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Taken en onafhankelijkheid WODC

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) is een
onderzoeks- en kennisinstituut in het brede veld van Veiligheid en Justitie (VenJ).
Het voert onafhankelijk beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek uit of laat dit
uitvoeren.
Het instituut is een intern verzelfstandigd onderdeel van het ministerie van
Veiligheid en Justitie. De kernfuncties van het instituut zijn samen te vatten als het
(laten) uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek,
kennisverspreiding en advisering op de terreinen van criminaliteit, veiligheid, rechtsen openbare orde handhaving, politie, sanctietoepassing, rechtsbestel en
rechtspleging, wetgeving, migratie en internationale en vreemdelingenaangelegenheden. Dit geschiedt door:
•
het zelf (laten) uitvoeren (en begeleiden) van onderzoek en analyses;
•
het bijeenbrengen, bewerken en veredelen van elders geproduceerde kennis,
data en informatie op het gebied van Veiligheid en Justitie;
•
het verspreiden van deze kennis richting relevante onderdelen van het
ministerie, haar partners en anderen, inclusief daarbij passende dialogen.
Gegeven zijn basispositie als wetenschappelijk instituut heeft het WODC de vrijheid
om het onderzoeksmateriaal en de daaruit getrokken conclusies te publiceren.
Bewindspersonen en ambtenaren nemen kennis van de uitkomsten van de door het
WODC uitgevoerde (externe) onderzoeken. Dienstopdrachten aan het WODC om
formuleringen, uitkomsten, onderzoeksmethoden of veronderstellingen die ten
grondslag liggen aan het onderzoek aan te passen of anderszins te veranderen, zijn
niet mogelijk. Om de onafhankelijkheid van het WODC te onderstrepen wordt in elk
rapport van het WODC vastgelegd dat de inhoud van de publicaties van het WODC
niet het standpunt van de minister van VenJ behoeft weer te geven.
Spelregels om de inhoudelijke onafhankelijkheid van het WODC te waarborgen zijn
opgenomen in dit protocol. De wijze waarop het WODC zijn taken uitvoert en de
wijze waarop het daarbij samenwerkt met beleidsdirectoraten-generaal,
uitvoeringsorganisaties en andere (keten)partners, vereisen duidelijke afspraken
over verantwoordelijkheden. Deze regeling voorziet daarin.
De rapporten van het WODC zijn openbaar en worden geplaatst op de website van
het WODC. Publicatie vindt in beginsel plaats binnen 6 weken na afronding van het
onderzoek.
Het onderzoeks- en kennisveld van het instituut vraagt om samenwerking tussen
diverse disciplines. Het gaat bijvoorbeeld om combinaties van sociale
wetenschappen (waaronder de criminologie) met rechtswetenschappen, maar ook
om combinaties van gedragswetenschappen, informatica, rechtswetenschappen en
econometrie en hersenen- en cognitiestudies.
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Waarborgen voor wetenschappelijke kwaliteit

Onderzoek van het WODC en de totstandkoming van rapportages daarover worden
begeleid door commissies van wetenschappers en andere deskundigen. Zo wordt
niet alleen de inhoud van het onderzoeksrapport, maar ook de ontwikkeling daarvan
kritisch tegen het licht gehouden door vakgenoten en experts. Omdat alle rapporten
openbaar worden, kan een ieder ook achteraf de wetenschappelijke kwaliteit van de
producten controleren.
Jaarlijks rapporteert het instituut over de stand van zaken rondom de kwaliteit van
haar onderzoek in de brede zin van het woord. Deze kwaliteitsrapportage omvat de
volgende aspecten, die in indicatoren zijn uitgewerkt:

Beleids
relevantie en

e
Weten
schappelijke
kwaliteit

en recht-

Het instituut streeft er uitdrukkelijk naar data beschikbaar te stellen aan de
samenleving (‘open data’), waar dat uit privacy- of veiligheidsredenen mogelijk is.
Om te voldoen aan de privacy wet- en regelgeving houdt het WODC zich aan een
regeling voor de opslag van en omgang met (micro)data. Voor fysieke opslag heeft
het WODC een aantal kluizen beschikbaar. Leidend voor de verzameling en opslag
van data is de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek gevolgd van de Autoriteit
Persoonsgegevens
(httis : //autoriteitoersoonsgecievens. nI/sites/default/fi les/downloads/ed racjscodes/
ciedrapscode-onderzoek-statistiek.df). Voor het gebruik van data wordt de
Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens van de VSNU gevolgd
(http ://www.vsnu nl/code-ers-ecievens. html).
.

Voor dataleveranties aan derden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is
een procedure opgesteld. Deze is opgenomen in de handboek WODC. Voordat een
levering plaatsvindt wordt onder meer gecheckt of de data privacy-bestendig is, zij
aan de informatiebehoefte voldoet en van voldoende kwaliteit is.
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De inhoudelijke sturing krijgt invulling door de jaarlijkse onderzoeksprogrammering
van het instituut. De programmering heeft betrekking op de verdeling van de
personele en financiële middelen voor onderzoek ten laste van de begroting van het
WODC. Het WODC maakt jaarlijks twee programmeringen van onderzoek; de
reguliere en de zomerronde. Tussen de (binnen Ven] in ontwikkeling zijnde)
Strategische Kennis- en Innovatie-agenda en de WODC programmering bestaat een
duidelijke relatie.
Het WODC verricht niet alleen onderzoek op aanvraag van het ministerie van Ven]
maar er is ook ruimte voor onderzoeksprojecten die het instituut noodzakelijk acht
met het oog op ontwikkelingen bij en rondom het Ven] terrein. Deels zijn dat
R&D projecten. Zij zijn onderdeel van de (jaarlijkse) programmering.
Het WODC verricht ook infrastructurele onderzoeken zoals monitoren. Voorbeelden
zijn de Recidivemonitor, de Monitor Geschilbeslechting en de Monitor
Georganiseerde criminaliteit. Ook deze projecten zijn onderdeel van de jaarlijkse
programmering.

