   

 

Versie 221007, p8 

 

organisatorische en systeemtechnische maatregelen extra aandacht wordt besteed aan de 
beveiliging van de data. Een uitleg over gevoelige onderzoeksbestanden, vind je bij de 
toelichting bij ‘Onderdelen van het onderzoek’. 
 
Ondertekende toestemmingsformulieren apart opgeslagen 
Sla deze formulieren altijd apart op van de onderzoeksdocumenten, in een privé kanaal van 
jouw onderzoeksproject in de Teams omgeving (Deelkracht) respectievelijk in een 
vergelijkbare afgeschermde interne omgeving van je eigen organisatie (niet-Deelkracht 
projecten). Dat betekent dus dat je per onderzoeksproject altijd zeker 2 privé kanalen 
aanmaakt: één voor identiteitsbestanden (waaronder toestemmingsformulieren) en één 
voor gevoelige onderzoeksbestanden. Voor meer uitleg over deze bestanden, zie de 
toelichting bij ‘Onderdelen van het onderzoek’. 
 
Verwijder daarna ook eventuele ondertekende toestemmingsformulieren uit je mailbox 
en/of uit die van iemand anders uit je projectteam. NB: wanneer toestemming via de mail is 
gegeven (dus je hebt een mail met een ondertekend toestemmingsformulier in de bijlage), 
dan sla je de mail én het toestemmingsformulier beide op in een privé kanaal respectievelijk 
in een vergelijkbare afgeschermde interne omgeving van je eigen organisatie (niet-
Deelkracht projecten). Vermeld tenslotte het antwoord ‘ja’ in dit DMP-formulier. 
 
NB: toestemmingsformulieren zijn identiteitsbestanden. Voor een uitleg over identiteits- en 
onderzoeksbestanden, zie de toelichting onderaan bij onderdeel ‘Onderdelen van het 
onderzoek’. 
 
Tot slot, is het van belang om geen onnodige papieren copieeën te bewaren. Dat betekent 
dat je na het zorvuldig digitaal opslaan van de toestemmingsformulieren, je de papieren 
versie mag vernietigen. Meer informatie hierover vind je in de toelichting bij ‘Veilige opslag 
van bestanden & Het delen van data’. 
 

Toelichting bij ‘Onderzoeksdoel’ 
Beschrijf hier kort waarom dit onderzoek wordt gedaan (bijv. door beschrijving van het 
probleem, de oorzaken/gevolgen ervan, wat een negatieve/positieve invloed kan hebben, 
interne/externe factoren die een rol spelen) en wat je ermee wilt bereiken. In grote lijnen 
verricht Deelkracht onderzoek met de volgende doelen:  
- Onderzoek naar de doeltreffendheid (effectiviteit) van de behandelingen. Daartoe 

worden resultaatgegevens in verband gebracht met de data in het 
cliëntregistratiesysteem, waarin alle cliëntfactoren (dus ook bijzondere 
persoonsgegevens) zijn ondergebracht. 

- Onderzoek met als doel kennisvergroting over de cliëntpopulatie. Dit zijn nadere 
onderzoeken naar de cliëntpopulaties, bijvoorbeeld het vaststellen van relaties tussen 
bepaalde factoren of kenmerken en cliëntpopulaties, of het ontdekken van trends 
binnen populaties. 

- Productontwikkeling ten behoeve van praktische handvatten voor professionals (in zorg- 
en/of onderwijspraktijk) en/of ervaringsdeskundigen (dagelijkse leven). Voorbeelden 
zijn een richtlijn of handreiking (voor professionals) en informatieve websites of apps 
(voor ervaringsdeskundigen). 
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Toelichting bij ‘Beoogde resultaten’ 
Beschrijf hier in welke vorm en waar je t.z.t. je onderzoeksresultaten beschikbaar wilt 
maken: 
- In welke vorm: bijvoorbeeld anonieme/geanonimiseerde onderzoeksverslagen, 

eindproducten (zoals richtlijn, app) en/of wetenschappelijke publicaties, 
- Waar het beschikbaar komt: bijvoorbeeld website Deelkracht, website(s) van relevante 

stakeholders, via doelgroep vertegenwoordigende organisaties, (wetenschappelijke) 
tijdschriften, (wetenschappelijke) presentaties, informatieve bijeenkomsten, 
deelnemersdagen. 

 

Toelichting bij ‘Onderdelen van het onderzoek’ 
Schrijf hier eerst per onderdeel op welke onderzoeksmethode je gaat gebruiken, zoals 
literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek of productontwikkeling 
binnen het projectteam.  Voorzie ieder onderdeel daarna van een doorlopende nummering 
(t.b.v. terugverwijzing later in het formulier). Vervolgens werk je iedere onderzoeksmethode 
uit, waarbij onderstaande suggesties je kunnen helpen.  
 
Hierbij geef je ook per onderdeel de te verwachte identiteits- en/of onderzoeksbestanden 
aan (zoals opnames, transcripten, verslagen, vragenlijsten, deelnemerslijsten) en wat voor 
type bestanden dit zullen zijn (anoniem, geanonimiseerd, gepseudonimiseerd of gevoelig). 
De toelichting op de begrippen ‘anoniem, geanonimiseerd, gepseudonimiseerd, gevoelig’ 
vind je na de uitwerking per onderdeel van de onderzoeksmethode. 
 
Uitwerking per onderdeel van de onderzoeksmethode: 
 
Literatuuronderzoek:  
- Voeg bij dit onderdeel de volgende zin toe: ‘Hier worden geen persoonsgegevens 

gebruikt/ verwerkt (anoniem). De AVG is op dit onderdeel niet van toepassing’. 
 
Kwalitatief onderzoek: voor de uitwerking kun je onderstaande vragen benutten 
- Welke vorm van kwalitatief onderzoek? (bijvoorbeeld open of semi-gestructureerde 

interviews, focusgroepen, participatief actieonderzoek, Delphi-onderzoek middels 
consensusbijeenkomsten) 

- Welke deelnemers?  
o Professionals: specificeer 

▪ de professie (logopedisten, audiologen, docenten, etc.) 
▪ werkzaam bij één of meer geselecteerde organisaties (zo ja, bij welke) of is het 

landelijk uitgevraagd? 
▪ beoogd aantal deelnemers? 
▪ Krijgen zij cadeaubonnen of kunnen zij hun eigen declaraties indienen (NB: zij 

sturen dan een factuur en registreren niet hun uren bij Deelkracht)? Zo ja, dan 
leidt dit tot identiteitsbestanden. Zie de toelichting op identiteitsbestanden 
onderaan bij dit onderdeel ‘Onderdelen van het onderzoek’. 

o Ervaringsdeskundigen: specificeer  
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▪ de groep: zijn het (oud-)cliënten (zo ja, van welke organisaties) of is het 
landelijk uitgevraagd?  Kinderen/(jong)volwassenen/ouders/wettelijke 
vertegenwoordigers? 

▪ de leeftijdscategorie: bijvoorbeeld 0-5 of 5-12 of 12-16 jaar of (jong)volwassen 
▪ de diagnose of doelgroep: D/SH, TOS, CMB of DB 
▪ beoogd aantal deelnemers? 
▪ Krijgen zij cadeaubonnen of kunnen zij hun eigen declaraties indienen (NB: zij 

sturen dan een factuur en registreren niet hun uren bij Deelkracht)? Zo ja, dan 
leidt dit tot identiteitsbestanden. Zie de toelichting op identiteitsbestanden 
onderaan bij dit onderdeel ‘Onderdelen van het onderzoek’. 

o Is er een deelnemerslijst? Dit is een identiteitsbestand. Zie de toelichting op 
identiteitsbestanden onderaan bij dit onderdeel ‘Onderdelen van het onderzoek’.  
▪ Zo ja, sla deze lijst dan altijd apart op van de onderzoeksdocumenten, in een 

privé kanaal van jouw onderzoeksproject in de Teams omgeving (Deelkracht) of 
in een vergelijkbare afgeschermde interne omgeving van je eigen organisatie 
(niet-Deelkracht projecten). Verwijder mails waarin de deelnemers en hun 
gegevens staan uit je eigen mailbox en/of die van anderen uit je projectteam. 
Vul daarna in ‘Er is een deelnemerslijst. Deze is afgeschermd en apart van de 
onderzoeksdocumenten opgeslagen.’, 

▪ Nog niet, maar heb je wel de deelnemers en hun gegevens in je mail staan of 
staan ze in de mail van anderen in je projectteam? Verzamel dan alle gegevens 
uit de mails en bundel deze alsnog in een deelnemerslijst, die je apart van de 
onderzoeksdocumenten opslaat in een privé kanaal van jouw 
onderzoeksproject in de Teams omgeving (Deelkracht) respectievelijk in een 
vergelijkbare afgeschermde interne omgeving van je eigen organisatie (niet-
Deelkracht projecten). De betreffende mails moet je daarna verwijderen. Vul 
tenslotte in ‘Er is een deelnemerslijst. Deze is afgeschermd en apart van de 
onderzoeksdocumenten opgeslagen.’, 

▪ Kortstondig of niet meer, bijvoorbeeld omdat de gegevens van de deelnemers 
alleen nodig zijn/waren voor de werving en deelname aan het onderzoek en 
het onderzoek geanonimiseerd is. Voor de analyse en het vervolg zijn de namen 
en (contact)gegevens van de deelnemers niet meer van belang. Verwijder in dat 
geval bestanden en/of mails met gegevens van de betreffende deelnemers. Vul 
daarna in ‘Er is geen deelnemerslijst meer’. 

