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Voorblad GBEB 
 

Aan:     R.A. Jacquet (FG)/E. T. Hoogervorst (assistent-FG) 

Van:     J. de Graaf (Privacy Officer REBO) en M. Overheul (PhD-kandidaat) K. van den Bos (promotor) en R. 

Rijnhout (copromotor) 

Datum :     8 maart 2021 

 
Onderwerp DPIA:  
Vragenlijst- en interviewonderzoek van promotieonderzoek naar compensatieregelingen bij beroepsziekten. Het gaat 
hierbij om aanvragers onder compensatieregelingen van het Ministerie van Defensie en de Gemeente 
Tilburg/NS/NedTrain. Deze aanvragers (betrokkenen) zijn (oud-)medewerkers van deze organisaties en zijn tijdens hun 
werkzaamheden mogelijk blootgesteld aan chroom-6. Chroom-6 is een stof die na (langdurige) blootstelling kan leiden 
tot ernstige gezondheidsschade. Het onderzoek gaat over hoe betrokkenen de afhandeling van hun aanvraag tot een 
financiële tegemoetkoming op basis van deze regelingen hebben ervaren, vertrekkend vanuit theorievorming uit de 
sociale psychologie.  

 

Toelichting onderzoek: 

Het onderzoek betreft een promotieonderzoek. Het onderzoek is tweeledig: er is een empirisch gedeelte (waarbij 

persoonsgegevens worden verwerkt) en een juridisch-dogmatisch onderzoek (waarin een juridische analyse van 

compensatiesystemen wordt gemaakt en waarvoor geen persoonsgegevens worden verwerkt). De GBEB is toegespitst 

op het empirische gedeelte van het onderzoek. De betrokkenen worden benaderd met de vraag of zij hun medewerking 

willen verlenen aan het onderzoek door Defensie en de Gemeente Tilburg/NS/NedTrain met de informatiebrief die aan 

deze partijen is overhandigd door de Universiteit Utrecht. De betrokkenen zullen vóór deelname aan het onderzoek de 

benodigde informatie over de verwerking en eventuele opslag van hun persoonsgegevens ontvangen en een 

toestemmingsformulier ondertekenen. Betrokkenen die geen toestemmingsformulier willen ondertekenen, kunnen 

niet deelnemen aan het onderzoek. De persoonsgegevens (zie hieronder) zullen gepseudonimiseerd worden 

geanalyseerd en in het promotieonderzoek worden verwerkt ten behoeve van de beantwoording van de 

onderzoeksvraag. De opslag vindt plaats conform een datamanagement plan (zie bijlage VII) en de duur daarvan is 

conform Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. 

De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is in hoeverre de rechtspositie van de benadeelde partij in een 

alternatief compensatiesysteem voor beroepsziekten wordt gewaarborgd, gelet op waarborgen uit het 

aansprakelijkheidsrecht, het schadevergoedingsrecht, het procesrecht (het juridische gedeelte van het onderzoek) 

alsmede de ervaringen van benadeelden (het empirische gedeelte van het onderzoek, waarvoor persoonsgegevens 

worden verwerkt). 

Wanneer het promotieonderzoek is afgerond zullen de betrokkenen op de hoogte hiervan worden gesteld en bij 

interesse kunnen zij kennisnemen van het onderzoek. 

 

Persoonsgegevens 

In het kader van het bovenstaande onderzoek worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

  

 Gewoon:   

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, werkverleden, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau; 

 

 Bijzonder:  

Gegevens over gezondheid veroorzaakt door blootstelling aan chroom 6 

  

 Gevoelig: 

Financiële gegevens over de hoogte van de tegemoetkoming uit de compensatieregeling (wat veelal 

gestandaardiseerde bedragen zijn die openbaar zijn, omdat de compensatieregelingen openbaar bekend zijn). 
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Gezien de aard van de persoonsgegevens, is besloten een GBEB voor het empirische gedeelte, bestaande uit een 

vragenlijstonderzoek en interviewonderzoek, op te stellen. Tevens is er in samenwerking met RDM Support een Data 

Management Plan (DMP) opgesteld en is het onderzoek voorgelegd aan de Ethische Commissie REBO (positief advies 

ontvangen). Ook is ten behoeve van het opstellen van de GBEB contact gezocht met de IT-afdeling over de werking van 

de digitale tool Qualtrics in het kader van de verwerking persoonsgegevens, en met de Juridische Afdeling van de UU 

over de privacyverklaring.  

 

Locatie en techniek gegevensverwerkingen 

Persoonsgegevens worden binnen de EER verwerkt en opgeslagen. Er wordt enkel tooling gebruikt die door de UU 

beschikbaar is gesteld én wordt ondersteund (zie ‘Technische maatregelen’, p. 23). De vragenlijst die digitaal wordt 

ingevuld door deelnemende betrokkenen bevat zowel open als gesloten vragen. De interviews die bij voorkeur in 

persoon, maar wellicht (i.v.m. Covid-19) digitaal worden afgenomen (via Teams of Starleaf), zijn semigestructureerd en 

zijn gebaseerd op de grounded theory methode (Van den Bos 2020, p. 40-41).  

Na afloop van de interviews worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd. Pseudonimisering van contactgegevens 

(die alleen ten behoeve van interviews worden verzameld) is niet mogelijk. Deze gegevens worden na het 

promotieonderzoek binnen drie maanden vernietigd. De gepseudonomiseerde gegevens met inachtneming van De 

Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening tien jaar gearchiveerd in Yoda (best practise voor opslag van data 

van de Universiteit Utrecht). Alleen Overheul heeft toegang tot de gearchiveerde data in Yoda. De data zal vanwege de 

aard daarvan niet beschikbaar worden gesteld voor ander wetenschappelijk onderzoek (geen open data). 

 

Grondslag 

Grondslag berust op toestemming (informed consent) via een ondertekend toestemmingsformulier (zie bijlag II).  

Tevens wordt de toestemming voor interviews mondeling, tijdens het interview, nogmaals vastgelegd.  

 

Risico’s en maatregelen 

Voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s en maatregelen, inclusief risico-matrix, wordt verwezen naar wat is 

opgenomen in deze DPIA onder C Beschrijving en beoordeling risico’s voor de betrokkenen en D Beschrijving 

voorgenomen maatregelen.  

 
 
Risico’s 

Beschrijf hier het risico en de mogelijke impact op 
betrokkenen 
 
 

Maatregel  
 

1 Onbevoegde toegang tot gepseudonomiseerde onderzoeksdata. 
De impact hiervan is dat, ondanks pseudonimisering van de 
onderzoeksdata, in het ergste geval de gegevens toch te herleiden 
zijn tot een specifiek persoon, of in ieder geval is de 
gepseudonomiseerde data te herleiden tot de groep van 
betrokkenen. Omdat we gebruik maken een sleutel bij het 
interviewonderzoek (dat wil zeggen, alleen met toegang tot de 
sleutel, die alleen Overheul heeft, kunnen contactgegevens aan 
antwoorden van respondenten worden gekoppeld) en een 
dergelijke sleutel niet beschikbaar is bij het vragenlijst onderzoek, 
schatten we de kans dat de gepseudonomiseerde gegevens 
uiteindelijk te herleiden zijn tot individuen als onwaarschijnlijk. 
Mocht dat echter toch gebeuren, dan is de impact hiervan voor 
betrokkenen dat derden dan kennis kunnen hebben van de 
financiële situatie van betrokkenen (omdat zij weten hoe hoog hun 
uitkering was), gezondheidsgegevens van betrokkenen en wat 
voor ervaringen zij hebben gehad met de schadeafhandeling.  

Er wordt gebruik gemaakt van server Yoda (zie over Yoda 
hieronder onder ‘Technische maatregelen’). Yoda is de server die 
door RDM Support en de Faculteit REBO als best practise voor 
opslag van gevoelige data wordt geadviseerd.  Omdat we gebruik 
maken van een sleutel (dat wil zeggen, alleen met toegang tot de 
sleutel, die alleen Overheul heeft, kunnen contactgegevens aan 
antwoorden van respondenten worden gekoppeld) bij het 
interviewonderzoek, en een dergelijke sleutel niet beschikbaar is 
bij het vragenlijst onderzoek, schatten we de kans dat de 
gepseudonomiseerde gegevens uiteindelijk te herleiden zijn tot 
individuen als onwaarschijnlijk. 

2 Onbevoegde toegang tot servers. De impact hiervan is dat, 
ondanks pseudonimisering van de onderzoeksdata, in het ergste 
geval de gegevens toch te herleiden zijn tot een specifiek persoon, 
of in ieder geval is de gepseudonomiseerde data te herleiden tot 
de groep van betrokkenen. Omdat we gebruik maken van een 
sleutel bij het interviewonderzoek, en een dergelijke sleutel niet 
beschikbaar zijn is het vragenlijst onderzoek, schatten we de kans 
dat de gepseudonomiseerde gegevens uiteindelijk te herleiden zijn 
tot individuen als onwaarschijnlijk. Mocht dat echter toch 
gebeuren, dan is de impact hiervan voor betrokkenen dat derden 
dan kennis kunnen hebben van de financiële situatie van 
betrokkenen (omdat zij weten hoe hoog hun uitkering was), 
gezondheidsgegevens van betrokkenen, en wat voor ervaringen 
zij hebben gehad met de schadeafhandeling. 

Er wordt gebruik gemaakt van server Yoda (zie over Yoda 
hieronder onder ‘Technische maatregelen’).  Yoda is de server die 
door RDM Support en de Faculteit REBO als best practise voor 
opslag van gevoelige data wordt geadviseerd. Omdat we gebruik 
maken van een sleutel bij het interviewonderzoek, en dergelijke 
sleutel niet beschikbaar is bij het vragenlijstonderzoek, schatten 
we de kans dat de gepseudonomiseerde gegevens uiteindelijk te 
herleiden zijn tot individuen als onwaarschijnlijk. 

3 Onbevoegde toegang tot (nog) niet-gepseudonomiseerde 
audiodata, zoals audio-opnames van interviews. De impact 

Er wordt gebruik gemaakt van server Yoda (zie over Yoda  
hieronder onder ‘Technische maatregelen’).  Yoda is de server die 
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hiervan is, ondanks dat tijdens de interviews niet naar 
contactgevens (naam, telefoonnummer, emailadres) wordt 
gevraagd of worden genoemd, de audio-opnames toch te 
herleiden zijn tot specifieke betrokkenen op basis van de 
antwoorden. Derden zouden dan mogelijk kennis kunnen krijgen 
over de financiële situatie van betrokkenen (omdat zij weten hoe 
hoog hun uitkering was, hoewel die gestandaardiseerde bedragen 
relatief beperkt zijn), gezondheidsgegevens van betrokkenen, en 
wat voor ervaringen zij hebben gehad met de schadeafhandeling.  

door RDM Support en de Faculteit REBO als best practise voor 
opslag van gevoelige data wordt geadviseerd. De kans op 
onbevoegde toegang tot niet-gepseudonomiseerde 
onderzoeksdata is dan ook klein. In het geval van niet-
gepseudonomiseerde onderzoeksdata zou het gaan om de audio-
opnames van de interviews. Tijdens de interviews wordt geen 
naam gevraagd van de respondenten. Alleen de stem van de 
respondent is te horen en het interview zal een nummer krijgen, 
zodat bijvoorbeeld kan worden gerefereerd aan ‘respondent 
[nummer 1]’. De sleutel hiervan is enkel bekend bij Overheul en 
wordt bewaard exclusief t.b.v. hun privacy, zodat betrokkenen zich 
nog kunnen terugtrekken uit het onderzoek na afloop van het 
interview.  

4 Iemand van het onderzoeksteam verlaat het project en heeft 
nog toegang. De impact hiervan is dat, ondanks 
pseudonimisering van data, deze persoon die betrokken was bij 
het onderzoek dan nog toegang zou hebben tot gevoelige 
informatie zoals financiële gegevens, gezondheidsgegevens of 
ervaringen van betrokkene met de schadeafhandeling. Wij 
vertrouwen erop dat oud-onderzoekers geen misbruik zullen 
maken van deze situatie en deze situatie zo spoedig mogelijk 
zullen oplossen.  

Alleen Overheul is onderdeel van het onderzoeksteam en heeft 
exclusief toegang tot de data. Als zij vroegtijdig met het onderzoek 
zal stoppen, zal er geen toegang meer zijn tot de data en – indien 
dat kort na de aanstelling nog wel het geval is – zal RDM Support 
worden gevraagd om haar de toegang direct te ontnemen door 
blokkeren van inlogbevoegdheid. 
Wij vertrouwen erop dat oud-onderzoekers geen misbruik zullen 
maken van deze situatie en deze situatie zo spoedig mogelijk 
zullen oplossen. 

