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bureau van de universiteit  algemeen bestuurlijke en 
juridische zaken 

 

Muurstraat 14 

9712 EN Groningen 

Postbus 72 

9700 AB Groningen 

 

www.rug.nl 

abjz@rug.nl 

 

Op 2 maart 2022 heeft u bezwaar aangetekend tegen ons besluit op uw Wob-verzoek van 14 
februari 2022. In uw bezwaarschrift geeft u aan dat de RUG toch over de gevraagde documenten 
zou moeten beschikken, omdat het Ministerie van VWS heeft aangegeven dat het betreffende 
onderzoek mede door de RUG wordt uitgevoerd.  
 
Naar aanleiding van uw bezwaarschrift hebben wij opnieuw naar uw verzoek gekeken. Bij het 
zoeken naar documenten is in eerste instantie gezocht op ‘toekomstbestendigheid Wet BIG’ en 
dit heeft geen documenten opgeleverd. In tweede instantie, nadat u uw bezwaarschrift indiende, 
bleek dat het onderzoek waar u op doelt anders heet, namelijk ‘toekomstbestendig tuchtrecht’. 
Wij hebben dan ook een tweede zoekactie uitgevoerd met deze naam, waarbij een aantal 
documenten zijn aangetroffen. Per e-mail hebben wij u hierover op de hoogte gehouden. Deze 
brief behelst het nieuwe besluit op het door u ingediende Wob-verzoek.  
 
Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Omdat niet in 
overgangsrecht is voorzien, is dit besluit genomen op basis van de Woo.  
 
1. Het verzoek 
In uw verzoek vraagt u om openbaarmaking van alle documenten en correspondentie inzake het 
project ‘toekomstbestendigheid Wet BIG’. Het gaat dan om documenten als brieven, e-mails, 
app-gesprekken en gespreksverslagen. Zoals aangegeven gaan wij ervan uit dat u hierbij doelt op 
het onderzoek ‘toekomstbestendig tuchtrecht’. 
  
2. Inventarisatie documenten 
Bij het inventariseren van de documenten hebben wij het centrale archief van de RUG 
doorzocht. Daarnaast hebben wij navraag gedaan bij de betrokken medewerker van de RUG. Er 
zijn uiteindelijk 84 documenten aangetroffen die binnen de reikwijdte van uw verzoek en 
binnen de kaders van de Woo vallen. De betreffende documenten zijn opgenomen in een 
inventarislijst, die bij dit besluit is gevoegd.  
 
  

 

 
 

  
 
per e-mail:   

 
   

Datum Ons kenmerk  

13 mei 2022   
 

Onderwerp 

Nieuw besluit Wob-verzoek 
 
 
Geachte  
 

http://www.rug.nl/
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3. Besluit 

Het College van Bestuur heeft besloten om uw verzoek om openbaarmaking van informatie 
gedeeltelijk te honoreren, waarbij de kaders van de Woo in acht worden genomen. Wij 
verstrekken u de documenten met inachtneming van de uitzonderingsgronden die zijn 
opgenomen in artikel 5.1 en artikel 5.2 van de Woo. Voor een aantal documenten geldt dat er 
belangen van derden betrokken zijn. Deze belanghebbenden zijn om een zienswijze gevraagd. 
Deze zienswijzen zijn bij onze belangenafweging inzake onderhavig besluit meegenomen. 
 
Naar aanleiding van het onderzoek ‘toekomstbestendig tuchtrecht’ is een onderzoeksrapport tot 
stand gekomen. Omdat dit rapport eerst aan de Tweede Kamer diende te worden gezonden, 
heeft het enige tijd geduurd voordat het rapport openbaar beschikbaar is geworden. Inmiddels 
is dit het geval en kunt u het rapport raadplegen via deze link: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/01/26/rapport-
toekomstbestendig-tuchtrecht. 
 