- Beoogde (type) onderzoeksdocumenten:  
o Welke onderzoeksdocumenten verwacht je? En zijn deze documenten anoniem, 

geanonimiseerd, gepseudonimiseerd of gevoelig? Voor de definities hiervan, zie de 
toelichting onderaan dit onderdeel ‘Onderdelen van het onderzoek’ 
▪ Opnames van interviews/focusgroepen  

- (gevoelig)? 
▪ Transcripten van opnames  

- (anoniem/geanonimiseerd/gepseudonimiseerd/gevoelig)? 
▪ Eigen samenvattingen van opnames  

- (anoniem/geanonimiseerd/gepseudonimiseerd/gevoelig)? 
▪ Coderingsbestanden van transcripten  

- (anoniem/geanonimiseerd/epseudonimiseerd/gevoelig)? 
▪ Eigen samenvattingen van transcripten  
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- (anoniem/geanonimiseerd/gepseudonimiseerd/gevoelig)? 
▪ Foto’s van of gemaakt door deelnemers  

- (anoniem/geanonimiseerd/gepseudonimiseerd/gevoelig)? 
▪ Dagboeken of persoonlijke verslagen van deelnemers 

- (anoniem/geanonimiseerd/gepseudonimiseerd/gevoelig)? 
▪ Eindverslag 

- (anoniem/geanonimiseerd/gepseudonimiseerd/gevoelig)? 
 
Kwantitatief onderzoek: voor de uitwerking kun je onderstaande vragen benutten 
- Welke vorm van kwantitatief onderzoek? (bijvoorbeeld enquête/vragenlijst, Delphi-

onderzoek met seriële vragenlijsten, gestructureerde interviews, (serieel) afnemen van 
testen) 

- Welke deelnemers?  
o Professionals: specificeer 

▪ de professie (logopedisten, audiologen, docenten, etc.) 
▪ werkzaam bij één of meer geselecteerde organisaties (zo ja, bij welke) of is het 

landelijk uitgevraagd? 
▪ beoogd aantal deelnemers? 
▪ Krijgen zij cadeaubonnen of kunnen zij hun eigen declaraties indienen? (NB: zij 

sturen dan een factuur en registreren niet hun uren bij Deelkracht). Zo ja, dan 
leidt dit tot identiteitsbestanden. Zie de toelichting op identiteitsbestanden 
onderaan bij dit onderdeel ‘Onderdelen van het onderzoek’. 

o Ervaringsdeskundigen: specificeer  
▪ de groep: zijn het (oud-)cliënten (zo ja, van welke organisaties) of is het 

landelijk uitgevraagd? Kinderen/(jong)volwassenen/ouders/wettelijke 
vertegenwoordigers? 

▪ de leeftijdscategorie: bijvoorbeeld 0-5 of 5-12 of 12-16 jaar of (jong)volwassen 
▪ de diagnose of doelgroep: D/SH, TOS, CMB of DB 
▪ beoogd aantal deelnemers? 
▪ Krijgen zij cadeaubonnen of kunnen zij hun eigen declaraties indienen? (NB: zij 

sturen dan een factuur en registreren niet hun uren bij Deelkracht). Zo ja, dan 
leidt dit tot identiteitsbestanden. Zie de toelichting op identiteitsbestanden 
onderaan bij dit onderdeel ‘Onderdelen van het onderzoek’. 

o Is er een deelnemerslijst? Dit is een identiteitsbestand. Zie de toelichting op 
identiteitsbestanden onderaan bij dit onderdeel ‘Onderdelen van het onderzoek’. 
▪ Zo ja, sla deze lijst dan altijd apart op van de onderzoeksdocumenten, in een 

privé kanaal van jouw onderzoeksproject in de Teams omgeving (Deelkracht) 
respectievelijk in een vergelijkbare afgeschermde interne omgeving van je 
eigen organisatie (open/gesloten subsidies). Verwijder ook mails waarin de 
deelnemers en hun gegevens staan uit je eigen mailbox en/of die van anderen 
uit je projectteam. Vul daarna in ‘Er is een deelnemerslijst. Deze is afgeschermd 
en apart van de onderzoeksdocumenten opgeslagen.’, 

▪ Nog niet, maar heb je wel de deelnemers en hun gegevens in je mail staan of 
staan ze in de mail van anderen in je projectteam? Verzamel dan alle gegevens 
uit de mails en bundel deze alsnog in een deelnemerslijst, die je apart van de 
onderzoeksdocumenten opslaat in een privé kanaal van jouw 
onderzoeksproject in de Teams omgeving (Deelkracht) respectievelijk in een 
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vergelijkbare afgeschermde interne omgeving van je eigen organisatie 
(open/gesloten subsidies). De betreffende mails moet je daarna verwijderen. 
Vul tenslotte in ‘Er is een deelnemerslijst. Deze is afgeschermd en apart van de 
onderzoeksdocumenten opgeslagen.’, 

▪ Nee, kortstondig of niet meer, bijvoorbeeld omdat de vragenlijst anoniem is 
uitgevraagd. Of omdat de gegevens van de deelnemers alleen nodig zijn/waren 
voor de werving en deelname aan het onderzoek en het onderzoek vervolgens 
geanonimiseerd is. In deze voorbeelden zijn voor de analyse en het vervolg de 
namen en (contact)gegevens van de deelnemers niet (meer) van belang. 
Verwijder in dat geval bestanden en/of mails met gegevens van de betreffende 
deelnemers. Vul daarna in ‘Er is geen deelnemerslijst (meer)’. 

- Beoogde (type) onderzoeksdocumenten:  
o Welke onderzoeksdocumenten verwacht je? En zijn deze documenten anoniem, 

geanonimiseerd, gepseudonimiseerd of gevoelig? Voor de definities hiervan, zie de 
toelichting onderaan dit onderdeel ‘Onderdelen van het onderzoek’ 
▪ Ingevulde vragenlijsten?  

- (anoniem/geanonimiseerd/gepseudonimiseerd/gevoelig)? 
▪ Ingevulde lijsten met (seriële) testscores?  

- (anoniem/geanonimiseerd/gepseudonimiseerd/gevoelig)? 
▪ Opnames met observaties van testen tbv testscores?  

- (gevoelig) 
▪ Scoreformulieren van testen tbv testscores?  

- (gevoelig) 
▪ Eindverslag?  

- (anoniem/geanonimiseerd/gepseudonimiseerd/gevoelig)? 
 
Productontwikkeling binnen projectteam 
- Voeg bij dit onderdeel de volgende zin toe: ‘Hier worden geen persoonsgegevens 

gebruikt/ verwerkt (anoniem). De AVG is op dit onderdeel niet van toepassing.’, 
  
Type onderzoeksbestanden (anoniem – geanonimiseerd – gepseudonimiseerd – gevoelig): 
Het registreren van onderzoeksgegevens moet in beginsel anoniem plaatsvinden. Als het 
toch nodig is om onderzoeksgegevens tot een persoon te kunnen herleiden, dan moet 
voorkomen worden dat de gegevens direct herleidbaar zijn tot de 
deelnemers. Achtereenvolgens komen aan bod: anoniem, geanonimiseerd, 
gepseudonimiseerd en gevoelig. Bestanden die anoniem en geanonimiseerd zijn, vallen niet 
(meer) onder de AVG. Lees hiervoor wel goed onderstaande definities. 
 
Anoniem 
Gegevens die redelijkerwijs op geen enkele manier tot een persoon kunnen worden herleid. 
Bijvoorbeeld een anoniem uitgevraagde enquête – dus waar de deelnemers geen 
persoonsgegevens invullen die herleidbaar zijn tot het individu – is anoniem. Databestanden 
die anoniem zijn, vallen niet onder de AVG. 
 