5 Een account wordt onbevoegd gedeeld. De impact hiervan is 
dat, ondanks psuedonomisering, er mogelijk toegang is tot 
gevoelige informatie van één of meer betrokkene. De gevoeligheid 
van de informatie zit vooral in de financiële gegevens, 
gezondheidsgegevens of ervaringen van betrokkenen met hun 
schadeafhandeling. Dergelijke informatie maakt betrokkenen 
kwetsbaar.  
Via Yoda is het mogelijk toegang te geven tot specifieke delen van 
de server. Die toegang kan ook direct weer eenvoudig worden 
ontnomen. Overheul is de enige die deze bevoegdheid heeft. 
Delen van het account vindt in de regel niet plaats. Twee situaties 
zullen zich echter gaan voordoen, maar het zal hier voor de 
duidelijkheid niet gaan om onbevoegde toegang. Ten eerste indien 
dat noodzakelijk is voor de inhoud van het onderzoek krijgt één 
van haar promotoren toegang tot de data-analyse (in SPSS of 
NVivo 12, dus niet de ruwe data) om die te controleren. Ten 
tweede, om de inter-code-reliability te onderzoeken 
(interviewonderzoek) krijgt de tweede codeur (werknemer UU) 
toegang tot een specifieke Yoda server, aangemaakt voor dat doel, 
waarin enkel het NVivo 12- bestand staat waarin de 
getranscribeerde interviews zijn gecodeerd (geen ruwe data). In dit 
bestand staan geen  namen, e-mailadressen en telefoonnummers 
van de (oud-)werknemers of de opnames van de interviews; enkel 
de getranscribeerde teksten die inhoudelijk relevant zijn voor de 
analyse. Deze zorgvuldigheidscheck is inhoudelijk noodzakelijk 
om de subjectiviteit van de analyse van kwalitatieve data te 
verminderen en daarmee de betrouwbaarheid van het onderzoek 
te vergroten. De tweede codeur wordt na dit proces direct de 
toegang tot het specifieke deel van Yoda ontnomen. Buiten deze 
twee situaties wordt het account niet gedeeld. 

Er wordt gebruik gemaakt van server Yoda (zie over Yoda 
hieronder onder ‘Technische maatregelen’).  Yoda is de server die 
door RDM Support en de Faculteit REBO als best practise voor 
opslag van gevoelige data wordt geadviseerd. Een account kan 
dus niet zo maar worden gedeeld. Voordat toegang kan worden 
verleend is een wachtwoord noodzakelijk, evenals een 
authenticatie via telefoon.  
Via Yoda is het mogelijk toegang te geven tot specifieke delen van 
de server. Die toegang kan ook direct weer eenvoudig worden 
ontnomen. Overheul is de enige die deze bevoegdheid heeft. 
Delen van het account vindt in de regel niet plaats. Twee situaties 
kunnen zich voordoen. Ten eerste indien dat noodzakelijk is voor 
de inhoud van het onderzoek krijgt één van haar promotoren 
toegang tot de data-analyse (in SPSS of NVivo 12) om die te 
controleren. Om de inter-code-reliability te onderzoeken 
(interviewonderzoek) krijgt de tweede codeur (werknemer UU) 
toegang tot een specifieke YODA drive, aangemaakt voor dat doel, 
waarin enkel het NVivo 12- bestand staat waarin de 
getranscribeerde interviews zijn gecodeerd. In dit bestand staan 
geen  namen, e-mailadressen en telefoonnummers van de (oud-
)werknemers; enkel de getranscribeerde teksten die inhoudelijk 
relevant zijn voor de analyse. Deze zorgvuldigheidscheck is 
inhoudelijk noodzakelijk om de subjectiviteit van de analyse van 
kwalitatieve data te verminderen en daarmee de betrouwbaarheid 
van het onderzoek te vergroten. De tweede codeur wordt na dit 
proces direct de toegang tot het specifieke deel van Yoda 
ontnomen. Buiten deze twee situaties wordt het account niet 
gedeeld. 

6 Wachtwoord is uitgelekt. Derden zouden op deze wijze, ondanks 
pseudonimisering, toegang hebben tot gevoelige informatie over 
de betrokkenen. Wij achten de kans hierop klein, omdat er gebruik 
wordt gemaakt van een sleutel bij het interviewonderzoek. Deze 
sleutel is zoals gezegd niet bestaand bij het vragenlijstonderzoek. 
Daarnaast wordt in de systemen van de UU gebruik gemaakt van 
een tweestapsverificatie.  

Er wordt gebruik gemaakt van de technische servers van de UU, 
zoals Yoda, en tooling zoals Qualtrics, SPSS en NVivo, zie 
hieronder onder ‘Technische maatregelen’. Alle geadviseerd, ter 
beschikking gesteld (software center) en ondersteund door de UU. 
Ook met een wachtwoord is een authenticatie middels telefoon 
vereist.  
Er gebruik wordt gemaakt van een sleutel bij het 
interviewonderzoek. Deze sleutel is zoals gezegd niet bestaand bij 
het vragenlijstonderzoek. 

7 Hackers hebben toegang gekregen tot de applicatie(s). Zij 
zouden op deze wijze uiteindelijk toegang kunnen krijgen tot 
gevoelige informatie over betrokkenen. Deze kans is niet 
onwaarschijnlijk en het is mogelijk dat dit gebeurt (zie bijv. NWO 
en UvA/Hogeschool Amsterdam). Ondanks dat we werken via een 
beveiligde omgeving van de UU, is er altijd een kans dat een hack 
wordt gezet. Wij hebben daarop in beginsel geen invloed, behalve 
dat wij zelf voorzichtig zijn.  
Het gevaar zit ‘m met name in de toegang die hackers tot ruwe 
data hebben. Om de risico’s hiervan te mitigeren, wordt ruwe data 
in een andere map op Yoda opgeslagen dan de transcripten van 
interviews en de analyses van de data in NVivo en SPSS. 

Er wordt gebruik gemaakt van de technische servers van de UU, 
zoals Yoda, en de toolings Qualtrics, SPSS en NVivo, zie 
hieronder onder ‘Technische maatregelen’. Voordat toegang kan 
worden verleend is een wachtwoord noodzakelijk, evenals een 
authenticatie via telefoon. In geval hackers toegang hebben 
gekregen zal gelijk contact opgenomen worden met de IT van de 
UU en de noodzakelijke procedures worden gevolgd.  
Om de risico’s hiervan verder te mitigeren, wordt ruwe data in een 
andere map in Yoda opgeslagen dan de transcripten van 
interviews en de data-analyses in NVivo en SPSS. 

8 Beheerders van de applicaties zien data in. Zij krijgen op deze 
wijze toegang tot gevoelige informatie over betrokkenen.  

Er wordt gebruik gemaakt van de technische servers van de UU, 
zoals Yoda, en de toolings Qualtrics, SPSS en NVivo, zie 
hieronder onder ‘Technische maatregelen’. Voordat toegang kan 
worden verleend is een wachtwoord noodzakelijk, evenals een 
authenticatie via telefoon. Data kan dus niet zo maar worden 
ingezien. De meeste data is gepseudonomiseerd, alleen de 
contactgevens ten behoeve van de interviews kunnen niet worden 
gepseudonimiseerd en worden enkel bewaard zodat betrokkenen 
na het interview kunnen terugtrekken uit het onderzoek. 

9 Laptop van een van de onderzoekers raakt kwijt. Wanneer de 
laptop in handen van derden belandt, en deze zich toegang weten 
te verschaffen, zouden zij informatie krijgen over derden.  
Wij achten deze kans klein. De laptop blijft op de werkplek van 
Overheul. De laptop wordt opgeborgen in een kast die op slot kan. 
De deur die toegang verschaft tot de werkplek van Overheul is – 
indien zij niet aanwezig is – ook op slot.   

Er wordt door de onderzoeker in dit project, Overheul, gebruik 
gemaakt van een laptop van de UU. Ook wanneer een 
onbevoegde de laptop in handen heeft, zal nog steeds een 
wachtwoord en authenticatie via telefoon noodzakelijk zijn. Verder 
kan de IT van de UU worden ingeschakeld, wat gelijk zal gebeuren 
bij een dergelijk geval, en zullen alle noodzakelijke procedures 
worden gevolgd. 
De laptop blijft op de werkplek van Overheul, tenzij zij verplicht 
thuis moet werken in verband met Covid-19. In dat geval bergt zij 
haar computer thuis veilig op. Op haar werkplek wordt de laptop 
opgeborgen in een kast die op slot kan. De werkplek van Overheul 
kan ook op slot en dit zal ook gebeuren wanneer zij niet aanwezig 
is.   

10 Informatie staat op telefoons en privécomputers en is via die 
weg inzichtelijk. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat gevoelige 
informatie over betrokkenen eerder wordt verspreid. Wij achten 
deze zeer kans klein, omdat wij geen informatie op telefoons of 
privécomputers gaan opslaan en zeer zorgvuldig te werk gaan.  

Overheul, onderzoeker in dit project, gebruikt alleen maar een UU 
laptop en niet haar privételefoon of privélaptop voor de 
dataverzameling. Het onderzoeksteam gaat verder erg zorgvuldig 
te werk. 
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Aanpassingen n.a.v. feedback ontvangen op 18-2-21 van assistent FG 
 
Algemene punten  

• Privacyverklaring is opgesteld en op 26-2-2021 ter controle naar Juridische Zaken van de UU gestuurd 

• Het formulier voor geïnformeerde toestemming is aangepast  

• De brief voor Defensie is aangepast. De brief voor Tilburg is in een eerder stadium al uitgestuurd en kan op dit 
moment dan ook niet meer worden aangepast.  

• De FETC heeft een positief advies gegeven op het onderzoek.  
 
Anonimiseren 

• Over anonimiseren wordt in deze DPIA niet meer gesproken, slechts van pseudonimiseren.  

• De informatievoorzieningen voor betrokkenen is aangepast (zie Brief Defensie en Privacyverklaring onderzoek)  

• Voor de beantwoording van de hoofdvraag is het noodzakelijk om te vragen naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsniveau. De achtergrond hiervan staat nu beschreven in deze DPIA.  

 
Informatievoorziening voor betrokkenen 

• Er is een privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring zal op een website komen van de UU ten behoeve 
van het onderzoek. Deze website gaat pas de lucht in als na het doorlopen van het proces van de DPIA.  

• Het formulier voor geïnformeerde toestemming is aangepast. 

• De brief voor Defensie is aangepast. 

• De brief voor Gemeente Tilburg/NSNedTrain is in een eerder stadium helaas al verstuurd. Wij zetten 
onduidelijkheden recht met de privacyverklaring en het formulier voor geïnformeerde toestemming die 
voorafgaand aan de interviews wordt toegestuurd en moet worden ondertekend.  

 
Onderbouwing noodzakelijk middels proportionaliteit en subsidiariteit 

• Voor de beantwoording van de hoofdvraag is het noodzakelijk de betrokkenen te vragen naar geslacht, leeftijd en 
opleidingsniveau. Onderbouwing hiervoor is aangepast in de DPIA.  

• De motivatie voor het vragen naar werkverleden van betrokkenen hebben wij aangescherpt in de DPIA.  

• Wij hebben inderdaad nagedacht over mogelijke kwalijke uitsluitingseffecten bij het enkel bevragen van 
Nederlands sprekende deelnemers voor het interviewonderzoek. De achtergrond hiervan is een methodologische 
en ook dit is onderbouwd in de DPIA.  

 

11 Iemand verwijdert per ongeluk de dataset. Dit zou ervoor 
zorgen dat betrokkenen, die in de veronderstelling zijn mee te 
werken aan een wetenschappelijk onderzoek, voor ‘niets’ hebben 
meegedaan aan dit onderzoek aangezien hun data is verwijderd.  
Wij achten deze kans klein, omdat wij zeer zorgvuldig te werk 
gaan.  

Wanneer een onderzoeker uit het team per ongeluk een dataset 
verwijderd, zal direct contact opgenomen worden met IT van de 
UU en zal de noodzakelijke procedure worden gevolgd om het 
verwijderen van de data te herstellen. Het onderzoeksteam gaat 
verder erg zorgvuldig te werk. 

12 Er is een storing en de systemen doen het een tijd niet. Dit zou 
ervoor zorgen dat informatie die betrokkenen hebben gedeeld over 
hun ervaringen met de schadeafhandeling voor een bepaalde tijd 
niet kunnen worden meegenomen in het onderzoek.  
Na de storing is hopelijk wel weer toegang tot de data. Daarom is 
de impact hiervan klein.  

Wanneer een storing zich voordoet, zal contact opgenomen 
worden met IT van de UU en zullen de noodzakelijke procedures 
worden gevolgd. De data kan mogelijk enige tijd niet worden 
geraadpleegd, maar nadat dat wel weer mogelijk is zal het 
onderzoek worden hervat. Na de storing is hopelijk wel weer 
toegang tot de data. Daarom is de impact en het uiteindelijke risico 
hiervan klein. 

13 Een laptop waar de gegevens op worden verwerkt raakt kwijt 
en die gegevens staan nergens anders. Dit zou ervoor zorgen 
dat betrokkenen, die in de veronderstelling zijn mee te werken aan 
een wetenschappelijk onderzoek, voor ‘niets’ hebben meegedaan 
aan dit onderzoek aangezien hun data niet kan worden gebruikt. 
Wij achten deze kans klein. De laptop blijft in de regel op de 
werkplek van Overheul. De laptop wordt opgeborgen in een kast 
die op slot kan. De werkplek van Overheul kan ook op slot en dit 
zal ook gebeuren wanneer zij niet aanwezig is. Verder wordt 
gebruik gemaakt van server Yoda.  

Er wordt alleen maar gewerkt met een laptop van de UU. Wanneer 
die laptop verloren raakt, wordt direct contact opgenomen met de 
IT  van de UU en worden alle noodzakelijke procedures gevolgd. 
Verder is de kans hierop klein, aangezien gebruik wordt gemaakt 
van de server Yoda voor het opslaan van data en de data niet op 
andere wijze wordt opgeslagen. De server Yoda is niet verbonden 
zijn aan één individuele computer. Doch Overheul raadpleegt de 
data – deze situatie uitgezonderd – uitsluitend via haar UU Laptop. 
Verder blijft in de regel (verplichting tot thuiswerken uitgezonderd) 
de laptop op de werkplek van Overheul. De laptop wordt 
opgeborgen in een kast die op slot kan. De werkplek van Overheul 
kan ook op slot en dit zal ook gebeuren wanneer zij niet aanwezig 
is. 