Uw verzoek ziet op documenten en correspondentie inzake een wetenschappelijk onderzoek. 
Een Woo-verzoek heeft betrekking op publieke informatie, neergelegd in documenten die naar 
hun aard verband houden met de publieke taak van het betrokken orgaan. Onder de Wob werd 
gesproken van een ‘bestuurlijke aangelegenheid’. Uit jurisprudentie over het begrip ‘bestuurlijke 
aangelegenheid’ blijkt dat wetenschappelijke onderzoeksgegevens niet onder dit begrip vallen.1 
Voor de uitleg van het begrip ‘publieke taak’ uit de Woo kan inzake de wetenschappelijke 
onderzoeksgegevens aangesloten worden bij deze jurisprudentie. De onderzoeksgegevens van 
het onderzoek ‘toekomstbestendig tuchtrecht’ (denk aan verslagen van gehouden interviews) 
zijn tot stand gekomen bij de uitvoering van een onderzoek in het kader van de 
wetenschappelijke taak van de universiteit. Deze gegevens zijn louter met een wetenschappelijk 
oogmerk tot stand gekomen en hebben geen betrekking op de bestuursvoering van de 
universiteit. Het gaat dus niet om de ‘publieke taak’ van de universiteit en derhalve vallen deze 
onderzoeksgegevens buiten de Woo. Dat er op basis van de onderzoeksgegevens een rapport is 
opgesteld dat mogelijk voor de bestuursvoering van andere bestuursorganen relevante 
informatie bevat, betekent niet dat de aan het rapport ten grondslag liggende 
onderzoeksgegevens zelf als publieke informatie gezien moeten worden. Gelet op voorgaande 
verstrekken wij u de onderzoeksgegevens niet. De documenten die wij wel aan u verstrekken 
zien op de opzet en financiering van het onderzoek.       

 
4. Overwegingen 

Voor alle documenten die wij openbaar maken geldt dat namen, functies, contactgegevens en 
handtekeningen van personen die geen publieke functie uitoefenen, onleesbaar zijn gemaakt. De 
grondslag hiervoor is gelegen in artikel 5.1 lid 2 sub e van de Woo. Het beschermen van de 
persoonlijke levenssfeer van de betreffende personen is in deze gevallen groter dan het belang 
van openbaarheid.  
 
Ook hebben wij uit een aantal documenten financiële informatie verwijderd. Het gaat dan om 
bijvoorbeeld de prijs van het onderzoek, de score voor de prijs in de gunningsbrief, uurtarieven 
van de onderzoekers en informatie over de facturering. De grondslag hiervoor is gelegen in 
artikel 5.1 lid 1 sub c van de Woo. Het gaat om vertrouwelijke en concurrentiegevoelige 
financiële informatie. In de inventarislijst hebben wij aangegeven bij welke documenten dit aan 
de orde is.  
 
Tot slot hebben wij in enkele documenten andere informatie weggehaald. Het gaat dan om 
informatie die buiten de reikwijdte van uw verzoek valt of informatie die valt binnen de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Ook dit is in de inventarislijst aangegeven.  
 
  

                                                             
1 Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de ABRvS van 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:322 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/01/26/rapport-toekomstbestendig-tuchtrecht
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/01/26/rapport-toekomstbestendig-tuchtrecht
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5. Wijze van openbaarmaking 

De documenten opgenomen in de inventarislijst zullen per e-mail aan u worden toegezonden. 
 
Wij vertrouwen erop uw Wob-verzoek hiermee afdoende te hebben behandeld. Zou u binnen 
veertien dagen de griffier van de Geschillenadviescommissie door middel van het sturen van een 
e-mail naar gac@rug.nl willen laten weten of u uw bezwaarschrift handhaaft of intrekt? Indien u 
uw bezwaarschrift handhaaft, zal uw bezwaarschrift als mede te zijn gericht tegen onderhavig 
besluit worden beschouwd. U kunt dan een uitnodiging voor de hoorzitting van de 
Geschillenadviescommissie tegemoetzien, waar u uw bezwaarschrift kunt toelichten.  