Geanonimiseerd 
Het doel van anonimiseren ofwel anoniem maken, is het voorkomen van (her)identificatie 
van personen in een databestand. Anonimiseren is iedere bewerking waarbij de 



   

 

Versie 221007, p13 

 

persoonsgegevens onherroepelijk worden losgekoppeld en verwijderd uit het databestand. 
Dit houdt in dat de individuele persoon waarop de gegevens betrekking hebben 
redelijkerwijs niet meer kan worden herleid tot het individu en het ook niet mogelijk is om 
dit individu te her-identificeren. In de AVG is hieraan toegevoegd dat het terugdraaien van 
anonimisering in het heden én met nieuwe technieken in de toekomst redelijkerwijs 
onmogelijk moet zijn. Let er hierbij ook op dat het ook niet mogelijk mag zijn om een 
persoon te (her)identificeren door de koppeling van verschillende datasets (al dan niet in het 
bezit van de onderzoeker). 
Anonimiseren is dus redelijkerwijs onomkeerbaar. Als databestanden geanonimiseerd zijn, 
bevatten ze geen tot het individu herleidbare persoonsgegevens meer. De AVG is dan dus 
niet meer van toepassing.   
 
Voorbeeld 1: een anoniem uitgevraagde enquête waar deelnemers hun emailadres kunnen 
achterlaten als ze willen meedoen aan de verloting van cadeaubonnen. Als deelnemers hun 
emailadres achterlaten, is de vragenlijst niet meer anoniem. Bij anonimiseren haal je deze 
emailadressen onomkeerbaar uit de vragenlijst, zodat heridentificatie niet meer mogelijk is 
(bijvoorbeeld door de emailadressen na verwijdering willekeurig door elkaar te husselen). 
Daarna sla je ze apart op in een privé kanaal (Deelkracht) of vergelijkbare interne omgeving 
binnen je organisatie (niet-Deelkracht projecten), gebruik je deze emailadressen alleen voor 
de loting en het verzenden van cadeaubonnen, en verwijder je daarna de emailadressen 
definitief (inclusief de verstuurde mails). 
 
Voorbeeld 2: een anoniem uitgevraagde enquête waar deelnemers hun emailadres kunnen 
achterlaten als ze in de toekomst benaderd mogen worden voor de resultaten van het 
onderzoek, voor vervolgonderzoek of nieuw onderzoek. Bij anonimiseren haal je deze 
emailadressen onomkeerbaar uit de vragenlijst, zodat heridentificatie niet meer mogelijk is 
(bijvoorbeeld door na verwijdering de emailadressen willekeurig door elkaar te husselen). 
Daarna sla je de emailadressen apart op in een privé kanaal (Deelkracht) of vergelijkbare 
interne omgeving binnen je organisatie (niet-Deelkracht projecten), gebruik je deze alleen 
voor het doel waarvoor de deelnemers het emailadres hebben achtergelaten, en verwijder 
je daarna de emailadressen definitief (inclusief de verstuurde mails). Let op: na de 
afgesproken geldigheidsduur van de toestemming voor toekomstige benadering, vervalt de 
toestemming en verwijder je de emailadressen definitief (inclusief de verstuurde mails). 
 

NB: de meeste data die verzameld worden, zijn niet anoniem of kunnen niet geanonimiseerd 
worden. Dit betekent dat de meeste data (met moeite) herleid kunnen worden tot het 
individu. Hoe meer data je opvraagt, des te groter de kans dat deze (met moeite) wel 
herleidbaar zijn tot het individu. Aangezien we in de ZG-sector wetenschappelijk onderzoek 
doen bij doelgroepen met een lage prevalentie, vergroot dit het risico op herleidbaarheid tot 
het individu.  
In deze gevallen zijn er nog twee typen bestanden mogelijk: gepseudonimiseerd of gevoelig. 
Op beide type bestanden is en blijft de AVG van toepassing. 

 
Gepseudonimiseerd 
Bij anonimiseren kun je de persoonsgegevens niet meer koppelen aan je 
onderzoeksgegevens. Pseudonimiseren doe je daarom wanneer een koppeling wél nodig is 
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(bijv. wanneer je meerdere meetmomenten hebt) én je de persoonsgegevens kunt scheiden 
van je onderzoeksgegevens (bijvoorbeeld bij een vragenlijst).  
Pseudonimiseren is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de 
persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld 
zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits: 
- deze aanvullende gegevens apart worden bewaard, 
- technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat 

de persoonsgegevens niet direct aan een individu kunnen worden gekoppeld.  
 
Met andere woorden, het bestand dat na de splitsing de onderzoeksgegevens bevat, kan na 
pseudonimisering niet direct herleid worden tot een individu. Om weer tot het individu te 
kunnen herleiden, zijn extra stappen nodig om opnieuw de koppeling te kunnen maken 
tussen de persoonsgegevens en onderzoeksgegevens. 
 
Pseudonimiseren van de persoonsgegevens moet zo snel mogelijk gebeuren door ze te 
splitsen van de onderzoeksgegevens. Er ontstaan dan 2 bestanden: 
- Sleutelbestand (= identiteitsbestand): bevat de persoonsgegevens, sleutelcodes en 

eventuele tussencodes. Slechts 2 onderzoekers uit het projectteam mogen toegang 
hebben tot het sleutelbestand (zie later in dit formulier bij ‘Rolverdeling projectteam’). 
Het sleutelbestand wordt dan ook apart opgeslagen in een privé kanaal binnen Teams 
(Deelkracht) of in een vergelijkbare afgeschermde omgeving van de eigen organisatie 
(niet-Deelkracht projecten) (voorbeeld sleutelbestand in bijlage 1A) 
o Sleutelcode: je maakt een sleutelcode aan die aan iedere deelnemer wordt 

toegekend. Deze code is terug te vinden in het sleutelbestand én 
onderzoeksbestand. Dit is de code die nodig is om het sleutelbestand en 
onderzoeksbestand opnieuw aan elkaar te kunnen koppelen. Deze koppeling kan 
alleen gedaan worden door de 2 onderzoekers uit het projectteam die toegang 
hebben tot het sleutelbestand én onderzoeksbestand. De sleutelcode mag dus 
alleen binnen het projectteam worden gebruikt, 

o Tussencode: je maakt alleen een tussencode aan als ook mensen buiten je 
projectteam onderzoeksgegevens verzamelen, zoals ‘testleiders’. Testleiders zijn 
bijvoorbeeld studenten of stagiaires buiten je projectteam die testen afnemen bij 
deelnemers (zie later in dit formulier bij ‘Rolverdeling projectteam’. De tussencode 
staat alléén in het sleutelbestand en kan alleen door één van de 2 onderzoekers 
met toegang tot het sleutelbestand verstrekt worden aan testleiders. Met de 
tussencode kunnen testleiders zelf nooit de onderzoeksgegevens herleiden naar de 
deelnemers. Let er dan wel op dat de tussencode niet gemakkelijk te relateren is 
aan de sleutelcode (gebruik bijvoorbeeld niet sleutelcode S030 en tussencode 
T030). Na het afnemen van de testen leveren de testleiders de testgegevens mét 
tussencode weer aan bij één van deze 2 onderzoekers die de aangeleverde 
testgegevens m.b.v. de sleutelcode kunnen koppelen aan de juiste deelnemers, 

- Gepseudonimiseerd onderzoeksbestand: deze bevat de te onderzoeken factoren en de 
sleutelcode (niet de tussencode). Alleen die factoren die noodzakelijk zijn voor de 
analyse, bewaar je in het onderzoeksbestand. Denk hierbij aan leeftijd en geslacht van 
het kind. Wanneer leeftijd en/of geslacht een factor is in je design, dan zal leeftijd en/of 
geslacht van het kind in het onderzoeksbestand moeten staan. Zo niet, dan staat de 
leeftijd en/of geslacht alleen in het sleutelbestand. (voorbeeld onderzoeksbestand in  
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bijlage 1B) 
 

Pseudonimiseren is dus geen vorm van anonimiseren, omdat de koppeling – en dus 
herleidbaarheid tot een individu – mogelijk blijft. Pseudonimiseren is een techniek ter 
verbetering van de beveiliging van persoonsgegevens. Het vermindert bijvoorbeeld de kans 
op misbruik van gegevens bij datalekken. Immers, gepseudonimiseerde ofwel versleutelde 
informatie die op straat komt te liggen, is alleen tot personen te herleiden als het toepaste 
algoritme (= sleutelcode) óók bekend is. 
 