3.2

Onderzoek in opdracht van derden
Onderzoeksaanvragen van de Tweede Kamer die via de minister het WODC bereiken
worden in de reguliere onderzoeksprogrammering opgenomen of gelden als
tussentijds ingediende onderzoekwens. Als deze gehonoreerd worden, worden ze
ofwel door het WODC ofwel door derden (bijvoorbeeld DG’s) van het ministerie
bekostigd.
Aanvragen bij het WODC tot het doen van onderzoek door instanties die niet vallen
binnen het ambtsbereik van de minister van Ven] (aan te duiden als externen)
worden afgewogen in samenhang met het vastgestelde onderzoekprogramma. De
leiding van het WODC beoordeelt dergelijke verzoeken. De aanvrager van het
onderzoek bekostigt het onderzoek. In lijn met afspraken gemaakt met de
Planbureaus zal de omvang van te verrichten onderzoek voor externen in geld
uitgedrukt niet meer belopen dan 1O% van het totale WODC-budget.
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Publiciteit, communicatie en voorlichting

4.1

Communicatie binnen VenJ
Het WDDC communiceert actief met andere delen van het ministerie van Ven] door
middel van presentaties, gesprekken en informele contacten. De directeur van het
WODC is lid van het MT-SG, zodat hij zich kan oriënteren op de hoofdlijnen van het
beleid en de beleidsoverwegingen. Alle producten van het WODC worden -al dan
niet in samengevatte vorm- ter kennis gebracht van de departementsleiding (soms
via de Bestuursraad) en worden besproken met de leiding van de dienstonderdelen
die het aangaat. Waar nodig participeert de leiding van het WODC in bijeenkomsten
van of georganiseerd door de Bestuursraad of andere gremia.

4.2

Voorlichting, publiciteit en externe contacten
Medewerkers die namens het WODC in de media optreden, stemmen dit vooraf af
met hun afdelingshoofd, hoofd van de afdeling DIV en waar nodig de directeur van
het WDDC. Zij informeren de Directie Voorlichting (via het hoofd van de afdeling
DIV van het WODC) over o.a. contacten met de pers of voorgenomen publicaties.
Zij leggen bij publiek optreden het accent op beschrijvingen, analyses en prognoses
voortkomend uit onderzoek en communiceren geen persoonlijke standpunten over
beleid(salternatieven). In (partij)politieke debatten kiezen zij geen positie en zij
onthouden zich van uitspraken over politieke kwesties of personen.
Het WODC kan bij haar externe optreden van alle beschikbare
communicatiemiddelen gebruik maken.
Bij verzoeken van derden die op basis van openbaar of gepubliceerd materiaal
kunnen worden beantwoord, wordt de informatie als vorm van publieksvoorlichting
verschaft.
Om hergebruik van data te bevorderen investeert het WODC in open data-beleid.
Databestanden van afgerond onderzoek die daarvoor in aanmerking komen, worden
openbaar gemaakt via Data Archiving and Networked Services (DANS) ten behoeve,
van wetenschappelijk onderzoek. In samenwerking met anderen wordt dit beleid
geïntensiveerd.
Alle nevenfuncties van WODC medewerkers worden aangemeld, geregistreerd en
beoordeeld op eventuele verstrengeling of botsing van belangen.
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Raad van Advies

De Raad van Advies van het WODC komt 3 tot 4 keer per jaar bijeen. In deze
vergaderingen worden onderwerpen als de programmering, kwaliteitszorg, R&D
projecten, infrastructurele onderzoeken, disseminatie en valorisatie van kennis
behandeld, alsook elk ander onderwerp dat de Raad van Advies wenselijk acht.
Tevens worden de uitkomsten van de jaarlijkse rapportages betreffende benutting
van WODC onderzoek en de WODC kwaliteitsborging door de Raad van Advies
besproken.

6

Samenwerking met onderzoekbureaus, universiteiten en
planbureau s

Het WODC kiest op eigen kracht voor samenwerking met onderzoekbureaus,
universiteiten en planbureaus (CPB, SCP enz.) en is een van de participanten van
het RKI: het Netwerk Rijkskennisinstellingen. Het doel is projectmatige
samenwerking en uitwisseling van medewerkers. Verder wordt in de vorm van
consortia en ad hoc projecten op het niveau van individuele WODC onderzoeken met
andere (buitenlandse) instituten samengewerkt.

7

Overige bepalingen

Dit protocol adresseert algemene uitgangspunten inzake het werk en de
taakopvatting van het WODC. Daarnaast bestaan er voor specifieke
werkzaamheden/taken ook meer specifieke procedures en protocollen, zoals:
•
het Handboek WODC waarin aanbestedingsregels, omgang met data, en
andere werkaspecten beschreven staan;
•
de Wegwijzer EWB. In deze Wegwijzer wordt beschreven hoe de afdeling EWB
te werk gaat;
•
het document Informatiebeveiliging WODC;
•
de jaarlijks te verschijnen Rapportage betreffende kwaliteitsborging.
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