14 Iemand vult per ongeluk verkeerde gegevens in. Dit zou ervoor 
zorgen dat de data van betrokkenen verkeerd wordt 
geïnterpreteerd. Dit heeft invloed op de uiteindelijke 
wetenschappelijke uitkomst van het onderzoek.  
Wij achten deze kans klein omdat wij zeer zorgvuldig te werk gaan.  

De onderzoeker in dit project gaat zorgvuldig te werk. Wanneer 
verkeerde gegevens worden ingevuld, heeft dit effect op het 
uiteindelijke wetenschappelijke resultaat dat wordt behaald. Het 
heeft geen effect op de betrokkenen, omdat data 
gepseudonomiseerd wordt verwerkt. 

15 Hackers of omgekochte beheerders kunnen gegevens 
aanpassen in de bronsystemen. Dit zorgt ervoor dat de data die 
betrokkenen met ons hebben gedeeld, verkeerd wordt 
geïnterpreteerd. Dit heeft invloed op de uiteindelijke 
wetenschappelijke uitkomst van het onderzoek. 
Deze kans is niet onwaarschijnlijk en het is mogelijk dat dit gebeurt. 
Ondanks dat we werken via een beveiligde UU omgeving, is er 
altijd een kans waar wij geen invloed op hebben.  
Het gevaar zit ‘m met name in de toegang die hackers tot ruwe 
data hebben. Om de risico’s hiervan te mitigeren, wordt ruwe data 
in een andere map in Yoda opgeslagen dan de transcripten van 
interviews, en de analyses in NVivo en SPSS.  

Er wordt gebruik gemaakt van de technische servers van de UU, 
Yoda, en de toolings Qualtrics, SPSS en NVivo, zie hieronder 
onder ‘Technische maatregelen’. Voordat toegang kan worden 
verleend is een wachtwoord noodzakelijk, evenals een 
authenticatie via telefoon. In geval hackers toegang hebben 
gekregen zal gelijk contact opgenomen worden met de IT van de 
UU en de noodzakelijke procedures worden gevolgd.  
Om de risico’s hiervan verder te mitigeren, wordt ruwe data in een 
andere map op Yoda opgeslagen dan de transcripten van 
interviews, en de analyses in NVivo en SPSS. 
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Risicoverkenning vanuit het perspectief van de betrokken deelnemers 

• Onder punt 16, C (Risico’s) is bij elk risico nu ook beschreven welke mogelijke impact dit heeft op betrokkenen.  
 
UU geen verwerker 

• Overheul is weggehaald als verwerker in de DPIA.  
 
Skype 

• De brief voor het interviewonderzoek is helaas al verstuurd. Wij zullen garanderen dat wij de gesprekken niet via 
Skype zullen voeren, maar alleen via MSTeams of Starleaf (ter beschikking gesteld en ondersteund door de UU). 
MSTeams en Starleaf zijn ook toegevoegd als verwerker in de DPIA. 
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Data Protection Impact Assessment (DPIA) | Privacy Impact Assesment (PIA)  
Vragenlijstonderzoek en interviews van promotieonderzoek naar compensatieregelingen bij 
beroepsziekten  
Promovenda: mr. M. Overheul van de Universiteit Utrecht 
Promotoren: prof. dr. K. van den Bos en dr. Mr. R. Rijnhout  
 

A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen 
 

1. Voorstel  
Beschrijf het voorstel waar de gegevensbeschermingseffectbeoordeling op ziet en de context 
waarbinnen deze plaatsvindt op hoofdlijnen.  
Dit promotieonderzoek gaat over alternatieve compensatiesystemen voor beroepsziekten. 
Het onderdeel waar de gegevensbeschermingseffectbeoordeling op ziet betreft een 
vragenlijstonderzoek onder deelnemers van de compensatieregeling voor chroom-6 van het 
Ministerie van Defensie, en interviewonderzoek onder deelnemers van de 
compensatieregeling voor chroom-6 van de Gemeente Tilburg/NS/NedTrain.  De deelnemers 
worden ook wel ‘betrokkenen’ genoemd hieronder. 
Het andere onderdeel van het onderzoek betreft een juridisch-dogmatisch onderzoek en daar 
is geen DPIA voor vereist, aangezien daarvoor geen persoonsgegevens worden geraadpleegd, 
maar dat deel zich toespitst op literatuurstudie en rechtspraakanalyse (rechtspraak.nl) van 
gepubliceerde en (door de rechtspraak zelf) geanonimiseerde uitspraken.  
 
2. Persoonsgegevens  
Som alle categorieën van persoonsgegevens op die worden verwerkt. Geef per categorie van 
betrokkene aan welke persoonsgegevens van hen verwerkt worden. Deel deze 
persoonsgegevens in onder de typen: gewoon, bijzonder, strafrechtelijk en wettelijk 
identificatienummer. 
Hieronder is per (voor dit onderzoek) relevante categorie persoonsgegevens aangegeven 
welke persoonsgegevens verwerkt zijn. De persoonsgegevens zullen gepseudonomiseerd 
worden. De persoonsgegevens worden verzameld onder een specifieke groep betrokkenen, 
namelijk aanvragers onder compensatieregelingen van het Ministerie van Defensie en de 
Gemeente Tilburg/NS/NedTrain. Deze aanvragers zijn (oud-)medewerkers van deze 
organisaties en zijn tijdens hun werkzaamheden mogelijk blootgesteld aan chroom-6 (en 
worden ook wel ‘betrokkenen’ genoemd).  
   
Gewone persoonsgegevens  
Naam, telefoonnummer, e-mailadres 
Deze contactgevens worden verzameld zodat contact opgenomen kan worden met 
betrokkenen voor het deelnemen aan een interview (Gemeente Tilburg/NS/NedTrain). Deze 
gegevens worden niet verzameld bij het vragenlijstonderzoek (Defensie). Respondenten 
kunnen indien zij willen direct starten met het invullen van de vragenlijst en er wordt niet 
gevraagd naar naam, telefoonnummer of e-mailadres.   
 
Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau 
Voor de beantwoording van de hoofdvraag is het noodzakelijk om betrokkenen te vragen naar 
geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (demografische gegevens). Dit gebeurt in zowel het 
vragenlijstonderzoek als tijdens de interviews. De achtergrond hiervan is de volgende. In het 
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onderzoek moet de steekproef beschreven worden om hierover verantwoording af te leggen. 
Deze gegevens maken het mogelijk om deze steekproef te beschrijven en om hiermee een 
bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke literatuur op het gebied van ervaren 
procedurele rechtvaardigheid. In de wetenschappelijke literatuur en de onderzoeken die 
daarvoor zijn uitgevoerd wordt namelijk standaard naar deze demografische gegevens 
gevraagd. Ook zijn deze demografische gegevens nodig om de twee regelingen van Defensie 
en Gemeente Tilburg/NSNedTrain onderling te vergelijken en mogelijke verschillen in 
uitkomsten te kunnen beschrijven. Dit alles maakt het voor ons noodzakelijk om deze 
gegevens mee te nemen.  

 
Werkverleden  
De respondenten wordt gevraagd naar hun werkverleden bij Defensie op de POMS-locaties 
en de Gemeente Tilburg op het project tROM. Deze informatie is relevant omdat op deze 
wijze inzichtelijk kan worden gemaakt waarom welke betrokkenen een uitkering kregen. 
Sommige betrokkenen zullen een aantal jaar op locatie hebben gewerkt, anderen zullen 
slechts een paar maanden of misschien een dag werkzaam zijn geweest op locatie. Toch 
kunnen zij dezelfde tegemoetkoming hebben gekregen. Naar Nederlands 
schadevergoedingsrecht is dit bijzonder, en wordt ook vaak bekritiseerd vanuit het juridische 
(waar het uitgangspunt concrete schadebegroting is). Maar kennis over hoe betrokkenen één 
en ander beleven (en dus of en waarom standaardisering wel bepleit zou kunnen worden) 
ontbreekt. Die kennis is wel belangrijk omdat standaardisering discussies vereenvoudigt en 
daarmee in potentie de afwikkeling. Daarom is het voor wetenschappelijk onderzoek van 
belang om dit inzichtelijk te maken, met name dus om meer zicht te krijgen op de ervaren 
uitkomstrechtvaardigheid van gestandaardiseerde vergoedingen voor mensen met een 
vergelijkbaar arbeidsverleden.  

 
Uitkering/tegemoetkoming  
Betrokkenen wordt gevraagd naar de hoogte van de uitkering/tegemoetkoming die zij onder 
de betreffende compensatieregeling hebben ontvangen. Deze bedragen zijn 
gestandaardiseerd en de hoogte hiervan is openbaar toegankelijk, zie bijvoorbeeld de 
compensatieregeling van chroom-6 opgezet door het Ministerie van Defensie 
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0040982/2020-04-17#Bijlage3) en de 
compensatieregeling van chroom-6 opgezet door de Gemeente Tilburg 
(https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/actueel/chroom_6/Definitieve_Regeling_tegemoetk
oming_chroom_6.pdf).  Met deze informatie weten wij dus in welke schadecategorie iemand 
viel, wat voor ons inzicht geeft in de kenmerken van de steekproef – wat belangrijk is voor de 
vraag over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Ook wordt gevraagd wat betrokkenen 
van de hoogte vinden en hoe zij het proces voor de aanvraag van de 
uitkering/tegemoetkoming hebben ervaren. Doel hiervan is om de empirische bevindingen te 
koppelen aan juridische theorieën over compensatie. Kort gezegd gaat het erom of de hoogte 
van de tegemoetkoming voor betrokkenen belangrijk is, of het voor betrokkenen van belang 
is om snel een procedure te doorlopen. Deze informatie heeft betrekking op één van de 
kerndoelen van het onderzoek. 

 
Bijzondere persoonsgegevens  
- Gegevens over gezondheid 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040982/2020-04-17#Bijlage3
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Betrokkenen wordt gevraagd of zij ziek zijn geworden door (eventuele) blootstelling aan 
chroom-6. Voor het onderzoek is dit relevant omdat dit juridisch vertaald kan worden als 
‘schade’ en in dit onderzoek ‘schade’ en de wijze waarop ‘schade’ wordt gecompenseerd een 
belangrijke rol inneemt. Wij verwijzen hier ook naar de toelichtingen geven onder 4 en 5 over 
inzicht in de samenstelling van de steekproef, en de rol van het type letsel voor de 
rechtvaardigheidsbeleving van de gestandaardiseerde uitkomst en de afwikkelingsprocedure. 
Deze informatie heeft betrekking op één van de kerndoelen van het onderzoek. 
 
3. Gegevensverwerkingen  
Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer. 
 
Vragenlijstonderzoek 
In geval van het vragenlijstonderzoek stuurt het ABP, als uitvoerende organisatie van de 
compensatieregeling die is opgezet door Defensie, naar de groep betrokkenen een verzoek 
met de vraag of zij willen deelnemen aan het vragenlijstonderzoek (zie bijgevoegde brief). Het 
Ministerie van Defensie heeft de regeling opgezet en daarom toegang tot de groep 
betrokkenen. Het ABP voert de regeling namens het Ministerie van Defensie uit. Het 
onderzoek is onafhankelijk van het Ministerie van Defensie en het ABP.  
 
Indien betrokkenen inderdaad willen meewerken, kunnen zij gelijk de vragenlijst invullen via 
Qualtrics, een surveytool die wordt aanbevolen en aangeboden door de Universiteit Utrecht. 
De gegevens worden bij Qualtrics opgeslagen, dus op de database van de Universiteit Utrecht. 
In deze vragenlijst worden geen contactgegevens verzameld (naam, telefoonnummer, 
emailadres). Vervolgens zullen de gegevens die uit het vragenlijstonderzoek komen (dus 
gepseudonomiseerd), worden geanalyseerd en in het promotieonderzoek worden verwerkt 
ten behoeve van de beantwoording van de onderzoeksvraag. Na afronding van het onderzoek 
zullen de gegevens worden gearchiveerd in Yoda (Vault) en vervolgens worden verwijderd, 
met inachtneming van de wetenschappelijke bewaartermijn van tien jaar. Zie in het kader van 
de wetenschappelijke bewaartermijn De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, 
waar een minimum van tien jaar voor het bewaren van data wordt voorgesteld (zie onder art. 
3.3, herziene versie 2014).  

 
Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is toestemming (zie art. 6 lid 
1 sub a AVG). Voor deelname aan het vragenlijstonderzoek krijgen respondenten een 
toestemmingsformulier en geven zij aan op vrijwillige basis aan het onderzoek mee te werken 
en tijdens het invullen van de vragenlijst hun medewerking ten alle tijde kunnen beëindigen 
en dat zij ook niet verplicht zijn alle vragen te beantwoorden. Aan het eind van de vragenlijst 
wordt een zogenoemde retake link ingevoegd. Met deze link kunnen respondenten hun 
medewerking op een later moment nog terugtrekken. Aan het eind van het onderzoek zal een 
bericht verschijnen voor de respondenten, waarop te lezen is dat: “Als u besluit dat uw 
antwoorden niet mogen worden meegenomen in de analyse, klik dan op deze link [XXX] voor 
[datum en tijdstip]. Zie voor meer informatie over deze retake link: Retake Survey Link 
(qualtrics.com). Zonder de retakelink kan het in het uiterste geval nog mogelijk zijn iemand te 
herleiden door patronen van antwoorden te herkennen - maar die kans achten wij heel klein.  
  