Omdat het versleutelingsproces omkeerbaar is, zijn gepseudonimiseerde data volgens de 
AVG nog steeds persoonsgegevens, en blijft de AVG dus van toepassing.  
 
Gevoelig  
Bij kwalitatief onderzoek komt het regelmatig voor dat je de persoonsgegevens 
onvoldoende kúnt scheiden van je onderzoeksgegevens. De volgende factoren dragen 
hieraan bij: 
- De kleine omvang van onze doelgroepen. Dit maakt kwalitatief onderzoek vaak 

noodzakelijk (te klein voor kwantitatief onderzoek). Daar komt bij dat voor onderzoeken 
vaak een select groepje deelnemers wordt onderzocht, zoals kinderen die een bepaald 
type behandeling hebben gevolgd. Zelfs voor het Deelkracht-consortium – waarin de 
héle Nederlandse ZG-sector voor deze doelgroepen is vertegenwoordigd (17 
organisaties) – geldt dat de aantallen meestal klein blijven door de lage prevalentie, 

- Vooral bij ervaringsdeskundigen is contextspecifieke informatie verweven door het hele 
onderzoeksdocument, omdat zij onderzoeksvragen beantwoorden vanuit hun 
persoonlijke ervaring. Door het combineren van deze contextspecifieke informatie kan 
herleidbaarheid tot een individu niet worden uitgesloten, zelfs niet nadat naam, leeftijd, 
behandellocatie, etc. zijn verwijderd, 

- Bij kwalitatief onderzoek is juist de context belangrijk van je onderzoeksbestand als 
geheel. Als je deze geforceerd toch gaat versnipperen – in een poging om te 
anonimiseren/pseudonimiseren – doet dat de kwaliteit van de onderzoeksdata teniet. 

 
Met andere woorden, de onderzoeksdata van onze onderzoeken zijn in heel veel gevallen 
onvoldoende te anonimiseren of pseudonimiseren, wat betekent dat wij de herleidbaarheid 
van deze data tot een individu dan niet kunnen uitsluiten.  
 
Daarom is ervoor gekozen om gevoelige onderzoeksbestanden intact te laten, zoals ze zijn, 
om de kwaliteit van deze onderzoeksbestanden te behouden. Dit heeft wel tot gevolg dat je 
gevoelige onderzoeksbestanden altijd apart opslaat in een privé kanaal binnen Teams 
(Deelkracht) of in een vergelijkbare afgeschermde omgeving van de eigen organisatie (niet-
Deelkracht projecten). 
 
Identiteitsbestanden 
Deze bestanden bevatten (direct) tot het individu herleidbare persoonsgegevens en worden 
dus – net als gevoelige onderzoeksbestanden – altijd apart en afgeschermd opgeslagen van 
de onderzoeksbestanden, d.w.z. in een privé kanaal in de Teams omgeving (Deelkracht) of in 
een vergelijkbare afgeschermde omgeving binnen je eigen organisatie (niet-Deelkracht 
projecten).  
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NB: dat betekent voor Deelkracht-projecten dus dat je per onderzoeksproject altijd zeker 2 
privé kanalen aanmaakt: één voor identiteitsbestanden en één voor gevoelige 
onderzoeksbestanden. Of dat je deze bestanden op een vergelijkbare manier afschermt 
binnen je eigen organisatie (niet-Deelkracht projecten). 

 
Identiteitsbestanden zijn: 
- Ingevulde toestemmingsformulieren 
- Deelnemerslijsten: een (informele) lijst met contactgegevens van (potentiële) 

deelnemers 
- Sleutelbestanden 
- Ingevulde formulieren voor cadeaubonnen 
- Ingevulde declaratieformulieren  
 
NB: in het geval van pseudonimiseren of gevoelige onderzoeksbestanden moet er een 
koppeling mogelijk blijven tussen de deelnemerslijsten en toestemmingsformulieren 
enerzijds en de onderzoeksbestanden anderzijds: 

• Wanneer een deelnemer gedurende het onderzoek besluit om niet meer te willen 
deelnemen, dan moet te achterhalen zijn welke gegevens verwijderd moeten 
worden.  

• Wanneer een onderzoeker gedurende verwerken en analyseren van de data 
bronbestanden wil kunnen controleren, bijvoorbeeld als deze opvallende waarden 
tegenkomt (zoals een IQ-score van 210). 

 

Toelichting bij ‘Rolverdeling projectteam’ 
Voor een verdere toelichting op wat sleutelbestanden (A), overige identiteitsbestanden (B) 
en gevoelige onderzoeksbestanden (C) zijn, zie de toelichting onderaan bij ‘Onderdelen van 
het onderzoek'. 
 
Hieronder volgt voor iedere rol een toelichting op wat de rol inhoudt en in hoeverre deze 
toegang mag hebben tot A, B en/of C. De rolverdeling moet je invullen voor ieder onderdeel 
van het onderzoek waar persoonsgegevens worden verwerkt. Je begint daarom in de eerste 
kolom van deze tabel op iedere regel met het cijfer van het betreffende onderdeel, gevolgd 
door de naam (bijv. ‘2 Anneke Janssen’). Als dezelfde persoon bij meerdere onderdelen van 
het onderzoek dezelfde rol en toegang heeft, kan je de cijfers van deze onderdelen allemaal 
in dezelfde regel toevoegen (bijv. ‘2, 4, 5 Anneke Janssen’). 
 
NB: Je hoeft niets in te vullen voor de onderdelen ‘literatuuronderzoek’, 
‘productontwikkeling binnen het projectteam’ of andere onderdelen die anoniem worden 
uitgevraagd. Hier worden immers géén persoonsgegevens gebruikt/verwerkt.  
 
Een persoon kan meerdere rollen vervullen en vanuit iedere rol toegang hebben tot A, B 
en/of C. De uiteindelijke toegang per persoon wordt bepaald door de combinatie van alle 
rollen van die persoon, met de bijbehorende toegang.  
Een voorbeeld: Anneke Janssen neemt bij onderdeel 2 van het onderzoek interviews af en 
analyseert de transcripten. En bij onderdeel 3 is zij pseudonimiseringsverantwoordelijke 
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voor de vragenlijst en analyseert de ingevulde vragenlijsten. Vanuit haar rollen heeft zij dan 
– naast de ‘gewone’ onderzoeksbestanden - ook toegang tot: 
- Onderdeel 2: deelnemerslijsten voor de interviews (B) en de gevoelige 

onderzoeksbestanden (C), 
- Onderdeel 3: het sleutelbestand van de vragenlijst (A).   
 
Rol projectleider 
Er kan maximaal 1 projectleider benoemd worden per onderzoek, zodat 1 persoon het 
totaaloverzicht heeft, een heldere taakverdeling uitzet en ook daadwerkelijk de 
verantwoordelijkheid kan nemen voor het datamanagement van dit onderzoek.  
De projectleider kan natuurlijk taken verdelen onder en delegeren aan de andere leden van 
het projectteam. Als bijvoorbeeld alle drie de expertise-organisaties zijn betrokken, kunnen 
senior onderzoekers van de twee andere expertise-organisaties zorgen voor continuïteit bij 
uitval aldaar van leden van het projectteam. Ook is het van belang dat de projectleider voor 
deze rol voldoende projecturen krijgt toebedeeld.  
Aangezien de projectleider overzicht moet kunnen houden en verantwoordelijkheid moet 
kunnen nemen voor het datamanagement van het hele project, heeft de projectleider 
toegang tot alle bestanden (A, B én C). 
 
NB: voor de Deelkracht-projecten geldt dat ook de deelprogrammaleiders toegang hebben 
tot alle bestanden (A, B én C) van de projecten in hun eigen deelprogramma. In de Teams-
omgeving hebben zij bovendien de bevoegdheden om kanalen en privé-kanalen aan te 
maken, en om te bepalen wie daar toegang toe hebben. Door hen beiden volledige toegang 
te geven, is continuiteit geborgd bij afwezigheid van de projectleider of 
deelprogrammaleider. 
 
Rol onderzoekers/onderzoekscoördinatoren 
Hier gaat het om de leden van het projectteam die als (junior/senior) onderzoeker betrokken 
zijn bij het directe contact met deelnemers en/of betrokken zijn in de dataverzameling/-
analyse van het onderzoek. Dit kan ook gelden voor stagiaires, mits zij onderdeel uitmaken 
van het projectteam, voor de duur van hun stage. 