 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
Bijlage: inventarislijst 
  

mailto:gac@rug.nl
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Inventarislijst  
 
1 – Offerteaanvraag VWS (VWS) 
2 – Formulier algemene gegevens 
In dit document zijn de uurtarieven van de betrokken onderzoekers weggehaald op grond van 
artikel 5.1 lid 1 sub c van de Woo. 
3 – Prijsopgavenformulier  
4 – Conformiteitenlijst eisen 
5 – Plan van aanpak 
In dit document is inhoudelijke informatie over de opzet van het onderzoek verwijderd. Het 
gaat om de lijnen en bevindingen van het onderzoeksrapport in conceptvorm. Nu het 
onderzoeksrapport nog niet verstrekt wordt vanwege het belang dat de geadresseerde (de 
Tweede Kamer) erbij heeft om als eerste kennis hiervan te nemen wordt ook dit document, 
feitelijk een conceptversie van het onderzoek, (nog) niet verstrekt.  
6 – Offerteaanvraag VWS-RUG (VWS) 
7 – Nota van inlichtingen (VWS) 
8 – Gunningsbrief RUG (VWS) 
In dit document is de score voor de prijs van het onderzoek weggehaald, alsmede de 
totaalscore van het onderzoek omdat daar de score voor de prijs uit kan worden afgeleid, op 
grond van artikel 5.1 lid 1 sub c van de Woo.  
9 – Overeenkomst RUG-VWS (VWS) 
In dit document is informatie over de kosten en betaling verwijderd op grond van artikel 5.1 
lid 1 sub c van de Woo.  
10 – Samenwerkingsovereenkomst RUG-EUR 
In dit document is de prijs van het onderzoek verwijderd op grond van artikel 5.1 lid 1 sub c 
van de Woo.  
11 – Ethische goedkeuring  
12 – Verlengingsbrief 
13 – Verlengingsbrief 1 (VWS) 
14 – Verlengingsbrief 2 (VWS) 
15 – Aanbiedingsbrief (VWS) 
16 – Mail cv 
17 – Mail nota van inlichtingen 
18 – Mail samenstelling team 
19 – Mail aanvraagprocedure 
20 – Mail cv 
21 – Mail sparren 
22 – Mail samenstelling team 
23 – Mail project control 
24 – Mail project control 
In dit document is informatie over de prijs van het onderzoek verwijderd op grond van artikel 
5.1 lid 1 sub c van de Woo.  
25 – Mail ET 
26 – Mail datamanagementplan 
27 – Mail CETOR II 
28 – Mail CETOR III 
29 – Mail CETOR 
In dit document is informatie over de prijs van het onderzoek verwijderd op grond van artikel 
5.1 lid 1 sub c van de Woo.  
30 – Mail aanvraag 
31 – Mail aanvraag 
32 – Mail overeenkomst 
33 – Mail over gunning 
34 – Mail over ET 
35 – Mail over overeenkomst 
36 – Mail VWS contract 
In dit document is informatie over de prijs van het onderzoek verwijderd op grond van artikel 
5.1 lid 1 sub c van de Woo.  
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37 – Mail VWS kennismakingsbijeenkomst (VWS) 
38 – Mail VWS diversen (VWS) 
39 – Mail samenwerkingsovereenkomst 
In dit document is informatie over de prijs van het onderzoek verwijderd op grond van artikel 
5.1 lid 1 sub c van de Woo.  
40 – Mail CETOR IV 
41 – Mail student-assistent 
42 – Mail overeenkomst 
43 – Mail samenwerkingsovereenkomst 
44 – Mail aanstelling SA 
45 – Mail VWS brief interviews (VWS) 
46 – Mail overeenkomst ondertekend 
47 – Mail VWS Stuurgroep II (VWS) 
48 – Mail VWS Stuurgroep III (VWS) 
49 – Mail VWS Stuurgroep (VWS) 
50 – Mail CETOR V 
51 – Mail vergoeding experts 
In dit document is informatie over de hoogte van de vergoeding weggehaald op grond van 
artikel 5.1 lid 1 sub c van de Woo.  
52 – Mail vergoeding experts 
In dit document is informatie over de hoogte van de vergoeding weggehaald op grond van 
artikel 5.1 lid 1 sub c van de Woo.  
53 – Mail Stuurgroep IV 
54 – Mail samenwerkingsovereenkomst 
55 – Mail samenwerkingsovereenkomst 
56 – Mail Stuurgroep V bijlage (VWS) 
57 – Mail Stuurgroep VI (VWS) 
58 – Mail Stuurgroep VII 
59 – Mail Stuurgroep VII (VWS) 
60 – Mail verlenging 
61 – Mail Stuurgroep XII (VWS) 
62 – Mail Stuurgroep XIII (VWS) 
63 – Mail Stuurgroep XIV (VWS) 
64 – Mail Stuurgroep XVI (VWS) 
65 – Mail Stuurgroep XVII (VWS) 
66 – Mail offerte tekstredactie 
In dit document is informatie over het tarief voor de tekstredactie verwijderd op grond van 
artikel 5.1 lid 1 sub c van de Woo.  
67 – Mail offerte tekstredactie 
In dit document is informatie over het tarief voor de tekstredactie verwijderd op grond van 
artikel 5.1 lid 1 sub c van de Woo.  
68 – Mail facturering 
In dit document is informatie over de prijs van het onderzoek verwijderd op grond van artikel 
5.1 lid 1 sub c van de Woo.  
69 – Mail VWS facturering (VWS) 
70 – Mail Samenwerkingsovereenkomst 
71 – Mail Samenwerkingsovereenkomst getekend 
72 – Mail Stuurgroep indiening 
In dit document is op grond van artikel 5.1 lid 2 sub e van de Woo informatie over een 
gezondheidssituatie verwijderd.   
73 – Mail Stuurgroep XIX (VWS) 
74 – Mail Stuurgroep XVI (VWS) 
75 – Mail Stuurgroep XVII (VWS) 
76 – Mail Stuurgroep XVIII (VWS) 
77 – Mail facturering 
78 – Mail facturering VWS (VWS) 
In dit document is informatie over de facturering weggehaald op grond van artikel 5.1 lid 1 
sub c van de Woo.  
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79 – Mail VWS datum indiening (VWS) 
In dit document is informatie over een persoonlijk verblijf in het buitenland verwijderd op 
grond van artikel 5.1 lid 2 sub e van de Woo.  
80 – Mail indiening rapport (VWS) 
81 – Mail plan van aanpak 1 
82 – Mail plan van aanpak 2 
83 – Mail plan van aanpak 3 
In dit document wordt melding gemaakt van ervaringen bij een ander onderzoek, dit valt 
buiten de reikwijdte van het onderhavige verzoek.  
84 – Mail plan van aanpak 4 
 











