 
Interviewonderzoek 

https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/data-and-analysis-module/retake-survey-link/#BuidlingARetakeLink
https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/data-and-analysis-module/retake-survey-link/#BuidlingARetakeLink
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In geval van het interviewonderzoek stuurt Gemeente Tilburg/NSNedTrain naar de groep 
betrokkenen een verzoek van de UU met de vraag of zij willen deelnemen aan een interview. 
Gemeente Tilburg/NSNedTrain heeft de regeling opgezet en daarom toegang tot de groep 
betrokkenen. Het onderzoek is onafhankelijk van de Gemeente Tilburg/NSNedTrain.  
 
Indien betrokkenen inderdaad willen deelnemen, kunnen zij hun naam en contactgegevens 
(telefoonnummer en/of e-mailadres) achterlaten via Qualtrics, een aanbevolen surveytool 
van de Universiteit Utrecht. Er zal dan contact worden gezocht met de respondenten via het 
telefoonnummer en/of e-mailadres dat zij hebben achtergelaten. De interviews zullen, indien 
de betreffende betrokkene hiermee instemt, worden opgenomen met een geluidsapparaat 
van de Universiteit Utrecht en worden opgeslagen op  de server Yoda van de Universiteit 
Utrecht. Bij voorkeur vinden de interviews in persoon plaats, maar indien dit niet mogelijk is 
in verband met de verspreiding van het coronavirus, vinden de gesprekken plaats via MS 
Teams of Starleaf (beide aanbevolen en ondersteund door de UU). De opnames van de 
interviews worden getranscribeerd door Overheul. Met behulp van NVivo (tool aangeboden 
door de UU) worden de transcripten één voor één gecodeerd. Zowel de opnames, als de 
transcripten en de analyse in NVivo worden opgeslagen op Yoda (server aanbevolen door UU 
voor dit type onderzoek). Zoals gezegd, wordt tijdens de interviews (die worden opgenomen) 
geen contactgegevens gevraagd of genoemd. De interviews krijgen een eigen nummer – 
[interview 1, interview 2, etc]. De sleutel hiervan (dus met wie interview 1 is gehouden) is 
enkel bekend bij Overheul. Deze sleutel kan door Overheul worden gebruikt als iemand zich 
na het interview wil terugtrekken, of gegevens wil laten vernietigen. Zodra het onderzoek is 
afgerond is het niet meer nodig om de sleutel te bewaren en zal deze worden vernietigd. 
Vervolgens zullen de gepseudonomiseerde gegevens worden geanalyseerd. Met 
pseudonomiseren wordt hier bedoeld dat de respondenten bijvoorbeeld met ´respondent 1´ 
of ´respondent 2´ worden aangeduid, en niet als man/vrouw of met hun naam (omcoderen 
tot nummer).  
De verschillende bronnen van persoonsgegevens worden apart bewaard op Yoda (dus in 
verschillende delen/mappen): 
- De opnames van de interviews worden apart (in een andere map/onderdeel van de Yoda 

server) bewaard van de sleutel, de transcripten en de analyse in NVivo; 
- De sleutel (dus met wie bijv. interview 1 is gehouden) wordt apart bewaard op de Yoda 

server van de opnames, transcripten en de analyse in NVivo; 
- De transcripten worden apart bewaard (dus in een andere map van de Yoda server) van 

de analyse in NVivo. 
Een en ander om de kans zo klein mogelijk te maken dat een buitenstaander (dus anders dan 
Overheul) de bestanden naast elkaar kan leggen om vervolgens te achterhalen over wie het 
gaat. Gekozen is wel voor één server (Yoda), omdat deze server wordt aanbevolen door 
Research Data Management Support voor dit type onderzoek waarin bijzondere 
persoonsgegevens worden verwerkt. 
 
De empirische data die voortvloeien uit de interviews zullen in het promotieonderzoek 
worden verwerkt ten behoeve van de beantwoording van de onderzoeksvraag. 
Naamsgegevens en telefoon- en e-mailgegevens (contactgegevens) worden dus apart 
bewaard tijdens het onderzoek, en na afloop van de afname van het onderzoek binnen drie 
maanden verwijderd. Als het promotieonderzoek is afgerond zullen de betrokkenen op de 
hoogte hiervan worden gesteld en bij interesse kunnen zij kennisnemen van het onderzoek. 
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Na afronding van het onderzoek zullen de geluidsopnames worden verwijderd. De 
gepseudonimiseerde transcripties van de interviews moeten op grond van wetenschappelijke 
maatstaven tien jaar worden bewaard, evenals de analyses daarvan in NVivo. Zie in dit kader 
De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, waar een minimum van tien jaar voor 
het bewaren van data wordt voorgesteld (zie onder art. 3.3, herziene versie 2014).  
  
Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is toestemming. Voor 
deelname aan het interview krijgen respondenten een toestemmingsformulier en geven zij 
aan op vrijwillige basis aan het onderzoek mee te werken en tijdens het onderzoek hun 
medewerking ten alle tijde kunnen beëindigen. Ook wordt hen gewezen op hun wettelijke 
rechten. 
 
4. Verwerkingsdoeleinden  
Beschrijf de doeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.  
Het algemene overkoepelende doel van het verwerken van deze gegevens is een 
wetenschappelijke, namelijk het uitvoeren van promotieonderzoek.  
 
Hieronder wordt per categorie persoonsgegevens omschreven met welk doel het wordt 
verzameld: 
 
Gewone persoonsgegevens  
Gewone persoonsgegevens  
Naam, telefoonnummer, e-mailadres 
Deze contactgevens worden verzameld zodat contact opgenomen kan worden met 
betrokkenen voor het deelnemen aan een interview (Gemeente Tilburg/NS/NedTrain). Deze 
gegevens worden niet verzameld bij het vragenlijstonderzoek (Defensie). Respondenten 
kunnen indien zij willen direct starten met het invullen van de vragenlijst en er wordt niet 
gevraagd naar naam, telefoonnummer of e-mailadres.   
 
Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau 
Voor de beantwoording van de hoofdvraag is het noodzakelijk om betrokkenen te vragen naar 
geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (demografische gegevens). Dit gebeurt in zowel het 
vragenlijstonderzoek als tijdens de interviews. De achtergrond hiervan is de volgende. In het 
onderzoek moet de steekproef beschreven worden om hierover verantwoording af te leggen. 
Deze gegevens maken het mogelijk om deze steekproef te beschrijven en om hiermee een 
bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke literatuur op het gebied van ervaren 
procedurele rechtvaardigheid. In de wetenschappelijke literatuur en de onderzoeken die 
daarvoor zijn uitgevoerd wordt namelijk standaard naar deze demografische gegevens 
gevraagd. Ook zijn deze demografische gegevens nodig om de twee regelingen van Defensie 
en Gemeente Tilburg/NS/NedTrain onderling te vergelijken en mogelijke verschillen in 
uitkomsten te kunnen beschrijven. Dit alles maakt het voor ons noodzakelijk om deze 
gegevens mee te nemen.  

 
Werkverleden  
De respondenten wordt gevraagd naar hun werkverleden bij Defensie op de POMS-locaties 
en de Gemeente Tilburg op het project tROM. Deze informatie is relevant omdat op deze 
wijze inzichtelijk kan worden gemaakt waarom welke betrokkenen een uitkering kregen. 
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Sommige betrokkenen zullen een aantal jaar op locatie hebben gewerkt, anderen zullen 
slechts een paar maanden of misschien een dag werkzaam zijn geweest op locatie. Toch 
kunnen zij dezelfde tegemoetkoming hebben gekregen. Naar Nederlands 
schadevergoedingsrecht is dit bijzonder, en wordt ook vaak bekritiseerd vanuit het juridische 
(waar het uitgangspunt concrete schadebegroting is). Maar kennis over hoe betrokkenen één 
en ander beleven (en dus of en waarom standaardisering wel bepleit zou kunnen worden) 
ontbreekt. Die kennis is wel belangrijk omdat standaardisering discussies vereenvoudigt en 
daarmee in potentie de afwikkeling. Daarom is het voor wetenschappelijk onderzoek van 
belang om dit inzichtelijk te maken, met name dus om meer zicht te krijgen op de ervaren 
uitkomstrechtvaardigheid van gestandaardiseerde vergoedingen voor mensen met een 
vergelijkbaar arbeidsverleden.  

 
Uitkering/tegemoetkoming  
Betrokkenen wordt gevraagd naar de hoogte van de uitkering/tegemoetkoming die zij onder 
de betreffende compensatieregeling hebben ontvangen. Deze bedragen zijn 
gestandaardiseerd en de hoogte hiervan is openbaar toegankelijk, zie bijvoorbeeld de 
compensatieregeling van chroom-6 opgezet door het Ministerie van Defensie 
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0040982/2020-04-17#Bijlage3) en de 
compensatieregeling van chroom-6 opgezet door de Gemeente Tilburg 
(https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/actueel/chroom_6/Definitieve_Regeling_tegemoetk
oming_chroom_6.pdf).  Met deze informatie weten wij dus in welke schadecategorie iemand 
viel, wat voor ons inzicht geeft in de kenmerken van de steekproef – wat belangrijk is voor de 
vraag over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Ook wordt gevraagd wat betrokkenen 
van de hoogte vinden en hoe zij het proces voor de aanvraag van de 
uitkering/tegemoetkoming hebben ervaren. Doel hiervan is om de empirische bevindingen te 
koppelen aan juridische theorieën over compensatie. Kort gezegd gaat het erom of de hoogte 
van de tegemoetkoming voor betrokkenen belangrijk is, of het voor betrokkenen van belang 
is om snel een procedure te doorlopen. Deze informatie heeft betrekking op één van de 
kerndoelen van het onderzoek. 

 
Bijzondere persoonsgegevens  
- Gegevens over gezondheid 
Betrokkenen wordt gevraagd of zij ziek zijn geworden door (eventuele) blootstelling aan 
chroom-6. Voor het onderzoek is dit relevant omdat dit juridisch vertaald kan worden als 
‘schade’ en in dit onderzoek ‘schade’ en de wijze waarop ‘schade’ wordt gecompenseerd een 
belangrijke rol inneemt. Wij verwijzen hier ook naar de toelichtingen geven onder 4 en 5 over 
inzicht in de samenstelling van de steekproef, en de rol van het type letsel voor de 
rechtvaardigheidsbeleving van de gestandaardiseerde uitkomst en de afwikkelingsprocedure. 
Deze informatie heeft betrekking op één van de kerndoelen van het onderzoek. 
 
5. Betrokken partijen  
Benoem welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen. Deel deze 
organisaties per gegevensverwerking in onder de rollen: verwerkingsverantwoordelijke, 
verwerker, verstrekker en ontvanger. Benoem tevens welke functionarissen binnen deze 
organisaties toegang krijgen tot welke persoonsgegevens.  
 
Verwerkingsverantwoordelijke 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040982/2020-04-17#Bijlage3
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Promotoren 
Prof. dr. K. van den Bos dr. Mr. R. Rijnhout (Universiteit Utrecht)  
 
Hoofdonderzoeker 
Mr. M. Overheul (Universiteit Utrecht) 
 
Verwerker 
Qualtrics, Nvivo, SPSS, MSTeams en Starleaf 
 
Verstrekker 
Betrokkenen zelf, benaderd door het ABP via brieven (vragenlijstonderzoek). Het ABP zal als 
uitvoerende instantie van de chroom-6 uitkeringsregeling van het Ministerie van Defensie de 
brieven uitsturen nadat het Ministerie van Defensie toestemming heeft gegeven.  
Betrokkenen zelf, benaderd door Gemeente Tilburg, NS/NedTrain via brieven (interviews)  

  
Ontvanger 
M. Overheul (promovenda) van Universiteit Utrecht 
 
6. Belangen bij de gegevensverwerkingen  
Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben bij de 
voorgenomen gegevensverwerkingen.  
 
Het belang bij de gegevensverwerking is een wetenschappelijke, aangezien het doel van de 
gegevensverwerking het uiteindelijk realiseren van promotieonderzoek is.   
 
Dit onderzoek zorgt ervoor dat in het geval van grootschalige schade in het kader van 
werkgeversaansprakelijkheid (bijvoorbeeld door blootstelling aan een gevaarlijke stof zoals 
Chroom-6) eerder een met waarborgen omgeven alternatieve compensatieregeling tot stand 
komt, waarbij rekening wordt gehouden met ervaringen van benadeelden (‘betrokkenen’). 
Een huidig voorbeeld van de maatschappelijke relevantie van dit promotieonderzoek, is de 
compensatieregeling voor zorgpersoneel in het kader van de coronacrisis. Er is politieke 
overeenstemming dat een dergelijke regeling als alternatief kan worden gezien voor 
werkgeversaansprakelijkheid, maar onduidelijk is nog hoe een dergelijke regeling eruit moet 
zien. Dit onderzoek beoogt daaraan vanuit benadeelde- en juridisch perspectief aan bij te 
dragen. Een tweede voorbeeld is de wijze waarop de schade van de benadeelden van de 
toeslagenaffaire wordt afgewikkeld. Ook daar lijkt de klassieke wijze van schadebegroting tot 
vertraging te leiden, waardoor de afwikkeling belastend wordt voor gedupeerden. 
Gediscussieerd wordt over alternatieve wijze van compenseren (bijv. standaardisering of 
normering), maar discussie bestaat of dat een goede keuze in het licht van de belangen van 
de benadeelden.  
 