− Praktische rollen, zoals het benaderen van potentiële deelnemers of het verloten van 
cadeaubonnen. In dat geval hebben zij alleen toegang tot B, waar o.a. de deelnemerslijst 
en ingevulde formulieren voor cadeaubonnen worden opgeslagen.  

− Dataverzameling/-analyse, zoals het afnemen van interviews en/of het coderen van 
gevoelige transcripten. In dat geval hebben ze toegang tot C. 

 
Rol pseudonimiseringsverantwoordelijke 
Hier gaat het om 2 personen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en onderhouden 
van het sleutelbestand en de veilige opslag ervan. In verband met het belang van dit bestand 
is het belangrijk 2 personen hiervoor verantwoordelijk te maken en hier toegang tot te 
geven. Eén van deze personen kan de projectleider zijn (dan hebben er dus in totaal 2 
toegang), maar dat hoeft niet (dan hebben er in totaal 3 toegang tot dit bestand). 
In deze rol krijgen personen uit het projectteam alleen toegang tot A. 
 
Rol andere onderzoekers 
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In deze rol gaat het om onderzoekers die geen direct contact hebben met deelnemers 
(dataverzameling), maar wel de data analyseren en erover rapporteren. Een voorbeeld is 
een junior onderzoeker die de data verzamelt middels een vragenlijst en een eerste analyse 
doet (= rol onderzoekers/onderzoekscoördinatoren), waarna de senior onderzoeker de 
analyse checkt (= rol andere onderzoekers). 
In deze rol krijgen personen alléén dan toegang tot C, indien het gaat om het analyseren van 
gevoelige onderzoeksbestanden. 
 
Rol testleiders 
Dit zijn personen buiten het projectteam die alleen voor de dataverzameling testen afnemen 
bij deelnemers, zoals stagiaires of logopedisten.  
In deze situatie hebben zij géén toegang tot de ‘gewone’ onderzoeksbestanden én ook niet 
tot A, B of C. Zij ontvangen van een pseudonimiseringsverantwoordelijke  alleen de 
tussencode zodat de resultaten van de testen weer door de 
pseudonimiseringsverantwoordelijke kunnen worden gekoppeld aan de juiste deelnemer.   
 
Rol ondersteuners 
Hier gaat het om medewerkers buiten het projectteam die betrokken zijn bij het uitvoeren 
van de uitgifte van cadeaubonnen (secretariaat) of bij het uitbetalen van declaraties 
(financiële administratie). 
Deze medewerkers hebben géén toegang tot de ‘gewone’ onderzoeksbestanden én ook niet 
tot A, B of C. Zij krijgen vanuit het projectteam alleen die persoonsgegevens die nodig zijn 
voor het uitvoeren van de genoemde taken (cadeaubonnen, declaraties). 
 

Toelichting bij ‘Categorieën van persoons- en onderzoeksgegevens die 
worden verwerkt’ 
Wij maken onderscheid tussen persoonsgegevens en onderzoeksgegevens. Die typen 
gegevens zijn gerelateerd aan vier stappen in het onderzoek:  
1. Selectie van betrokkenen: in- en exclusiecriteria → persoonsgegevens 
2. Benaderen van betrokkenen: contactgegevens → persoonsgegevens 
3. Uitvoering van het onderzoek → onderzoeksgegevens (monitorgegevens beschouwen 

we in het kader van het DMP als onderzoeksgegevens) 
4. Vergoedingen: onkosten, cadeaubonnen → persoonsgegevens 
  
Gegevens kunnen, afhankelijk van de functie die zij hebben in deze vier stappen van het 
onderzoek, zowel persoonsgegevens als onderzoeksgegevens zijn. Een voorbeeld. Een 
geboortedatum is een persoonsgegeven wanneer deze onderdeel uitmaakt van je 
inclusiecriteria. Maar soms heb je een geboortedatum nodig om testgegevens goed te 
kunnen interpreteren en moet je in je onderzoek daarom ook de geboortedatum uitvragen. 
In dat geval is de geboortedatum een factor in het onderzoek en daarmee ook een 
onderzoeksgegeven. 
  
Bepaal voor elk apart onderdeel van je onderzoek welke gegevens je wilt verzamelen.  
Bestaat jouw onderzoek uit meerdere onderdelen? Bijvoorbeeld interviews onder 
ervaringsdeskundigen, interviews onder professionals en focusgroepen? Dan moet je voor al 
die verschillende onderdelen nagaan welke gegevens je nodig hebt om dat te organiseren 
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(stappen 1 en 2) en welke gegevens je tijdens die onderdelen van je onderzoek gaat 
verzamelen (stap 3).   
Houd hierbij rekening met de algemene principes van de AVG. Dus: verzamel niet meer 
gegevens dan je voor de beantwoording van je onderzoeksvraag nodig hebt en abstraheer 
de gegevens zoveel mogelijk (liever geboortejaar dan geboortedatum).  
  
Uitwerking van de vier stappen in het onderzoek:  
Stap 1: In- en exclusiecriteria potentiële deelnemers: 
Dit zijn persoonsgegevens/bijzondere persoonsgegevens die voorwaarde zijn om deel te 
nemen aan je onderzoek. In-/exclusiecriteria kunnen per onderdeel van je onderzoek 
verschillen (bijv. voor interviews wil je jongvolwassen ervaringsdeskundigen benaderen met 
TOS, voor focusgroepen wil je betrokken professionals in het hele land benaderen met 
relevante werkervaring met deze doelgroep, etc).  
 
Voorbeelden van gegevens die in stap 1 verzameld kunnen worden: 

− Leeftijd (bedenk hoe je leeftijd vast moet leggen: zo abstract mogelijk, bv 
geboortedatum, leeftijdsgroep, cohort?)  

− Stoornis en beperkingen (dit zijn bijzondere persoonsgegevens, dus veilige verwerking 
luistert hier extra nauw. Ook hier weer zo abstract mogelijk vastleggen.)  

− Testgegevens (bijvoorbeeld intelligentie, zo abstract mogelijk, bv IQ >70, 70 < IQ > 85, 
etc.) 

− NAW: naam, adres/e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer  

− Demografische gegevens: leeftijd, geslacht 
  

Stap 2. Benaderen van deelnemers aan je onderzoek:  
Benaderen van betrokkenen gebeurt soms rechtstreeks, bijvoorbeeld online. Of indirect, 
bijvoorbeeld via het primair proces of via een belangenvereniging. Waarbij dan de 
school/zorglocatie/belangenvereniging eerst toestemming moet vragen of zij 
contactgegevens door mogen geven ten behoeve van het onderzoek. Dus ook hier geldt 
weer dat de manier van benaderen van betrokkenen per onderdeel van je onderzoek kan 
verschillen. 
 
Voorbeelden van gegevens die in deze stap verzameld kunnen worden: 
- Namen betrokkenen (kind, ouders, anderen)  
- Adres/e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer  
- Eventueel gegevens m.b.t. taal ouders als dat relevant is om contact te leggen 
 
Voor tips m.b.t. de procedures online en indirect werven, zie bijlage 2. 
 
Stap 3. Uitvoering onderzoek:  
Per onderdeel van het onderzoek moet apart worden aangegeven welke 
onderzoeksgegevens worden verzameld. We kunnen grofweg drie soorten verzamelingen 
van gegevens onderscheiden: 
  
Experimenteel onderzoek:  
In dit type onderzoek worden vaak kwantitatieve gegevens verzameld. Stel jezelf hier de 
vraag over welke domeinen je informatie gaat verzamelen: bv sociaal-emotioneel, cognitief, 
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schoolvorderingen? Specifieker: welke factoren breng je met elkaar in verband in je 
onderzoek? En wat is er misschien verder nog nodig om de gegevens goed te kunnen 
interpreteren? Bijvoorbeeld: om testgegevens goed te kunnen interpreteren, heb je ook de 
geboortedatum nodig. Of: om voortgang goed te kunnen interpreteren heb je ook gegevens 
over de stoornis nodig.  
  
Interviews, focusgroepen:  
Hier gaat het vaak om kwalitatieve gegevens. Stel jezelf hier de vraag welke de belangrijkste 
onderwerpen zijn waarover je informatie verzamelt in je interview of focusgroep.  
  
Enquêtes, observaties, archiefonderzoek:  
Hier kan het om zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens gaan. Ook hier stel je jezelf 
de vraag welke de belangrijkste onderwerpen zijn waarover je informatie verzamelt.  
  