 

1 van 2 

Bijlage 1 

Formulier algemene 

gegevens 
 

UBR|HIS 

 

Bezoekadres 

Rijkskantoor Beatrixpark  

Wilhelmina van Pruisenweg 52 

2595 AN  Den Haag 

 

Postbus 20011 

2500 EA  Den Haag 

  

Bijlage 1 

  

Kenmerk 201865006.025.158 

 
Graag de volgende gegevens invullen:  

 

1. Naam onderneming (Kamer van Koophandel naam) Rijksuniversiteit Groningen 

2. Bezoekadres Broerstraat 5 
 

3. Postcode bezoekadres 9712 CP 

 

4. Plaats bezoekadres (land) Groningen (Nederland) 
 

5. Postadres Postbus 72 
 

6. Postcode postadres 9700 AB  
 

7. Plaats postadres (land) Groningen (Nederland) 
 

8. De IBAN en BIC-code van de bankrekening waarop eventuele 
betaling gaat plaatsvinden 
 

NL63ABNA0527906794 
ABNANL2A 
 

9. Tenaamstelling rekening 
 

Rijksuniversiteit Groningen 

10. BTW nummer 
 

NL001932706B01 

11. Kvk nummer 
 

01179037 

12. Kvk vestigingsnummer 
 

 

13. Naam contactpersoon  
 

14. Functie contactpersoon Universiteit Docent 
 

15. Telefoonnummer contactpersoon  
 

16. E-mail adres contactpersoon  



 

2 van 2 

 

17. Naam en functie van de functionaris die bevoegd is de 
Overeenkomst te ondertekenen / digitaal goed te keuren 

 
Directeur bedrijfsvoering 
Faculteit Rechtsgeleerdheid 

 



 

1 van 2 

Bijlage 2 

Prijsopgavenformulier 
 

 