Dit onderzoek zou ervoor kunnen zorgen dat in geval van grootschalige schade bij 
normschendingen door werkgevers, al dan niet in tijden van crisis, gebouwd kan worden op 
wetenschappelijk onderzoek over het vormgeven van een compensatieregeling. In dit kader 
is ook het initiatief van De Letselschaderaad voor een Gedragscode Behandeling 
Beroepsziektes interessant en het (overheids)initiatief voor de Commissie Vergemakkelijking 
toekomstige schadeafhandeling bij beroepsziekten van belang. Deze laatste commissie heeft 
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op 14 mei 2020 hun rapport aan staatssecretaris Van Ark van SZW aangeboden. De commissie 
pleit er kort gezegd voor om het voor werkenden met een beroepsziekte mogelijk te maken 
om snel en zonder hoge drempels maatschappelijke erkenning te krijgen voor het feit dat ze 
ziek zijn geworden door hun werk, als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen. Die 
erkenning zou moeten bestaan uit een algemene financiële tegemoetkoming (zie Commissie 
Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten 2020). Hier kan het belang van ervaren 
uitkomst- en procedurele rechtvaardigheid van benadeelden worden herkend, iets wat in het 
empirische deel van promotieonderzoek centraal staat (interviews en vragenlijstonderzoek 
onder oud-werknemers met de beroepsziekte chroom-6). Dit promotieonderzoek biedt 
daarmee de mogelijkheid om meer science-based beslissingen te nemen in het kader van 
compensatie van (oud-)werknemers. 
Het onderzoek heeft niet alleen maatschappelijke relevantie, maar draagt ook bij aan de 
breed gedragen discussie in de rechtswetenschappelijke literatuur over de vraag of het 
aansprakelijkheidsrecht misschien (deels) moet worden verlaten in geval van schade door 
beroepsziekten. Ook draagt het onderzoek bij aan de brede vraag of een alternatief 
compensatiesysteem wenselijk is gelet op de waarborgen van ons recht en zo ja, wat van 
belang is bij het vormgeven van een dergelijke regeling. Deze thematiek is geborgd in het 
Sectorplan Rechtsgeleerd (direct gefinancierd door OCW, looptijd 2019-2025) en daarmee 
ook geprioriteerd door de decanen rechtsgeleerdheid in Nederland. 

 
7. Verwerkingslocaties 
Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.  
 
De voorgenomen gegevensverwerking vindt plaats in Nederland en dus binnen de Europese 
Economische Ruimte (EER). 
 
8. Techniek en methoden van de gegevensverwerkingen  
Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben bij de 
voorgenomen gegevensverwerkingen.  
 
Van belang om te vermelden is dat geen sprake is van (semi-)geautomatiseerde 
besluitvorming, profilering of big dataverwerkingen.  

 
Vragenlijstonderzoek 
Bij de vragenlijsten zullen open en gesloten gevragen worden gebruikt. Data-analyse van de 
vragenlijsten geschiedt aan de hand van een kwantitatieve benadering. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van SPSS (Van den Bos 2020, p. 83).  
De populatie van het vragenlijstonderzoek is ongeveer 300. Uit de power analyse volgt dat 
een respons van 79 voldoende zou moeten zijn, bij een effect size van 0.35.  
 
Interviewonderzoek  
De interviews zullen semigestructureerd zijn. De interviews zullen voornamelijk bestaan uit 
open vragen. De grounded theory methode wordt gebruikt om de interviews te analyseren. 
Dit betekent dat herhaalde ideeën, concepten en/of elementen die uit de interviews naar 
voren komen worden gecodeerd aan de hand van codes. Verschillende codes zullen samen 
een theorie vormen, op basis waarvan wordt aangesloten bij bestaande of nieuwe theorieën 
(Van den Bos 2020, p. 40-41). Voor het coderen wordt gebruik gemaakt van NVivo (Van den 
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Bos 2020, p. 83). Een tweede codeur controleert een deel van de codering van de 
transcripten. Dit is gebruikelijk en ook noodzakelijk om de betrouwbaarheid van het 
onderzoek te vergroten.  
 
De populatie van het interviewonderzoek is ongeveer 800. We willen interviews afnemen tot 
het verzadigingspunt is bereikt en er dus geen nieuwe antwoorden meer worden gehoord. 
Vuistregel is dat bij ongeveer 30 interviews verzadiging zal optreden. We willen graag inzetten 
op 40 interviews. Mocht op dat moment geen verzadigingspunt zijn bereikt, dan zullen wij 
meer interviews houden. Mocht het verzadigingspunt eerder zijn bereikt, zullen wij minder 
interviews houden.  
 
Wij hebben nagedacht over mogelijke kwalijke uitsluitingseffecten bij het enkel bevragen van 
Nederlands sprekende deelnemers voor het interviewonderzoek. Wij hebben overwogen om 
gebruik te maken van tolken. Wij zien hier echter vanaf, omdat wij dit methodologisch niet 
kunnen verantwoorden. Zo is er een grote kans dat er ruis op de lijn ontstaan, wanneer de 
vraag van de interviewer moet worden vertaald door de tolk, en vervolgens het antwoord 
weer moet worden vertaald van de respondent door de tolk voor de interviewer – en dit alles 
terwijl het interview eventueel (i.v.m. coronavirus) telefonisch of via MSTeams of Starleaf 
plaatsvindt. De resultaten zijn dan niet meer controleerbaar voor de onderzoekers, hetgeen 
de interne en externe validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek niet ten goede 
komt. In het onderzoek zal bij de methode verantwoord worden dat alleen Nederlands 
sprekende respondenten hebben meegedaan aan het interviewonderzoek en dat niet onder 
de hele populatie onderzoek is gedaan.  
 
De verantwoording van het vragenlijst- en interviewonderzoek  
Het kan gevoelsmatig vreemd zijn om uit de populatie van 300 van het vragenlijstonderzoek, 
100 respondenten te benaderen en uit de populatie van 800 van het interviewonderzoek, 30 
respondenten te benaderen. Achtergrond van deze keuze is als volgt. In eerste instantie ging 
onze voorkeur uit naar een vragenlijstonderzoek bij beide compensatieregelingen en we 
hebben hierover ook gesprekken gevoerd met de betrokken partijen (Defensie en Gemeente 
Tilburg). Gemeente Tilburg gaf echter aan dat er vaak weinig respons komt op enquêtes die 
zij eerder hebben uitgezet over de regeling. Doorgaans reageren er zo’n 50 respondenten. 
Verder was het nodig om eerdere enquêtes die door de Gemeente Tilburg zijn uitgezet, in zes 
talen te vertalen. Gelet hierop hebben wij ervoor gekozen om interviews af te nemen, zodat 
minder respondenten nodig zijn om het onderzoek methodologisch verantwoord uit te 
voeren.  
 
Het pseudonimiseren van de onderzoeksdata  
De onderzoeksdata wordt gepseudonimiseerd. Voor de interviews wordt met 
pseudonomiseren bedoeld dat respondenten bijvoorbeeld met ´respondent 1´ of 
´respondent 2´ worden aangeduid, en niet als man/vrouw of met hun naam. Op de opnames 
noch in de transcripten daarvan zullen namen, of andere contactgevens worden genoemd of 
uitgevraagd. Vervolgens worden de transcripten gecodeerd met het programma NVivo, wat 
betekent dat delen/zinnen uit de transcripten worden gelabeld. Per label kan dan de analyse 
worden uitgevoerd. De bevindingen die uit de analyse per label voortvloeien (dat zijn dus 
verschillende zinnen/stukjes uit verschillende transcripten onder elkaar geplaatst), zullen 
worden verwerkt in het promotieonderzoek ten behoeve van de beantwoording van de 
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onderzoeksvraag. Een en ander betekent dat sommige citaten ter verduidelijking van de 
analyse in het uiteindelijke promotieonderzoek terugkomen, maar niet alle citaten onder een 
label en ook geen delen uit transcripten die maken dat op basis van het citaat kan worden 
achterhaald van wie dat citaat afkomstig is. Het weergeven van citaten is wel noodzakelijk 
vanuit het oogpunt van wetenschappelijke zorgvuldigheid en controleerbaarheid van het 
kwalitatieve interviewonderzoek. In dit kader is van belang dat er voor het 
interviewonderzoek een sleutel is. Alleen Overheul heeft als hoofdonderzoeker toegang tot 
deze sleutel. Met deze sleutel kunnen contactgegevens worden verbonden aan de 
antwoorden die respondenten hebben gegeven. De sleutel leidt dus enerzijds tot de 
contactgegevens, en anderzijds tot de gepseudonimiseerde data, waar respondenten als 
‘respondent 1’ en ‘respondent 2’, etc., worden aangeduid. Door de sleutel kan uiteindelijk 
achterhaald worden wie welk antwoord heeft gegeven – hetgeen alleen zal worden gebruik 
ten behoeve van het uitoefenen van de rechten in de AVG.  

 
Van belang is dat een dergelijke sleutel niet van toepassing is op het vragenlijstonderzoek. De 
respondenten die meedoen het vragenlijstonderzoek zullen geen contactgegevens 
achterlaten en het daarom moeilijk zal zijn om de ingevulde gegevens direct te herleiden tot 
een betreffend persoon. Dat kan enkel door het intensieve proces zoals omschreven onder 
nr. 3 ‘vragenlijstonderzoek’. 
 
9. Juridisch en beleidsmatig kader 
Benoem de wet- en regelgeving, met uitzondering van de AVG, en het beleid met mogelijke 
gevolgen voor de voorgenomen gegevensverwerkingen.  
 
Buiten de AVG is geen andere regelgeving bekend die invloed heeft op het beleid met 
mogelijke gevolgen voor de gegevensverwerkingen.  
 
Voor wat betreft het beleidsmatig kader rondom het beveiligen van persoonsgegevens, is het 
Informatiebeveiligingsbeleid Universiteit 2020, versie 1.02 van toepassing.  
 
Verder is van belang dat de bewaartermijn voor wetenschappelijk onderzoek tien jaar is. Zie 
in dit kader De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, waar een minimum van 
tien jaar voor het bewaren van data wordt voorgesteld (zie onder art. 3.3, herziene versie 
2014).  
 
Ook is het onderzoek goedgekeurd door de Facultair Ethische Toetsingscommissie (FETC) van 
REBO.  Wij verwijzen in dit kader naar het advies van de FETC die aan deze DPIA als bijlage is 
toegevoegd (bijlage V).  
 
In aanvulling op het bovenstaande is in samenwerking met het Research Data Management 
Support een Datamanagementplan opgesteld. Dit plan is ook aan deze DPIA als bijlage 
toegevoegd (bijlage VII).  

 
10. Bewaartermijnen 
Bepaal en motiveer de bewaartermijnen van de persoonsgegevens aan de hand van de 
verwerkingsdoeleinden.  
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Algemene persoonsgegevens die niet kunnen worden gepseudonomiseerd 
De persoonsgegevens die voortkomen uit contactgegevens (naam, telefoonnummer, 
emailadres, zullen worden bewaard tot drie maanden na afloop van het promotieonderzoek. 
Deze persoonsgegevens kunnen niet worden gepseudonomiseerd. Deze gegevens worden 
enkel verkregen van (oud-) werknemers van Tilburg/NS/Spoorwegmuseum (dus niet van 
Defensie), en worden apart bewaard van de gegevens die gebruikt worden voor het 
onderzoek (opnames, transcripten en analyses in NVivo). Deze contactgegevens worden niet 
uitgevraagd tijdens de interviews (en dus ook niet opgenomen en getranscribeerd), maar zijn 
op voorhand via Qualtrics verkregen om het contact te leggen ten behoeve van de interviews. 
 
Data die voortkomt uit de vragenlijsten/interviews en kan worden gepseudonomiseerd 
Direct na verzameling van de persoonsgegevens die naar voren komen  uit de interviews en 
het vragenlijstonderzoek (onderzoeksdata) zullen deze worden gepseudonomiseerd. Met 
pseudonomiseren wordt in het kader van de interviews bedoeld dat respondenten 
bijvoorbeeld met ´respondent 1´ of ´respondent 2´ worden aangeduid, en niet als man/vrouw 
of met hun naam. Vervolgens zal de data die hieruit voortvloeit in het promotieonderzoek 
worden verwerkt  ten behoeve van de beantwoording van de onderzoeksvraag. De 
persoonsgegevens (anders dan contactgegevens) die worden verwerkt in het 
vragenlijstonderzoek worden gedownload in een SPSS-bestand. Die ruwe data wordt 
opgeslagen op Yoda. Een kopie van dit bestand wordt in SPSS geanalyseerd op kenmerken die 
relevant zijn voor het onderzoek, en apart opgeslagen op Yoda. In het promotieonderzoek 
zullen enkel weergaves van die analyses in SPSS (zoals tabellen en grafieken met getallen en 
percentages) zichtbaar zijn en dus niet een overzicht van de ruwe data. Als betrokkenen zich 
willen terugtrekken, kunnen zij gebruik maken van de retake link die aan het eind van de 
vragenlijst zal verschijnen. Deze gegevens zullen worden bewaard wat volgens 
wetenschappelijk beleid noodzakelijk is, dat is tien jaar op basis van De Nederlandse 
Gedragscode Wetenschapsbeoefening (art. 3.3). Nogmaals zij benadrukt dat de gegevens 
worden verzameld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Opnames van de 
interviews zullen drie maanden na het promotietraject (2024) worden verwijderd.  
 