Stap 4. Vergoedingen: reiskosten/onkosten, cadeaubonnen: 
Voor vergoedingen zijn doorgaans NAW-gegevens nodig. Bij onkostenvergoedingen is ook 
het BSN-nummer nodig, behalve voor cadeaubonnen.  Voor Deelkracht-projecten zijn 
formulieren beschikbaar. De persoonsgegevens die met deze formulieren worden verzameld 
moet je ook vermelden. 
Voor een uitleg over het Burger Service Nummer (BSN) zie bijlage 3. 
 

Toelichting bij ‘Categorieën van betrokkenen van wie persoonsgegevens 
worden verwerkt’ 
Geef hier een korte opsomming van de groepen deelnemers van wie persoonsgegevens 
worden verwerkt. Hiervoor kun je gebruik maken van de deelnemers die je per onderdeel 
van je onderzoek hebt gespecificeerd bij ‘Onderdelen van het onderzoek’. 
 

Toelichting bij ‘Veilige opslag van bestanden & Het delen van data’ 
Een uitleg over de verschillende soorten onderzoeks- en identiteitsbestanden vind je 
onderaan bij de Toelichting bij ‘Onderdelen van het onderzoek’. 
 
Veilige opslag van onderzoeksbestanden 
- Anonieme of geanonimiseerde of gepseudonimiseerde onderzoeksbestanden: deze 

kunnen worden opgeslagen in de Teams-omgeving van je projectteam (Deelkracht) 
respectievelijk in een vergelijkbare interne omgeving van je eigen organisatie 
(open/gesloten subsidies), 

- Gevoelige onderzoeksbestanden: deze sla je op in een privé kanaal van jouw 
onderzoeksproject in de Teams omgeving (Deelkracht-projecten) respectievelijk in een 
vergelijkbare interne omgeving van je eigen organisatie (niet-Deelkracht projecten). Bij 
het onderdeel ‘Rolverdeling binnen het projectteam’ staat beschreven welke mensen 
binnen je projectteam wel/geen toegang mogen krijgen tot deze gevoelige bestanden. 
NB: voor Deelkracht-projecten geldt dat alleen de deelprogrammaleiders bevoegd zijn 
om in de Teams-omgeving privé-kanalen aan te maken 

 
Veilige opslag van identiteitsbestanden 
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- Identiteitsbestanden betreffen ingevulde toestemmingsformulieren, deelnemerslijsten, 
sleutelbestanden, ingevulde formulieren voor cadeaubonnen en ingevulde 
declaratieformulieren. 

- Alle identiteitsbestanden worden opgeslagen in een privé kanaal van jouw 
onderzoeksproject in de Teams omgeving (Deelkracht-projecten) respectievelijk in een 
vergelijkbare interne omgeving van je eigen organisatie (niet-Deelkracht projecten) én 
gescheiden opgeslagen van de onderzoeksbestanden. Bij het onderdeel ‘Rolverdeling 
binnen het projectteam’ staat beschreven welke mensen binnen je projectteam 
wel/geen toegang mogen krijgen tot deze gevoelige bestanden. NB: voor Deelkracht-
projecten geldt dat alleen de deelprogrammaleiders bevoegd zijn om in de Teams-
omgeving privé-kanalen aan te maken 

 
Bovenstaande betekent dat: 
- er bij ieder Deelkracht project dus zeker 2 privé kanalen moeten worden aangemaakt, 

namelijk één voor de gevoelige onderzoeksbestanden en één voor de 
identiteitsbestanden. Deze privé kanalen kunnen alleen aangemaakt worden door de 
deelprogrammaleider. Voor niet-Deelkracht projecten geldt dat deze bestanden in een 
vergelijkbare interne omgeving van je eigen organisatie moeten worden opgeslagen, 

- het in het kader van de AVG-begrippen ‘verstandig gebruik’ en ‘passende bescherming’ 
niet wenselijk is om onnodige papieren copieën van deze bestanden te bewaren. In dat 
geval is ‘scannen onder substitutie’ de voor de hand liggende oplossing: 
o scan het papieren exemplaar, voeg het digitale exemplaar toe aan het digitale dossier 

en vernietig daarna het papieren exemplaar, 
o werk daarbij zo netjes mogelijk, dit wil zeggen scan een kleuren origineel ook in kleur 

in (en dus niet in zwart wit) en controleer de scan op compleetheid (dus of alle 
pagina’s van het papieren exemplaar zijn gescand). 

 
Verplaatsen van data 
In principe mag data de Teams-omgeving (Deelkracht-projecten) of vergelijkbare interne 
opslag van je eigen organisatie (bij niet-Deelkracht projecten) niet verlaten en is het dus niet 
toegestaan om bestanden naar (andere) lokale systemen te verplaatsen.  
Als het onderzoek de verplaatsing van data toch noodzakelijk maakt, moeten gegevens ten 
alle tijden minstens even goed beschermd zijn als op de originele locatie. En als je ze vanaf 
de versleutelde datadrager op een ander systeem plaatst, moeten ze ook op die nieuwe 
locatie weer minstens even goed beschermd zijn. Bij het verplaatsen zelf mag de sleutel niet 
bij de datadrager bewaard worden. Stuur bijvoorbeeld het wachtwoord apart via SMS, nadat 
de datadrager is ontvangen. Verplaatsen van data moet altijd worden gelogd. 
 
Denk er hierbij ook aan dat je dus alleen applicaties en diensten van derden mag gebruiken, 
als er een verwerkersovereenkomst is gesloten. Meer uitleg hierover vind je bij de 
toelichting bij ‘Ontvangers buiten het onderzoeksteam, aan wie persoonsgegevens worden 
verstrekt’. 
 
Delen van data (binnen of buiten het Consortium Deelkracht 
Indien je een verzoek krijgt om jouw data te verifiëren (bijv. vanwege een wetenschappelijke 
publicatie) of her te gebruiken (bijv. vanuit een andere onderzoeksgroep), mag je daarover 
als projectleider/ deelprogrammaleider/leidinggevende nooit alleen beslissen.  
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- Alle verzoeken omtrent verificatie en delen/hergebruik van deze data moeten 
terechtkomen bij de betreffende projectleider/deelprogrammaleider/ 
Leidinggevende. Als het ingediende verzoek niet helder is, nemen zij contact op met 
degene die het verzoek heeft indiend om het verzoek inhoudelijk helder te krijgen.  

- Vervolgens formuleert de betreffende projectleider/deelprogrammaleider/ 
leidinggevende dan samen met de dataexpert of Functionaris Gegevensbescherming een 
advies. In dit advies moet ook beschreven worden hóe de data dan verantwoord zouden 
kunnen worden gedeeld (de passende waarborgen inzake gegevensbescherming).  

- Dit advies wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het programmateam (Deelkracht-
projecten) of afgehandeld conform geldende besluitvormingsprocedures van de 
betreffende organisatie (niet-Deelkracht projecten).  

- De besluitvorming moet worden vastgelegd (uitkomst, incl. argumentatie) en moet 
worden opgenomen in een totaaloverzicht van dergelijke besluiten. In de Teams-
omgeving van Deelkracht is daartoe een afgeschermd kanaal toegevoegd in DK-public 
met besluitvorming over het delen van data binnen en buiten de het Consortium. Voor 
niet-Deelkracht projecten kan dit in op een vergelijkbare wijze ingeregeld worden. Deze 
werkwijze borgt consistentie tussen besluiten.  

- Daarnaast moet het besluit worden toegevoegd als bijlage bij het betreffende DMP-
formulier.  

 
NB: in het geval van verzoeken voor het delen van data buiten de Europese Economische 
Ruimte (EER) moet altijd de Functionaris Gegevensbescherming (FG) betrokken worden bij 
het advies. 
 

Toelichting bij ‘Bestandsnamen en bewaartermijnen’ 
De namen van je mappen waarin je je documenten opslaat, benoem je volgens een 
structuur. Doe hetzelfde voor de documenten, die je in de mappen plaatst.  
Op die manier zijn en blijven bestanden goed vindbaar en is het duidelijk of het om ‘gewone’ 
of ‘gevoelige’ bestanden gaat. Doe dit voor ieder onderdeel van je onderzoek, en gebruik de 
nummering die je eerder aan alle onderdelen hebt toegekend. 
 
Structuur voor map- en bestandsnamen van identiteitsbestanden 
[projectnaam_onderdeelonderzoek_soortidentiteitsbestand_deelnemers_bestandstype] 
- Projectnaam: formele projectnaam, afkorten waar nodig, mits het voor iedereen 

begrijpelijk blijft om welk project het gaat. Gebruik  deze afkorting consistent  in alle 
map- en bestandsnamen 

- Onderdeel onderzoek:  verwijs naar het nummer van het betreffende onderdeel dat je 
zelf gaf bij het onderdeel ‘Onderdelen van het onderzoek’.  