UBR|HIS 

 

Bezoekadres 

Rijkskantoor Beatrixpark  

Wilhelmina van Pruisenweg 52 

2595 AN  Den Haag 

 

Postbus 20011 

2500 EA  Den Haag 

 

Meer informatie 

contactUBR.HIS@rijksoverheid.nl 

 

 
Bijlage 2 

  

Kenmerk 201865006.025.158 

 

Naam inschrijver:  

 

Onderzoek lerend vermogen tuchtrecht Wet BIG 

Onderzoeker  Aantal uren Uurtarief Totaal Btw 

percentage 

  

 

116   

  

 

116   

  

 

30   

  

 

12   

 

 

 

60   

Totaal  



 
 

 
 

2 van 2 

Totale offertesom excl. btw (waarvoor 

deze Opdracht door Inschrijver wordt 

uitgevoerd) 

 

 

U dient alle tarieven exclusief btw maar inclusief reis- en verblijfkosten en overige kosten op te geven. Ook alle 

eventuele verdere bijkomende kosten dienen te zijn inbegrepen. 

Ondertekening  

  

 Hiermee verklaart Inschrijver onvoorwaardelijk te voldoen aan alle in deze Bijlage genoemde Eisen. 

 

Indien een Inschrijver niet voldoet aan een Eis, valt de Inschrijver af en wordt deze verder niet in de 

beoordeling en gunning meegenomen. 

  

Naam organisatie Rijksuniversiteit Groningen 

  

Naam ondertekeningbevoegd persoon  

  

Datum 26 februari 2021 

  

 

Handtekening 

  

 



 

1 van 1 

Bijlage 3 

Conformiteitenlijst Eisen 
 

UBR|HIS 

 

Bezoekadres 

Rijkskantoor Beatrixpark  

Wilhelmina van Pruisenweg 52 

2595 AN  Den Haag 

 

Postbus 20011 

2500 EA  Den Haag 

 

Meer informatie 

contactUBR.HIS@rijksoverheid.nl 

 

  

Bijlage 3 

  

Kenmerk 201865006.025.158 

 

1 Eisen 

  

 Aan alle in deze Bijlage genoemde Eisen dient onvoorwaardelijk voldaan te zijn. Indien een 

Inschrijver niet voldoet aan een Eis, wordt de Inschrijver uitgesloten en wordt de Inschrijving 

terzijde gelegd. 

Eis 1: U verklaart te voldoen aan de formele Eisen, zoals benoemd in paragraaf 6.2. 

 

Eis 2: U accepteert de ARVODI-2018 en de concept Overeenkomst (Bijlage A). 

  

 

 

2 Ondertekening 

  

 Hiermee verklaart Inschrijver onvoorwaardelijk te voldoen aan alle in deze Bijlage genoemde Eisen. 

 

  

Naam organisatie Rijksuniversiteit Groningen 

  

Naam ondertekeningbevoegd persoon  

  

Datum 26 februari 2021 

  

 

Handtekening  

  

 



 
 

 
 

faculteit rechtsgeleerdheid  vakgroep staatsrecht, 
bestuursrecht en 
bestuurskunde 

 

 

 

Plan van aanpak 
 
 

Offerte VWS-HIS-MVO  
Onderzoek lerend vermogen tuchtrecht Wet BIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Rijksuniversiteit Groningen) 
(Erasmus Universiteit Rotterdam) 

 (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
 (Rijksuniversiteit Groningen) 

 
 
Groningen, 26 februari 2021 
 
 
 



 

 

 
 

Plan van aanpak › 2 

1. Inleiding 
 

Het wettelijk tuchtrecht voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg beoogt de 

kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen. Patiënten, andere 

belanghebbenden en de toezichthouder, de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ), 

kunnen vermeend tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag van een aan tuchtrecht onderworpen 

zorgverlener laten beoordelen door de tuchtrechter. De tuchtprocedure is een procedure op 

tegenspraak, die gaat over handelen en nalaten van een zorgverlener in het recente 

verleden. De tuchtrechter toetst de verweten gedraging aan de tuchtnorm van artikel 47, 

eerste lid Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Als de 

tuchtrechter oordeelt dat de zorgverlener de tuchtnorm heeft geschonden en de klacht 

gegrond verklaart, wordt in beginsel ook een maatregel opgelegd. De effectiviteit van het 

tuchtrecht als instrument voor de bewaking van kwaliteit, is sterk afhankelijk van de speciale 

en generale preventieve werking van de uitspraken van de tuchtrechter uitgaat. 