B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen  
Beoordeel de rechtsgrond, noodzaak en doelbinding van de voorgenomen 
gegevensverwerkingen en rechten van de betrokkene.  
 
11. Rechtsgrond 
Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd.  
 
De gegevensverwerkingen worden gebaseerd op de volgende rechtsgrond:  
a. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn 

persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.  
 
Vragenlijstonderzoek 
De toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens zal voorafgaand aan het invullen 
van de vragenlijst, via Qualtrics, worden gegevens. Het is enkel mogelijk om deze vragenlijst 
in te vullen indien toestemming hiervoor is gegeven. Betrokkenen wordt duidelijk gemaakt 
dat zij op elk moment kunnen stoppen met deelname aan het onderzoek en niet elke vraag 
hoeven in te vullen. Omdat geen contactgegevens worden verzameld zijn de vragenlijsten 



 

17 

 

moeilijk herleidbaar tot individuen. Aan het eind van de vragenlijst wordt een zogenoemde 
retake link ingevoegd. Met deze link kunnen respondenten hun medewerking op een later 
moment nog terugtrekken. Aan het eind van het onderzoek zal een bericht verschijnen voor 
de respondenten, waarop te lezen is dat: “Als u besluit dat uw antwoorden niet mogen 
worden meegenomen in de analyse, klik dan op deze link [XXX] voor [datum en tijdstip]. Zie 
voor meer informatie over deze retake link: Retake Survey Link (qualtrics.com).  

 
Interviewonderzoek 
Bij aanmelding voor het onderzoek in Qualtrics, waar om naam, telefoonnummer en e-
mailadres wordt gevraagd, zal de toestemming voor verwerking van deze specifieke 
persoonsgegevens worden gevraagd. 
Na aanmelding en voorafgaand aan het interview, zal de toestemming middels een 
toestemmingsformulier verkregen worden. Dit betekent dat voorafgaand aan het gesprek een 
toestemmingsformulier met de betrokkene zal worden doorgenomen. Op het 
toestemmingsformulier is aangegeven dat persoonsgegevens van betrokkenen worden 
verwerkt (en dat het noemen van contactgegevens tijdens het interview niet mag met het 
oog op de bescherming van de privacy van de betrokkene). Het gaat hier dus om het geslacht, 
de leeftijd, het werkverleden,  informatie over de ontvangen uitkering/tegemoetkoming, en 
de gegevens over gezondheid van betrokkenen. Op het toestemmingsformulier zal ook staan 
dat het gesprek wordt opgenomen, zodat ook daar informed consent voor kan worden 
gegeven. Als het niet mag worden opgenomen van de betrokkene, zal het gesprek met de 
hand worden opgetekend (in geschreven tekst) tijdens het interview. 
De informed consent zal ook worden opgenomen, naast het ondertekenen van het 
toestemmingsformulier.  
Vragen over het ondertekenen van het document zullen voorafgaand aan het gesprek worden 
beantwoord. Daarna zal door de interviewer een ondertekend exemplaar worden 
overhandigd voor het eigen archief van de betrokkenen.  
 
12. Bijzondere persoonsgegevens 
Indien bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt, beoordeel of één van 
de wettelijke uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is. Bij verwerking van 
een wettelijk identificatienummer beoordeel of dat is toegestaan.  
 
Er worden in dit onderzoek bijzondere persoonsgegevens verwerkt, namelijk 
gezondheidsgegevens. Op het verwerkingsverbod zijn wettelijke uitzonderingen van 
toepassing, namelijk:  
a. de betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven; en  

 
j.     de verwerking is noodzakelijk met het oog op archivering in het algemeen belang,   
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Hierboven is 
aangegeven hoe het geven van toestemming in zijn werk gaat.  

 
13. Doelbinding 
Indien de persoonsgegevens voor een ander doel worden verwerkt dan oorspronkelijk 
verzameld, beoordeel of deze verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de 
persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld.  
 

https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/data-and-analysis-module/retake-survey-link/#BuidlingARetakeLink
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De persoonsgegevens worden niet met een ander doel verwerkt dan oorspronkelijk 
verzameld. Hier komt bij dat de verwerking geschiedt ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek, maar alleen het promotieonderzoek waarvoor deze DPIA is aangevraagd. De data 
zal vanwege de aard daarvan niet beschikbaar worden gesteld ten behoeve van ander 
wetenschappelijk onderzoek.  
 
14. Noodzaak en evenredigheid 
Beoordeel of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor het 
verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden. Ga hierbij in ieder geval in op de 
proportionaliteit en subsidiariteit.  
a. Proportionaliteit: staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van 

de persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de 
verwerkingsdoeleinden?  

b. Subsidiariteit: kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere, voor 
de betrokkene minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt?  

 
De gegevensverwerkingen zijn noodzakelijk voor het verwezenlijken van het verwerkingsdoel, 
dat is namelijk voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag van het promotieonderzoek. 
Er worden niet meer gegevens gevraagd dan noodzakelijk om de hoofdvraag van het 
onderzoek te beantwoorden. Om specifiek in te gaan op de bijzondere persoonsgegevens die 
worden verzameld (de gegevens over de gezondheid van betrokkenen) – deze gegevens zijn 
noodzakelijk omdat op deze manier inzichtelijk kan worden gemaakt welke juridische schade 
betrokkenen hebben en wat de rechtvaardigheidsbeleving is van zowel de uitkomst als het 
proces van schadeverhaal. Dit laatste staat centraal in en is de kern van het 
promotieonderzoek en is daarmee proportioneel, want in evenredige verhouding tot de 
verwerkingsdoeleinden. Het is niet mogelijk om de verwerkingsdoeleinden te verwezenlijken 
op een andere manier (subsidiariteit). Het onderzoek kenmerkt zich juist om door middel van 
een specifieke case study gegevens te verzamelen over hoe de betrokkenen de 
schadeafhandeling via het compensatiesysteem hebben ervaren. Het is niet mogelijk om de 
verwerkingsdoeleinden anders te verwezenlijken dan betrokkenen vragen naar hun ervaring 
met de regeling en hun juridische schade (en daarmee gezondheidsgegevens en dus 
bijzondere persoonsgegevens te verwezenlijken) die is ontstaan.  

 
15. Rechten van de betrokkenen 
Geef aan hoe invulling wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen. Indien de rechten 
van de betrokkene worden beperkt, bepaal op grond van welke wettelijke uitzondering dat is 
toegestaan.  
Betrokkenen kunnen contact opnemen met Overheul via a.m.overheul@uu.nl of de FG via 
[XXX] om hun rechten in de zin van art. 15-22 van de AVG uit te oefenen. Dit waarborgt dat 
de rechten van betrokkenen op geen enkele wijze worden beperkt. De betrokkenen zullen 
hierop ook uitdrukkelijk worden gewezen via de toestemmingsformulieren en de website, 
met daarop informatie over dit onderzoek, die speciaal voor dit onderzoek is ontworpen door 
de Afdeling Communicatie van de Faculteit REBO. 
 
Artikel 15 van de AVG bepaalt dat de betrokkene recht heeft op inzage over het al dan niet 
verwerken van hem betreffende persoonsgegevens.  

mailto:a.m.overheul@uu.nl
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De betrokkenen van de interviews kunnen contact opnemen met Overheul via 
a.m.overheul@uu.nl. De betrokkenen mogen dan op elk moment hun gegevens inzien. De 
betrokkenen van het vragenlijstonderzoek kunnen hun gegevens inzien via de retake link (zie 
hierboven).  
 
Artikel 16 van de AVG bepaalt dat de betrokkene recht heeft op rectificatie van hem 
betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer sprake is van onjuiste 
persoonsgegevens kan de betrokkene dit rectificeren bij Overheul via a.m.overheul@uu.nl 
(interviewonderzoek) of door gebruikmaking van de retake link van het vragenlijstonderzoek. 
 
Artikel 17 van de AVG bepaalt dat de betrokkene recht heeft op vergetelheid. Betrokkenen 
van het interviewonderzoek kunnen contact opnemen met Overheul via a.m.overheul@uu.nl. 
Hun gegevens kunnen dan op elk moment worden verwijderd. De betrokkenen van het 
vragenlijstonderzoek kunnen gebruik maken van de retake link die aan het eind van het 
vragenlijstonderzoek te zien is.  
Op grond van artikel 18 van de AVG heeft de betrokkene recht op beperking van de 
verwerking indien een van de genoemde elementen zoals in het artikel geschreven aanwezig 
is.  
 
Overheul stelt op grond van art. 19 van de AVG iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens 
zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking 
van de verwerking overeenkomstig (dit overeenkomstig art. 16, art. 17 lid 1 en art. 18 van de 
AVG).  
 
Op grond van art. 20 heeft de betrokkene het recht de hem betreffende persoonsgegevens, 
die hij aan Overheul heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare 
vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de 
verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt.  
 
Te allen tijde kan de betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende 
persoonsgegevens (art. 21 AVG) bij Overheul via a.m.overheul@uu.nl.  
 
De betrokkenen worden op geen enkele manier onderworpen aan een uitsluitend op 
geautomatiseerde verwerking (zoals profilering) in de zin van art. 22 AVG.  
 

C. Beschrijving en beoordeling risico’s voor de betrokkenen  
Beschrijf en beoordeel de risico’s van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de rechten 
en vrijheden van de betrokkenen. Houd hierbij rekening met de aard, omvang, context en 
doelen van de voorgenomen gegevensverwerkingen.  
 
16. Risico’s  
Beschrijf en beoordeel de risico’s van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de rechten 
en vrijheden van de betrokkenen. Ga in ieder geval in op:  
a. welke negatieve gevolgen de gegevensverwerkingen kunnen hebben voor de rechten en 

vrijheden van de betrokkenen;  
b. de oorsprong van deze gevolgen;  

mailto:a.m.overheul@uu.nl
mailto:a.m.overheul@uu.nl
mailto:a.m.overheul@uu.nl
mailto:a.m.overheul@uu.nl
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c. de waarschijnlijkheid (kans) dat deze gevolgen zullen intreden;  
d. de ernst (impact) van deze gevolgen voor de betrokkenen wanneer deze intreden.  

 
Hieronder worden aan de hand van een matrix de risico’s geïdentificeerd, de risico’s ingeschat 
en de risico’s beoordeeld.  
 

C 
 
Risico’s 

Beschrijf hier het 
risico en de 
mogelijke impact op 
betrokkenen 
 
 

Kans Impact Risico-matrix 

 
1 Onbevoegde toegang 

tot 
gepseudonomiseerde 
onderzoeksdata. De 
impact hiervan is dat, 
ondanks 
pseudonimisering van 
de onderzoeksdata, in 
het ergste geval de 
gegevens toch te 
herleiden zijn tot een 
specifiek persoon, of in 
ieder geval is de 
gepseudonomiseerde 
data te herleiden tot de 
groep van 
betrokkenen. Omdat 
we gebruik maken een 
sleutel bij het 
interviewonderzoek 
(dat wil zeggen, alleen 
met toegang tot de 
sleutel, die alleen 
Overheul heeft, kunnen 
contactgegevens aan 
antwoorden van 
respondenten worden 
gekoppeld) en een 
dergelijke sleutel niet 
beschikbaar is bij het 
vragenlijst onderzoek, 
schatten we de kans 
dat de 
gepseudonomiseerde 
gegevens uiteindelijk te 
herleiden zijn tot 
individuen als 

Onwaarschijnlijk Hoog 
 

Risico score: 2 
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onwaarschijnlijk. Mocht 
dat echter toch 
gebeuren, dan is de 
impact hiervan voor 
betrokkenen dat 
derden dan kennis 
kunnen hebben van de 
financiële situatie van 
betrokkenen (omdat zij 
weten hoe hoog hun 
uitkering was), 
gezondheidsgegevens 
van betrokkenen en 
wat voor ervaringen zij 
hebben gehad met de 
schadeafhandeling.  

2 Onbevoegde toegang 
tot servers. De impact 
hiervan is dat, ondanks 
pseudonimisering van 
de onderzoeksdata, in 
het ergste geval de 
gegevens toch te 
herleiden zijn tot een 
specifiek persoon, of in 
ieder geval is de 
gepseudonomiseerde 
data te herleiden tot de 
groep van 
betrokkenen. Omdat 
we gebruik maken van 
een sleutel bij het 
interviewonderzoek, en 
een dergelijke sleutel 
niet beschikbaar zijn is 
het vragenlijst 
onderzoek, schatten 
we de kans dat de 
gepseudonomiseerde 
gegevens uiteindelijk te 
herleiden zijn tot 
individuen als 
onwaarschijnlijk. Mocht 
dat echter toch 
gebeuren, dan is de 
impact hiervan voor 
betrokkenen dat 
derden dan kennis 
kunnen hebben van de 
financiële situatie van 
betrokkenen (omdat zij 
weten hoe hoog hun 
uitkering was), 
gezondheidsgegevens 
van betrokkenen, en 

Onwaarschijnlijk Hoog Risico score: 2 



 

22 

 

wat voor ervaringen zij 
hebben gehad met de 
schadeafhandeling. 