- Soort identiteitsbestand:  
o Sleutelbestand → [sleutel] 
o Toestemmingsformulieren → [toestem] 
o Deelnemerslijsten → [deeln] 
o Ingevulde formulieren voor cadeaubonnen → [cadeau] 
o Ingevulde formulieren voor declaraties → [decl] 

- Deelnemers:  
o Professionals → [prof] 
o Ervaringsdeskundigen → [ervaar] 
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- Type bestand: alle identiteitsbestanden zijn gevoelig 
o Gevoelig → [gevoel] 

 
Voorbeelden: 
- Voor je project ‘Inzicht in TOS’ heb je voor onderdeel #2 van je onderzoek vooraf aan alle 

potentiële deelnemers (ervaringsdeskundigen) toestemming gevraagd om hen te mogen 
interviewen (semi-gestructureerd). Nu sla je alle ondertekende 
toestemmingsformulieren op in een privé-kanaal. De naam van de map wordt : 

o InzichtTOS_2_toestem_ervaar_gevoel 
- Voor je project ‘Factoren bij kwaliteit van leven bij DSH’ heb je bij onderdeel #3 van je 

onderzoek een vragenlijst uitgezet bij professionals. De emailadressen van de 
deelnemers die mee wilden loten, haal je uit het onderzoeksbestand en sla je apart op in 
een privé-kanaal. De naam van dit bestand wordt : 

o  FactorenDSH_3_cadeau_prof_gevoel 
 
Structuur voor map- en bestandsnamen van onderzoeksbestanden 
[projectnaam_onderdeelonderzoek_onderzoeksmethode_deelnemers_onderzoeksdocum
ent_bestandstype] 
- Projectnaam: formele projectnaam, afkorten waar nodig, mits het voor iedereen 

begrijpelijk blijft om welk project het gaat. Gebruik  deze afkorting consistent  in alle 
map- en bestandsnamen 

- Onderdeel onderzoek: Verwijs  naar het nummer van het betreffende onderdeel dat je 
zelf gaf bij het onderdeel ‘Onderdelen van het onderzoek’ 

- Onderzoeksmethode: 
o Literatuuronderzoek → [lit] 
o Kwalitatief onderzoek: 

▪ Interviews (open of semi-gestructureerd) → [kwaliint] 
▪ Focusgroepen → [kwalifg]  
▪ Participatief actieonderzoek → [kwalipart] 
▪ Observaties → [kwaliobs] 
▪ Delphi-onderzoek (consensusbijeenkomsten) → [kwalidelphi] 

o Kwantitatief onderzoek: 
▪ Enquête/vragenlijst → [kwantivrag] 
▪ Delphi-onderzoek (seriële vragenlijsten) → [kwantidelphi] 
▪ Gestructureerde interviews → [kwantiint] 
▪ Afnemen van gestructureerde test(en) of observaties → [kwantitest] 

o Productontwikkeling binnen eigen projectteam → [prod] 
- Deelnemers: 

o Professionals → [prof] 
o Ervaringsdeskundigen → [ervaar] 

- Onderzoeksdocument: 
o Opnames van interviews/focusgroepen/observaties → [opn] 
o Transcripten van opnames → [trans] 
o Eigen samenvattingen van opnames → [svopn] 
o Coderingsbestanden van transcripten → [codtrans] 
o Eigen samenvattingen van transcripten → [svtrans] 
o Foto's van of gemaakt door deelnemers → [foto] 
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o Dagboeken of persoonlijke verslagen van deelnemers → [verslagdn] 
o Ingevulde vragenlijsten/enquêtes → [vrag] 
o Ingevulde lijsten met testscores → [test] 
o Eindverslag → [eind] 

- Type bestand: 
o Anoniem → [an] 
o Geanonimiseerd → [gean] 
o Gepseudonimiseerd → [pseu] 
o Gevoelig → [gevoel] 

 
Voorbeelden: 
- Voor je project ‘Inzicht in TOS’ heb je bij onderdeel #2 van je onderzoek semi-

gestructureerde interviews gedaan met ervaringsdeskundigen. Sla de opnames op  in 
een map. De naam van de map wordt : 

o InzichtTOS_2_kwaliint_ervaar_opn_gevoel 
- Voor je project ‘Factoren bij kwaliteit van leven bij DSH’ heb je bij onderdeel #3 van je 

onderzoek een vragenlijst uitgezet bij professionals. Je haalt de emailadressen van 
mensen die willen mee loten voor een cadeaubon eruit  en daarmee heb je het 
onderzoeksbestand geanonimiseerd. De naam van dit bestand wordt : 

o FactorenDSH_2_kwantivrag_vrag_gean 
 
Bewaartermijnen  
Je hebt vrijheid om zelf te bepalen wat de bewaartermijn van de identiteits- en 
onderzoeksbestanden moet zijn. Je kan zelf vanuit je expertise als onderzoeker het beste 
bepalen hoe lang een bestand zijn waarde behoudt. Daarbij moet je wel rekening houden 
met een aantal criteria: 
- Bestanden niet langer te bewaren dan nodig. Dit is vooral van belang voor de gevoelige 

bestanden 
o Opnames zijn de meest gevoelige bestanden. Het heeft de voorkeur om deze te 

verwijderen nadat de transcripten van de betreffende opnames zijn opgeleverd. 
Uiterlijk dienen deze opnames te worden verwijderd als de data-analyse is 
afgerond. 

- Bestanden niet korter te bewaren dan vereist 
o Bij wetenschappelijke publicaties moeten de ruwe data tot minimaal 5 jaar na 

publicatiedatum worden bewaard. Wij beschouwen hier de transcripten van 
opnames als adequate ruwe data. Het is dus niet nodig om de opnames zo lang te 
bewaren  

 

Het is de taak van de projectleider om na het afronden van het onderzoeksproject de 
bewaartermijnen in acht te blijven nemen en na afloop van de bewaartermijn de 
betreffende documenten te verwijderen (of te besluiten dat langer bewaren nodig is). Dit 
betekent ook dat deze taak bij vertrek van de projectleider, moet worden overgedragen. 

 
Toegang tot identiteits- en onderzoeksbestanden na afloop van het onderzoeksproject 
Na afloop van het project lopen de meeste bewaartermijnen nog door. Dit betekent dat er 
nog bestanden blijven staan in de Teams-omgeving (Deelkracht-projecten) of in een 
vergelijkbare omgeving in je eigen organisatie (niet-Deelkracht projecten).  
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Beperk de toegang tot deze bestanden tot hooguit enkele mensen, onder wie voor 
Deelkracht in ieder geval de projectleider en de deelprogammaleider. Dit helpt bij het veilig 
houden van de opgeslagen documenten en beperkt de administratieve last bij wisselingen 
van leden van het ‘oude’ projectteam.  
 

Toelichting bij ‘Ontvangers buiten het onderzoeksteam, aan wie 
persoonsgegevens worden verstrekt’ 
 
Applicaties/diensten van derden 
Voor het onderzoek worden regelmatig derden ingeschakeld om persoonsgegevens te 
verwerken. Zo’n andere organisatie heet een verwerker. Als verwerkersverantwoordelijke 
blijven wij echter altijd verantwoordelijk voor deze gegevens, óók wanneer we die 
verwerking uitbesteden aan een derde (de verwerker). De deelnemers aan het onderzoek 
hebben hun persoonsgegevens immers gedeeld met óns, en niet met onze verwerker. 
 
Controleer daarom altijd, vóórdat je applicaties of diensten van derden gebruikt die 
persoonsgegevens gaan verwerken (voor bijvoorbeeld online onderzoek of voor 
transcriptie), of de data door deze derden conform AVG wordt behandeld, m.a.w. controleer 
of er een verwerkersovereenkomst is. Je mag zelf géén (verandering in een) 
verwerkingsovereenkomst regelen en ook niet ondertekenen. Dit moet lopen volgens de 
intern geldende regels van je organisatie. Zonder verwerkersovereenkomst mag de 
applicatie of dienst van de derde niet worden gebruikt.  
 
Voor de inzet van onderstaande derden, is het afsluiten van een verwerkersovereenkomst 
niet aan de orde:  
- Tolken: zij beschikken over een beroepscode waarin de geheimhoudings- en zwijgplicht 

is geregeld. Deze beroepscode benoem je in het formulier. 
- ZZP’ers (bijv. als dagvoorzitter van focusgroepen of als tekenaar): zij vallen niet onder 

een beroepscode en met hen kan geen verwerkersovereenkomst worden gesloten. 
Daarom is hier een ondertekende geheimhoudingsverklaring vereist. 