Het onderzoek gaat over twee met elkaar samenhangende vragen. De eerste onderzoeksvraag 

heeft betrekking op het lerend effect van het tuchtrecht. In het onderzoek concretiseren we het 

‘lerend effect’ door in ieder geval drie aspecten van ‘leren’ te onderzoeken: de generale 

preventieve werking van tuchtrechtelijke uitspraken, de wijzen waarop in een instelling of 

samenwerkingsverband lessen worden getrokken uit individuele uitspraken, en de negatieve 

(neven)effecten van tuchtrechtelijke uitspraken in relatie tot de speciale preventieve werking. 

Terwijl zorgverleners in de praktijk veel en vaak in team- en netwerkverband samenwerken in de 

verlening van zorg aan patiënten, is het tuchtrecht gericht op de individuele zorgverlener. 

Daarover gaat de tweede onderzoeksvraag. We analyseren welke gevolgen deze tegenstelling 

heeft voor de bewaking van de kwaliteit van de zorg en waar het tuchtrecht mogelijk aanpassing 

behoeft om, ook als de zorgverlening zich in de praktijk kenmerkt door samenwerking, de rol als 

instrument voor de bewaking en bevordering van kwaliteit te kunnen laten vervullen. 

Voor de toekomstbestendigheid van de Wet BIG zijn antwoorden op de onderzoeksvragen 

noodzakelijk. Wij voeren dit onderzoek graag voor u uit. Daarbij stellen we ook uitvoerbare en 

concrete aanbevelingen voor verbetering voor. 

Het plan van aanpak is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt het onderzoeksteam 

voorgesteld. In paragraaf 3 wordt gedetailleerd beschreven hoe de eerste onderzoeksvraag zal 

worden beantwoord. Paragraaf 4 bevat een gedetailleerde beschrijving van de aanpak van de 

tweede onderzoeksvraag. Paragraaf 5 bevat een overzicht van de te gebruiken 

onderzoeksmethodes. In paragraaf 6 komt de voorgestelde samenwerking met de stuurgroep aan 

de orde. Paragraaf 7 bevat de planning van de uitvoering van het onderzoek. Tot slot worden in 

paragraaf 8 enkele risico’s voor het onderzoek geïdentificeerd, met de waarborgen die deze 

risico’s zo veel mogelijk terugbrengen. 

 

2. Samenstelling van het onderzoeksteam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Plan van aanpak › 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  De eerste onderzoeksvraag: de lerende werking 
van het tuchtrecht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 
1 KNAW, te downloaden op: https://knaw.nl/shared/resources/actueel/bestanden/nederlandse-gedragscode-

wetenschappelijke-integriteit-2018-nl. 
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Plan van aanpak › 5 
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Plan van aanpak › 7 

 

 

 

 

              

 

 

4.  De tweede onderzoeksvraag: team- en 
netwerkverantwoordelijkheid 
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Plan van aanpak › 8 
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7. Planning 
 

In onderstaande tabel is de planning van de uitvoering van het onderzoek uitgewerkt. Bij deze 

planning is uitgegaan van 22 maart 2021 (week 12) als ingangsdatum van de overeenkomst. 

Uit onderstaande planning blijkt  

Tabel 3: planning 

 Weeknummer 

 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 

Deelonderzoek 1.1 en 2.1: 
probleemanalyse 

         

Stuurgroepbijeenkomst 
(kick-off meeting) 

         

Deskresearch          

Interviews          

Deelonderzoek 1.2 en 2.2: 

mogelijke oplossingen 

         

Deskresearch 

 

         

Stuurgroepbijeenkomst 
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Focusgroep: experts 

 

         

Interviews          

Deelonderzoek 1.3 en 2.3: 

resultaatgerichte 

oplossingen; 

beantwoording van de 

onderzoeksvraag 

         

Deskresearch          

Stuurgroepbijeenkomst          

Focusgroep: praktijk          

 

Het conceptrapport wordt op vrijdag 16 juli (week 28) opgeleverd aan de stuurgroep en aan de 

opdrachtgever, zodat het rapport besproken kan worden in de week van 16 augustus (week 33; 

beoogde datum donderdag 20 augustus 2021).  