3 Onbevoegde toegang 
tot (nog) niet-
gepseudonomiseerde 
audiodata, zoals 
audio-opnames van 
interviews. De impact 
hiervan is, ondanks dat 
tijdens de interviews 
niet naar 
contactgevens (naam, 
telefoonnummer, 
emailadres) wordt 
gevraagd of worden 
genoemd, de audio-
opnames toch te 
herleiden zijn tot 
specifieke betrokkenen 
op basis van de 
antwoorden. Derden 
zouden dan mogelijk 
kennis kunnen krijgen 
over de financiële 
situatie van 
betrokkenen (omdat zij 
weten hoe hoog hun 
uitkering was, hoewel 
die 
gestandaardiseerde 
bedragen relatief 
beperkt zijn), 
gezondheidsgegevens 
van betrokkenen, en 
wat voor ervaringen zij 
hebben gehad met de 
schadeafhandeling.  

Onwaarschijnlijk Hoog Risico score: 2 

4 Iemand van het 
onderzoeksteam 
verlaat het project en 
heeft nog toegang. De 
impact hiervan is dat, 
ondanks 
pseudonimisering van 
data, deze persoon die 
betrokken was bij het 
onderzoek dan nog 
toegang zou hebben tot 
gevoelige informatie 
zoals financiële 
gegevens, 
gezondheidsgegevens 
of ervaringen van 
betrokkene met de 

Onwaarschijnlijk Klein Risico score: 0,5 
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schadeafhandeling. Wij 
vertrouwen erop dat 
oud-onderzoekers 
geen misbruik zullen 
maken van deze 
situatie en deze situatie 
zo spoedig mogelijk 
zullen oplossen.  

5 Een account wordt 
onbevoegd gedeeld. 
De impact hiervan is 
dat, ondanks 
psuedonomisering, er 
mogelijk toegang is tot 
gevoelige informatie 
van één of meer 
betrokkene. De 
gevoeligheid van de 
informatie zit vooral in 
de financiële 
gegevens, 
gezondheidsgegevens 
of ervaringen van 
betrokkenen met hun 
schadeafhandeling. 
Dergelijke informatie 
maakt betrokkenen 
kwetsbaar.  
Via Yoda is het 
mogelijk toegang te 
geven tot specifieke 
delen van de server. 
Die toegang kan ook 
direct weer eenvoudig 
worden ontnomen. 
Overheul is de enige 
die deze bevoegdheid 
heeft. 
Delen van het account 
vindt in de regel niet 
plaats. Twee situaties 
zullen zich echter gaan 
voordoen, maar het zal 
hier voor de 
duidelijkheid niet gaan 
om onbevoegde 
toegang. Ten eerste 
indien dat noodzakelijk 
is voor de inhoud van 
het onderzoek krijgt 
één van haar 
promotoren toegang tot 
de data-analyse (in 
SPSS of NVivo 12, dus 
niet de ruwe data) om 

Onwaarschijnlijk Klein Risico score: 1 
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die te controleren. Ten 
tweede, om de inter-
code-reliability te 
onderzoeken 
(interviewonderzoek) 
krijgt de tweede codeur 
(werknemer UU) 
toegang tot een 
specifieke Yoda server, 
aangemaakt voor dat 
doel, waarin enkel het 
NVivo 12- bestand 
staat waarin de 
getranscribeerde 
interviews zijn 
gecodeerd (geen ruwe 
data). In dit bestand 
staan geen  namen, e-
mailadressen en 
telefoonnummers van 
de (oud-)werknemers 
of de opnames van de 
interviews; enkel de 
getranscribeerde 
teksten die inhoudelijk 
relevant zijn voor de 
analyse. Deze 
zorgvuldigheidscheck 
is inhoudelijk 
noodzakelijk om de 
subjectiviteit van de 
analyse van 
kwalitatieve data te 
verminderen en 
daarmee de 
betrouwbaarheid van 
het onderzoek te 
vergroten. De tweede 
codeur wordt na dit 
proces direct de 
toegang tot het 
specifieke deel van 
Yoda ontnomen. Buiten 
deze twee situaties 
wordt het account niet 
gedeeld. 

6 Wachtwoord is 
uitgelekt. Derden 
zouden op deze wijze, 
ondanks 
pseudonimisering, 
toegang hebben tot 
gevoelige informatie 
over de betrokkenen. 
Wij achten de kans 

Onwaarschijnlijk Klein Risico score: 1 
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hierop klein, omdat er 
gebruik wordt gemaakt 
van een sleutel bij het 
interviewonderzoek. 
Deze sleutel is zoals 
gezegd niet bestaand 
bij het 
vragenlijstonderzoek. 
Daarnaast wordt in de 
systemen van de UU 
gebruik gemaakt van 
een 
tweestapsverificatie.  

7 Hackers hebben 
toegang gekregen tot 
de applicatie(s). Zij 
zouden op deze wijze 
uiteindelijk toegang 
kunnen krijgen tot 
gevoelige informatie 
over betrokkenen. 
Deze kans is niet 
onwaarschijnlijk en het 
is mogelijk dat dit 
gebeurt (zie bijv. NWO 
en UvA/Hogeschool 
Amsterdam). Ondanks 
dat we werken via een 
beveiligde omgeving 
van de UU, is er altijd 
een kans dat een hack 
wordt gezet. Wij 
hebben daarop in 
beginsel geen invloed, 
behalve dat wij zelf 
voorzichtig zijn.  
Het gevaar zit ‘m met 
name in de toegang die 
hackers tot ruwe data 
hebben. Om de risico’s 
hiervan te mitigeren, 
wordt ruwe data in een 
andere map op Yoda 
opgeslagen dan de 
transcripten van 
interviews en de 
analyses van de data in 
NVivo en SPSS. 

Niet 
onwaarschijnlijk, 
mogelijk  
 

Hoog Risico score: 2 

8 Beheerders van de 
applicaties zien data 
in. Zij krijgen op deze 
wijze toegang tot 
gevoelige informatie 
over betrokkenen.  

Onwaarschijnlijk Klein Risico score: 1 
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9 Laptop van een van 
de onderzoekers 
raakt kwijt. Wanneer 
de laptop in handen 
van derden belandt, en 
deze zich toegang 
weten te verschaffen, 
zouden zij informatie 
krijgen over derden.  
Wij achten deze kans 
klein. De laptop blijft op 
de werkplek van 
Overheul. De laptop 
wordt opgeborgen in 
een kast die op slot 
kan. De deur die 
toegang verschaft tot 
de werkplek van 
Overheul is – indien zij 
niet aanwezig is – ook 
op slot.   

Onwaarschijnlijk Klein Risico score: 1 

10 Informatie staat op 
telefoons en 
privécomputers en is 
via die weg 
inzichtelijk. Dit zou 
ervoor kunnen zorgen 
dat gevoelige 
informatie over 
betrokkenen eerder 
wordt verspreid. Wij 
achten deze zeer kans 
klein, omdat wij geen 
informatie op telefoons 
of privécomputers gaan 
opslaan en zeer 
zorgvuldig te werk 
gaan.  

Onwaarschijnlijk Klein Risico score: 1 

11 Iemand verwijdert per 
ongeluk de dataset. 
Dit zou ervoor zorgen 
dat betrokkenen, die in 
de veronderstelling zijn 
mee te werken aan een 
wetenschappelijk 
onderzoek, voor ‘niets’ 
hebben meegedaan 
aan dit onderzoek 
aangezien hun data is 
verwijderd.  
Wij achten deze kans 
klein, omdat wij zeer 
zorgvuldig te werk 
gaan.  

Onwaarschijnlijk Klein Risico score: 1 
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12 Er is een storing en 
de systemen doen het 
een tijd niet. Dit zou 
ervoor zorgen dat 
informatie die 
betrokkenen hebben 
gedeeld over hun 
ervaringen met de 
schadeafhandeling 
voor een bepaalde tijd 
niet kunnen worden 
meegenomen in het 
onderzoek.  
Na de storing is 
hopelijk wel weer 
toegang tot de data. 
Daarom is de impact 
hiervan klein.  

Waarschijnlijk  Klein Risico score: 1 

13 Een laptop waar de 
gegevens op worden 
verwerkt raakt kwijt 
en die gegevens 
staan nergens 
anders. Dit zou ervoor 
zorgen dat 
betrokkenen, die in de 
veronderstelling zijn 
mee te werken aan een 
wetenschappelijk 
onderzoek, voor ‘niets’ 
hebben meegedaan 
aan dit onderzoek 
aangezien hun data 
niet kan worden 
gebruikt. 
Wij achten deze kans 
klein. De laptop blijft in 
de regel op de 
werkplek van Overheul. 
De laptop wordt 
opgeborgen in een kast 
die op slot kan. De 
werkplek van Overheul 
kan ook op slot en dit 
zal ook gebeuren 
wanneer zij niet 
aanwezig is. Verder 
wordt gebruik gemaakt 
van server Yoda.  

Onwaarschijnlijk Klein Risico score: 1 

14 Iemand vult per 
ongeluk verkeerde 
gegevens in. Dit zou 
ervoor zorgen dat de 
data van betrokkenen 
verkeerd wordt 

Onwaarschijnlijk Middel Risico score: 1 
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geïnterpreteerd. Dit 
heeft invloed op de 
uiteindelijke 
wetenschappelijke 
uitkomst van het 
onderzoek.  
Wij achten deze kans 
klein omdat wij zeer 
zorgvuldig te werk 
gaan.  

15 Hackers of 
omgekochte 
beheerders kunnen 
gegevens aanpassen 
in de bronsystemen. 
Dit zorgt ervoor dat de 
data die betrokkenen 
met ons hebben 
gedeeld, verkeerd 
wordt geïnterpreteerd. 
Dit heeft invloed op de 
uiteindelijke 
wetenschappelijke 
uitkomst van het 
onderzoek. 
Deze kans is niet 
onwaarschijnlijk en het 
is mogelijk dat dit 
gebeurt. Ondanks dat 
we werken via een 
beveiligde UU 
omgeving, is er altijd 
een kans waar wij geen 
invloed op hebben.  
Het gevaar zit ‘m met 
name in de toegang die 
hackers tot ruwe data 
hebben. Om de risico’s 
hiervan te mitigeren, 
wordt ruwe data in een 
andere map in Yoda 
opgeslagen dan de 
transcripten van 
interviews, en de 
analyses in NVivo en 
SPSS.  

Niet 
onwaarschijnlijk, 
mogelijk  
 

Hoog Risico score: 2 

 
 

D. Beschrijving voorgenomen maatregelen 
Beschrijf de voorgenomen maatregelen om de hiervoor beschreven risico’s van de 
voorgenomen gegevensverwerkingen voor de vrijheden en rechten van de betrokkenen aan te 
pakken.  
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D 
 
Risico’s 
(zie 
hierboven 
onder C) 

Maatregel  
 

Rest risico-score na uitvoeren 
maatregel  

 

Indien risico niet 
volledig is afgedekt, is 
het risico acceptabel?   

1 Er wordt gebruik gemaakt van 
server Yoda (zie over Yoda 
hieronder onder ‘Technische 
maatregelen’). Yoda is de server die 
door RDM Support en de Faculteit 
REBO als best practise voor opslag 
van gevoelige data wordt 
geadviseerd.  Omdat we gebruik 
maken van een sleutel (dat wil 
zeggen, alleen met toegang tot de 
sleutel, die alleen Overheul heeft, 
kunnen contactgegevens aan 
antwoorden van respondenten 
worden gekoppeld) bij het 
interviewonderzoek, en een 
dergelijke sleutel niet beschikbaar is 
bij het vragenlijst onderzoek, 
schatten we de kans dat de 
gepseudonomiseerde gegevens 
uiteindelijk te herleiden zijn tot 
individuen als onwaarschijnlijk. 

Risico score: 0,5 Risico lijkt zo goed als 
volledig afgedekt.  
 

2 Er wordt gebruik gemaakt van 
server Yoda (zie over Yoda 
hieronder onder ‘Technische 
maatregelen’).  Yoda is de server 
die door RDM Support en de 
Faculteit REBO als best practise 
voor opslag van gevoelige data 
wordt geadviseerd. Omdat we 
gebruik maken van een sleutel bij 
het interviewonderzoek, en 
dergelijke sleutel niet beschikbaar is 
bij het vragenlijstonderzoek, 
schatten we de kans dat de 
gepseudonomiseerde gegevens 
uiteindelijk te herleiden zijn tot 
individuen als onwaarschijnlijk. 

Risico score: 0,5  Risico lijkt zo goed als 
volledig afgedekt.  
 

3 Er wordt gebruik gemaakt van 
server Yoda (zie over Yoda  
hieronder onder ‘Technische 
maatregelen’).  Yoda is de server 
die door RDM Support en de 
Faculteit REBO als best practise 
voor opslag van gevoelige data 
wordt geadviseerd. De kans op 
onbevoegde toegang tot niet-
gepseudonomiseerde 
onderzoeksdata is dan ook klein. In 

Risico score: 1 Risico lijkt zo goed als 
volledig afgedekt. Risico is 
acceptabel aangezien de 
maatregelen in acht 
worden genomen bij het 
afnemen van de 
interviews, zoals het niet 
vragen of noemen van de 
naam van de respondent 
tijdens het interview.  
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het geval van niet-
gepseudonomiseerde 
onderzoeksdata zou het gaan om 
de audio-opnames van de 
interviews. Tijdens de interviews 
wordt geen naam gevraagd van de 
respondenten. Alleen de stem van 
de respondent is te horen en het 
interview zal een nummer krijgen, 
zodat bijvoorbeeld kan worden 
gerefereerd aan ‘respondent 
[nummer 1]’. De sleutel hiervan is 
enkel bekend bij Overheul en wordt 
bewaard exclusief t.b.v. hun privacy, 
zodat betrokkenen zich nog kunnen 
terugtrekken uit het onderzoek na 
afloop van het interview.  