Er moet in deze gevallen dan wél een zwijg- en/of geheimhoudingsplicht vastgelegd 
worden, voor zover die niet al uit een beroepscode voortvloeit. 
 
We hebben voor Deelkracht een voorkeurslijst van applicaties en diensten van derden 
samengesteld. Gebruik alleen de applicaties en diensten van deze derden voor je onderzoek, 
omdat er voor al deze derden een verwerkersovereenkomst is afgesloten met de betrokken 
organisaties. Als je voor je onderzoek een applicatie of dienst wil gebruiken die niet op deze 
voorkeurslijst staat, moet je hiertoe een verzoek indienen bij het programmateam 
Deelkracht (secretaris@deelkracht.nl). (verwijzing naar voorkeurslijst en de bijbehorende 
procedure volgt zodra deze lijst klaar is) 
 

Bij online onderzoek 

Zorg ervoor dat bekend is onder welk (inter)nationaal recht de toeleverancier van software 
en de servers waarop de data wordt gehost valt en wie daarmee recht heeft op inzage in de 
verzamelde gegevens. En dat dit in overeenstemming is met Europese GDPR (NL-AVG). In 
veel gevallen zullen daardoor bijvoorbeeld Amerikaanse firma’s of data die worden gestald 



   

 

Versie 221007, p26 

 

in Amerika of op servers van Amerikaanse bedrijven, afvallen als leverancier. De Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) kan hierbij helpen. 
   
 Vul de tabel in voor ieder onderdeel van je onderzoek, en verwijs steeds naar de nummering 
die je eerder aan alle onderdelen hebt gegeven. 
 
Uitgewerkte voorbeelden 
 

Ontvangers Organisatie 

Vereiste 
verwerkers-
overeen-
komst 
aanwezig? 

Beroepscode van 
toepassing? 

Ander land of 
internationale 
organisatie? 

Toegang tot welke 
gegevens 

Transcribeerbureau 
 

Uitgetypt.nl 
 

Ja Nee Nee 
Opnames van de 
interviews 

 
Ondersteuning bij 
uitzetten vragenlijst 

Pallas Health 
Research 

Ja Nee Nee 

Identiteitsgegevens 
beoogde deelnemers 
(benadering), hele 
onderzoeksbestand 
 

 
Tolken NGT 

ZZP’ers 
(indien 
mogelijk 
(bedrijfs)-
naam 

N.v.t. 

Ja, hierin zijn de 
geheimhoudings- 
en zwijgplicht 
opgenomen. 

Nee 
Opnames van 
focusgroepen 

 
Dagvoorzitter 
focusgroepen 

ZZP’ers 
(indien 
mogelijk 
(bedrijfs-) 
naam 

N.v.t. 

Nee,  
ondertekende 
geheim-
houdingsverklaring 
is vereist. 

Nee 
Aanwezig bij 
focusgroepen 
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Bijlage 1A –  Pseudonimiseren: voorbeeld sleutelbestand 
 
 

 
 
 
Bijlage 1B – Pseudonimiseren: voorbeeld onderzoeksbestand 
 

 

 
 

  

Pseudoniemcode Tussencode2 KT-er Regio Geboortedatum VM_invuldatum NM_invuldatum M2-M1 leeftijd  invullen M1SOS Toestemming e-mail ouder tel. Nummer Naam Kind Geslacht

AB01 DS01 Naam Zuid dd-mm-jjjj dd-mm-jjjj dd-mm-jjjj #WAARDE! #WAARDE! ja Ja naam@x.nl 06-12345668 Piet jongen

CD02 DS02 Naam Zuid dd-mm-jjjj dd-mm-jjjj dd-mm-jjjj #WAARDE! #WAARDE! nee Ja naam@x.nl 06-12345669 Marie meisje 

EF03 DS03 Naam Zuid dd-mm-jjjj dd-mm-jjjj dd-mm-jjjj #WAARDE! #WAARDE! ja Ja naam@x.nl 06-12345670 Jan jongen

Pseudoniemcode Geslacht leeftijd score-1 score-2 score-3 score-4 score-5 score-6 score-7 score-8 score-9 score-10 score-11

AB01 jongen 6 34 8 8 30 12 10 21 5 12 15 7

CD02 jongen 7 26 13 9 999 11 14 19 13 12 23 14

EF03 meisje 10 28 14 12 29,3 15 13 29 13 10 28 14
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Bijlage 2 – Tips m.b.t. de procedures online en indirect werven 
 

 

• Werving via een website (deelnemers melden zichzelf aan):  

Kandidaat deelnemers vullen hun gegevens in op een website. Er mogen allerlei gegevens 

gevraagd worden om in te vullen, als maar duidelijk is waarom we de gegevens opvragen, 

hoe lang we ze bewaren, met wie we ze delen en waar we ze opslaan. Voorbeeldtekst:  

  

We vragen u deze gegevens in te vullen zodat we de groep deelnemers samen kunnen 

stellen. We bewaren de gegevens totdat u definitief besloten heeft wel of niet deel te nemen 

aan het onderzoek. Daarna worden ze vernietigd (wanneer u niet deelneemt) of verder 

bewaard (wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven). Deze gegevens zullen 

ongeveer tot [maand/seizoen en jaar; ruim nemen!] bewaard worden. <Indien van 

toepassing> Deze gegevens worden gedeeld met [aangeven welke namen/functies toegang 

hebben tot de gegevens en van welke organisatie(s) ze zijn]. 

 

De projectleider of pseudonimiseringsverantwoordelijke zet een reminder in de agenda 
wanneer de periode afloopt en zorgt dat data verwijderd worden als er dan nog geen 
toestemmingsverklaring is getekend. 
  

• Werving via primair proces: 
De onderzoekscoördinator/projectleider benadert collega’s van het primaire proces 

(behandelcoördinatoren, leerkrachten, scholen, etc.), die kandidaat deelnemers gaan 

zoeken. 

Het primaire proces benadert kandidaat deelnemers en vraagt hen toestemming om de 

onderzoekers contact met hen te laten opnemen (ondertekenen toestemmingsformulier). 

Het primaire proces of de kandidaat deelnemer stuurt de ondertekende 

toestemmingsformulieren naar de onderzoekscoördinator. 

De onderzoekscoördinator legt alleen die identiteitsgegevens vast in het identiteitsbestand 

die voor het onderzoek en voor het benaderen van de kandidaat deelnemer relevant zijn. 

NB: wanneer de kandidaat deelnemer het toestemmingsformulier via e-mail terugstuurt, dan 

zowel e-mail als bijlage archiveren. 

De onderzoekscoördinator archiveert de ontvangen toestemmingsformulieren op een 

éénduidige manier. Deze gearchiveerde formulieren worden na een vast te stellen datum (te 

bepalen door projectleider; dit moet 5 jaar na publicatie van de gegevens zijn) vernietigd. 

Bijlages die per mail zijn ontvangen worden uit de mailbox verwijderd. 

 

• Onderzoek volledig via online vragenlijst? 
Wanneer het onderzoek volledig via een online vragenlijst plaatsvindt en geen voorselectie 

nodig is, kunnen betrokkenen direct in de vragenlijst toestemming geven voor verwerking 

van hun gegevens. Zorg ervoor dat ze goed geïnformeerd zijn over het doel van het 

onderzoek en over hoe hun gegevens verwerkt worden. Vervolgens kunnen ze aanvinken dat 

ze toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens in de vragenlijst. Zorg ervoor 

dat ze pas bij een ‘ja’ doorgeleid worden naar de vragenlijst. 
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Bijlage 3 - Uitleg over het Burger Service Nummer (BSN) 
 
 
Het BSN is in de eerste plaats bedoeld voor het contact tussen burger en overheid. 
Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. 
En alleen voor het specifieke doel dat in de wet staat omschreven. Zo is een zorgverlener 
wettelijk verplicht het BSN te gebruiken.  
NB: voor wetenschappelijk onderzoek mag het BSN-nummer nooit worden gebruikt. 
NB: wanneer betrokkenen bij onderzoek een vergoeding (bijvoorbeeld reiskosten) 
declareren, moet het BSN worden gebruikt om opgave te kunnen doen voor de 
belastingdienst. Daarom: alleen wanneer Deelkracht betalingen moet doen aan deelnemers, 
moet het BSN-nummer op het declaratieformulier worden ingevuld. Voor cadeaubonnen is 
dat inmiddels afgeschaft en hoeft het BSN niet meer te worden ingevuld. Neem bij twijfel 
contact op met de FG van jouw organisatie.   
 