 

8. Risico’s en beheersmaatregelen 
 

Voor de uitvoering van het onderzoek zijn wij afhankelijk van medewerking door een aantal 

sleutelfiguren: de beroepsorganisaties, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de 

klachtfunctionarissen, de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het Centraal 

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Wij gaan ervan uit dat deze actoren medewerking aan dit 

onderzoek zullen verlenen, mede gelet op het grote belang van de wettelijke regeling van het 

tuchtrecht en de vernieuwing die door dit onderzoek mogelijk tot stand wordt gebracht. De 

belasting van deze sleutelfiguren door medewerking aan het onderzoek is beperkt tot maximaal 

vier uur, verspreid over gesprekken van maximaal een uur en deelname aan focusgroepen die 

anderhalf uur zullen duren. Daarnaast is onze inschatting dat de rol van de stuurgroep als 

begeleidingscommissie ons van de inbreng van de in de stuurgroep vertegenwoordigde 

stakeholders zal verzekeren. Met name voor de experts die worden uitgenodigd aan de 

focusgroepen geldt dat het gezamenlijke netwerk van de onderzoekers groot genoeg is om, ook 

bij ontvangst van een aantal afzeggingen, een veelzijdige groep experts samen te brengen.  

De maatregelen die thans van kracht zijn in het kader van de COVID 19-epidemie zullen naar 

verwachting de komende tijd voortduren. Vooralsnog betekent dat voor het onderzoek dat het 

niet mogelijk is om de gesprekken en ronde tafels offline te voeren. We gaan er daarom vanuit 

dat de gesprekken en ronde tafels online plaatsvinden. De onderzoekers hebben ruime ervaring in 

het afnemen van het online interviews en het leiden van online bijeenkomsten met meerdere 

deelnemers. Een online meeting heeft als voordeel dat het een minder grote belasting legt op de 

agenda’s van de deelnemers. 
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faculteit rechtsgeleerdheid  vakgroep staatsrecht, 
bestuursrecht en 
bestuurskunde 

 

 

 

 

 

Oude Kijk in 't Jatstraat 26 

9712 EK  GRONINGEN 

Postbus 716 

9700 AS  GRONINGEN 

 

www.rug.nl/staff/  

 

 

Via CTM 
UBR|HIS 
t.a.v.  
Wilhelmina van Pruissenweg 52 
2595 AN  DEN HAAG 

 
   

Datum  Uw kenmerk 

26 februari 2021  VWS-HIS-MVO 
Onderzoek lerend 
vermogen 
tuchtrecht Wet BIG 

 

Onderwerp 

Offerte 
 
 
Geachte mevrouw  
 
Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor het indienen van een offerte voor het onderzoek VWS-
HIS-MVO Lerend Vermogen Tuchtrecht Wet BIG. Deze offerte is tot stand gekomen in 
samenwerking met de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het beoogde onderzoeksteam bestaat 
uit  (Rijksuniversiteit Groningen),  (Erasmus Universiteit 
Rotterdam),  (Erasmus Universiteit Rotterdam) en  
(Rijksuniversiteit Groningen). Voor ondersteunende werkzaamheden zal een 
onderzoeksassistent worden aangesteld.  
 
De contactpersoon voor deze offerte is  
 
Bijgaand treft u de offerte aan. Deze bestaat uit een plan van aanpak, curricula vitae, het 
formulier Algemene gegevens, het Prijsopgavenformulier en de Conformiteitenlijst eisen.  
 