4 Alleen Overheul is onderdeel van 
het onderzoeksteam en heeft 
exclusief toegang tot de data. Als zij 
vroegtijdig met het onderzoek zal 
stoppen, zal er geen toegang meer 
zijn tot de data en – indien dat kort 
na de aanstelling nog wel het geval 
is – zal RDM Support worden 
gevraagd om haar de toegang direct 
te ontnemen door blokkeren van 
inlogbevoegdheid. 
Wij vertrouwen erop dat oud-
onderzoekers geen misbruik zullen 
maken van deze situatie en deze 
situatie zo spoedig mogelijk zullen 
oplossen. 

Risico score: 0 Risico lijkt zo goed als 
volledig afgedekt.  
 

5 Er wordt gebruik gemaakt van 
server Yoda (zie over Yoda 
hieronder onder ‘Technische 
maatregelen’).  Yoda is de server 
die door RDM Support en de 
Faculteit REBO als best practise 
voor opslag van gevoelige data 
wordt geadviseerd. Een account 
kan dus niet zo maar worden 
gedeeld. Voordat toegang kan 
worden verleend is een wachtwoord 
noodzakelijk, evenals een 
authenticatie via telefoon.  
Via Yoda is het mogelijk toegang te 
geven tot specifieke delen van de 
server. Die toegang kan ook direct 
weer eenvoudig worden ontnomen. 
Overheul is de enige die deze 
bevoegdheid heeft. 
Delen van het account vindt in de 
regel niet plaats. Twee situaties 
kunnen zich voordoen. Ten eerste 

Risico score: 0  Risico lijkt zo goed als 
volledig afgedekt.  
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indien dat noodzakelijk is voor de 
inhoud van het onderzoek krijgt één 
van haar promotoren toegang tot de 
data-analyse (in SPSS of NVivo 12) 
om die te controleren. Om de inter-
code-reliability te onderzoeken 
(interviewonderzoek) krijgt de 
tweede codeur (werknemer UU) 
toegang tot een specifieke YODA 
drive, aangemaakt voor dat doel, 
waarin enkel het NVivo 12- bestand 
staat waarin de getranscribeerde 
interviews zijn gecodeerd. In dit 
bestand staan geen  namen, e-
mailadressen en telefoonnummers 
van de (oud-)werknemers; enkel de 
getranscribeerde teksten die 
inhoudelijk relevant zijn voor de 
analyse. Deze 
zorgvuldigheidscheck is inhoudelijk 
noodzakelijk om de subjectiviteit 
van de analyse van kwalitatieve 
data te verminderen en daarmee de 
betrouwbaarheid van het onderzoek 
te vergroten. De tweede codeur 
wordt na dit proces direct de 
toegang tot het specifieke deel van 
Yoda ontnomen. Buiten deze twee 
situaties wordt het account niet 
gedeeld. 

6 Er wordt gebruik gemaakt van de 
technische servers van de UU, 
zoals Yoda, en tooling zoals 
Qualtrics, SPSS en NVivo, zie 
hieronder onder ‘Technische 
maatregelen’. Alle geadviseerd, ter 
beschikking gesteld (software 
center) en ondersteund door de UU. 
Ook met een wachtwoord is een 
authenticatie middels telefoon 
vereist.  
Er gebruik wordt gemaakt van een 
sleutel bij het interviewonderzoek. 
Deze sleutel is zoals gezegd niet 
bestaand bij het 
vragenlijstonderzoek. 

Risico score: 0 Risico lijkt zo goed als 
volledig afgedekt. 

7 Er wordt gebruik gemaakt van de 
technische servers van de UU, 
zoals Yoda, en de toolings 
Qualtrics, SPSS en NVivo, zie 
hieronder onder ‘Technische 
maatregelen’. Voordat toegang kan 
worden verleend is een wachtwoord 
noodzakelijk, evenals een 
authenticatie via telefoon. In geval 

Risico score: 2 Er blijft een kans op 
hacken.  
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hackers toegang hebben gekregen 
zal gelijk contact opgenomen 
worden met de IT van de UU en de 
noodzakelijke procedures worden 
gevolgd.  
Om de risico’s hiervan verder te 
mitigeren, wordt ruwe data in een 
andere map in Yoda opgeslagen 
dan de transcripten van interviews 
en de data-analyses in NVivo en 
SPSS. 

8 Er wordt gebruik gemaakt van de 
technische servers van de UU, 
zoals Yoda, en de toolings 
Qualtrics, SPSS en NVivo, zie 
hieronder onder ‘Technische 
maatregelen’. Voordat toegang kan 
worden verleend is een wachtwoord 
noodzakelijk, evenals een 
authenticatie via telefoon. Data kan 
dus niet zo maar worden ingezien. 
De meeste data is 
gepseudonomiseerd, alleen de 
contactgevens ten behoeve van de 
interviews kunnen niet worden 
gepseudonimiseerd en worden 
enkel bewaard zodat betrokkenen 
na het interview kunnen 
terugtrekken uit het onderzoek. 

Risico score: 0,5 Risico lijkt zo goed als 
volledig afgedekt. 

9 Er wordt door de onderzoeker in dit 
project, Overheul, gebruik gemaakt 
van een laptop van de UU. Ook 
wanneer een onbevoegde de laptop 
in handen heeft, zal nog steeds een 
wachtwoord en authenticatie via 
telefoon noodzakelijk zijn. Verder 
kan de IT van de UU worden 
ingeschakeld, wat gelijk zal 
gebeuren bij een dergelijk geval, en 
zullen alle noodzakelijke procedures 
worden gevolgd. 
De laptop blijft op de werkplek van 
Overheul, tenzij zij verplicht thuis 
moet werken in verband met Covid-
19. In dat geval bergt zij haar 
computer thuis veilig op. Op haar 
werkplek wordt de laptop 
opgeborgen in een kast die op slot 
kan. De werkplek van Overheul kan 
ook op slot en dit zal ook gebeuren 
wanneer zij niet aanwezig is.   

Risico score: 0 Risico lijkt zo goed als 
volledig afgedekt. 

10 Overheul, onderzoeker in dit project, 
gebruikt alleen maar een UU laptop 
en niet haar privételefoon of 

Risico score: 0 Risico lijkt zo goed als 
volledig afgedekt. 
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privélaptop voor de 
dataverzameling. Het 
onderzoeksteam gaat verder erg 
zorgvuldig te werk. 

11 Wanneer een onderzoeker uit het 
team per ongeluk een dataset 
verwijderd, zal direct contact 
opgenomen worden met IT van de 
UU en zal de noodzakelijke 
procedure worden gevolgd om het 
verwijderen van de data te 
herstellen. Het onderzoeksteam 
gaat verder erg zorgvuldig te werk. 

Risico score: 0,5 Risico lijkt zo goed als 
volledig afgedekt. 

12 Wanneer een storing zich voordoet, 
zal contact opgenomen worden met 
IT van de UU en zullen de 
noodzakelijke procedures worden 
gevolgd. De data kan mogelijk enige 
tijd niet worden geraadpleegd, maar 
nadat dat wel weer mogelijk is zal 
het onderzoek worden hervat. Na de 
storing is hopelijk wel weer toegang 
tot de data. Daarom is de impact en 
het uiteindelijke risico hiervan klein. 

Risico score: 0 Risico lijkt zo goed als 
volledig afgedekt. 

13 Er wordt alleen maar gewerkt met 
een laptop van de UU. Wanneer die 
laptop verloren raakt, wordt direct 
contact opgenomen met de IT  van 
de UU en worden alle noodzakelijke 
procedures gevolgd. Verder is de 
kans hierop klein, aangezien 
gebruik wordt gemaakt van de 
server Yoda voor het opslaan van 
data en de data niet op andere wijze 
wordt opgeslagen. De server Yoda 
is niet verbonden zijn aan één 
individuele computer. Doch 
Overheul raadpleegt de data – deze 
situatie uitgezonderd – uitsluitend 
via haar UU Laptop. 
Verder blijft in de regel (verplichting 
tot thuiswerken uitgezonderd) de 
laptop op de werkplek van 
Overheul. De laptop wordt 
opgeborgen in een kast die op slot 
kan. De werkplek van Overheul kan 
ook op slot en dit zal ook gebeuren 
wanneer zij niet aanwezig is. 

Risico score: 0 Risico lijkt zo goed als 
volledig afgedekt. 

14 De onderzoeker in dit project gaat 
zorgvuldig te werk. Wanneer 
verkeerde gegevens worden 
ingevuld, heeft dit effect op het 
uiteindelijke wetenschappelijke 
resultaat dat wordt behaald. Het 

Risico score: 0 Risico lijkt zo goed als 
volledig afgedekt. 
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17. Maatregelen 
Beoordeel welke technische, organisatorische en juridische maatregelen in redelijkheid 
kunnen worden getroffen om de hiervoor beschreven risico’s te voorkomen of te verminderen. 
Beschrijf welke maatregel welk risico aanpakt en wat het risico is na het uitvoeren van de 
maatregel. Indien de maatregel het risico niet volledig afdekt, motiveer waarom het risico 
acceptabel is.  
 
Betrokkenen zullen extra geïnformeerd worden over het verwerken van hun persoons- en in 
het bijzonder, de bijzondere persoonsgegevens.  
 
In samenspraak met het Research Data Management Support van de Universiteit Utrecht is 
een datamanagementplan opgesteld om risico´s op ongeoorloofde of onrechtmatige 
verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging te ondervangen. Dit 
datamanagementplan is als bijlage aan deze DPIA gevoegd.  
 
Daarnaast werkt de UU continu aan bewustwording en hebben we een Computer Emergency 
Response Team (CERT) die direct ingeschakeld zal worden bij elk vermoeden van een incident 
of bij het afgaan van monitoring, om de impact van incidenten te beperken en zorg te dragen 
voor gepaste afhandeling.  
 
Er wordt slechts gewerkt met door de UU verstrekte IT middelen (werkplekken, hardware 
(laptop), software en geluidsopnameapparatuur) die voldoen aan de beveiligingskaders en 
het informatieveiligheidsbeleid van de UU. Interviews worden alleen afgenomen met 
Microsoft Teams of Starleaf. Deze applicaties worden aangeraden door de Universiteit 
Utrecht.  
 
 

heeft geen effect op de 
betrokkenen, omdat data 
gepseudonomiseerd wordt 
verwerkt. 

15 Er wordt gebruik gemaakt van de 
technische servers van de UU, 
Yoda, en de toolings Qualtrics, 
SPSS en NVivo, zie hieronder onder 
‘Technische maatregelen’. Voordat 
toegang kan worden verleend is een 
wachtwoord noodzakelijk, evenals 
een authenticatie via telefoon. In 
geval hackers toegang hebben 
gekregen zal gelijk contact 
opgenomen worden met de IT van 
de UU en de noodzakelijke 
procedures worden gevolgd.  
Om de risico’s hiervan verder te 
mitigeren, wordt ruwe data in een 
andere map op Yoda opgeslagen 
dan de transcripten van interviews, 
en de analyses in NVivo en SPSS. 
 

Risico score: 2 Er blijft een kans op 
hacken. 
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Technische maatregelen  
Qualtrics 
De gegevens die uit de vragenlijst voortkomen worden verwerkt door Qualtrics. Qualtrics is 
de Surveytooling van de UU die voldoet aan geldende informatiebeveiligingsbeleidskaders 
voor gegevensverwerking op niveau Kritiek, Kritiek, Kritiek. Dit is het hoogste niveau van 
geschiktheidsclassificatie wat de UU hanteert, waarop alle hier genoemde maatregelen voor 
risicobeheersing van toepassing zijn: https://informatiebeveiliging.sites.uu.nl/it_control/. 
Aan het eind van de vragenlijst wordt gebruik gemaakt van een retake link waardoor 
betrokkenen hun medewerking kunnen terugtrekken.  
 
NVivo 12 
De gegevens die uit de interviews voortkomen worden verwerkt door middel van NVivo. 
NVivo is analysesoftware die door de UU aan medewerkers wordt aangeboden en geheel 
lokaal uitgevoerd wordt. De gegevens die op door de UU beheerde systemen staan worden 
versleuteld opgeslagen.  
 
SPSS 
De gegevens die uit vragenlijstonderzoek voortkomen worden verwerkt dor middel van SPSS. 
SPSS is een analysesoftware die door de UU aan medewerkers wordt aangeboden en geheel 
lokaal uitgevoerd wordt. De gegevens die op door de UU beheerde systemen staan worden 
versleuteld opgeslagen.  
 
Yoda 
De audio-opnames van de interviews, de gepseudonomiseerde transcripts en de analyses die 
in NVivo wordt gemaakt, en de gepseudonomiseerde data die uit de vragenlijst volgt zullen 
op server Yoda worden opgeslagen in verschillende mapjes/delen van de server. Yoda is de 
UU repository voor opslag van onderzoeksgegevens, die geheel door de UU wordt beheerd 
en aangeboden specifiek voor dit doel. De UU draagt zorg voor de technische geschiktheid 
van de dienst voor de opslag van allerlei soorten onderzoeksgegevens, inclusief gepaste 
beveiligingsmaatregelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://informatiebeveiliging.sites.uu.nl/it_control/


 

36 

 

BIJLAGEN  
 

I. PRIVACYVERKLARING 
II. FORMULIER GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING  
III. TOPICLIJST 
IV. BRIEF VRAGENLIJSTONDERZOEK DEFENSIE 
V. ADVIES FETC   
VI. BRIEF INTERVIEWONDERZOEK TILBURG [EIND 2020 AL VERSTUURD]  
VII. DMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