 
Hoogachtend, 

namens het faculteitsbestuur,   

 
 

  

  
directeur bedrijfsvoering 
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Datum 
8 maart 2021 
 
Kenmerk 
201865006.025.158 

 
 

 

 

Subgunningscriterium 1: Plan van aanpak- 360 punten 
De beoordelingscommissie heeft het plan van aanpak als goed beoordeeld. Het plan 
van aanpak is goed leesbaar met goed gebruik van kopjes. Alle onderzoeksvragen 
zijn expliciet en zeer gedegen behandeld, waarbij er goede diepgang is op de 
inhoud. Daarnaast is een drie deling gemaakt in type leerroutes; verkenning 
internationaal, andere beroepsgroepen en andere leermechanismen dan tucht, dit 
heeft de boordelingscommissie als zeer positief beoordeeld. De werkwijze is zeer 
gedegen uitgewerkt met een duidelijke beschrijving van de onderzoeksmethoden 
per deelonderzoek. De beoordelingscommissie vindt wel dat relatief veel tijd aan 
deskresearch is toegewijd, terwijl zij liever meer tijd hadden gezien aan de 
pragmatische kant. De planning is als haalbaar, realistisch en volledig beoordeeld. 
De contactmomenten met de stuurgroep en de opdrachtgever zijn duidelijk 
beschreven. Er zijn heldere risico’s beschreven met bijbehorende maatregelen, 
echter miste de beoordelingscommissie hier de doelinhoudelijke risico’s. 
 
Subgunningscriterium 2: Kwaliteit van het team – 280 punten 
De kwaliteit van het team is als goed beoordeeld. Twee van de vier teamleden 
hebben ervaring met het tuchtrecht in het algemeen en met tuchtrecht in de 
gezondheidszorg waarbij de beoordelingscommissie opmerkte dat er wel verschil in 
specifieke tuchtrecht ervaring zit bij deze onderzoekers. Een algemene notitie van 
de beoordelingscommissie is dat zij een biografie over bepaalde projecten miste 
waarin beschreven staat welke werkzaamheden zijn uitgevoerd door de 
verschillende onderzoekers. Desalniettemin is het team als sterk en divers 
beoordeeld met verscheidene relevante juridische, bestuurskundige en/of 
rechtssociologische ervaringen. Bovendien is een duidelijke en uitgebreide werk en-
taakverdeling beschreven en is goed inzichtelijk gemaakt welke taken door wie 
worden opgepakt.  
 
Bezwaartermijn 
De afgewezen inschrijver mag nog bezwaar maken tegen deze gunningsbeslissing. 
Hiervoor staan tien (10) kalenderdagen. Dit is de opschortende termijn. Tijdens 
deze termijn kunt u geen rechten ontlenen aan deze gunningsbeslissing of aan 
gesprekken die u hierover heeft. De termijn van tien (10) kalenderdagen loopt tot 
en met donderdag 18 maart 2021 en geldt als fatale termijn. 
 
Wordt er geen bezwaar gemaakt? 
Dan kunnen beide partijen overgaan tot ondertekening van de overeenkomst. 
 
Wordt er bezwaar gemaakt? 
Dan moet de rechter hierover eerst een vonnis uitspreken. Wanneer onze 
gunningsbeslissing als terecht wordt beoordeeld, sluiten wij pas de overeenkomst. 
 
Nadere toelichting of vragen 
Indien u behoefte heeft aan een nadere toelichting en/of het maken van 
werkafspraken, dan kunt u contact opnemen met de heer  van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, telefonisch bereikbaar op  

 of per e-mail via  
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Tot slot 
Wellicht ten overvloede voeg ik hieraan toe dat alle gesprekken die worden 
gehouden vóór de ondertekening van de overeenkomst, een vrijblijvend karakter 
zullen hebben. 
 
Wij danken u voor uw inschrijving en vertrouwen erop u hiermee voldoende te 
hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

UBR|HIS 
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 

 

PARTIJEN: 

 

 

 

1. Erasmus School of Health Policy and Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 

gevestigd te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door , in 

de functie van decaan a.i.,  hierna te noemen: “EUR”; 

 

 

2. Rijksuniversiteit Groningen, gevestigd te Groningen,  te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

mevrouw ,  directeur Bedrijfsvoering faculteit Rechtsgeleerdheid, hierna te 

noemen: “RuG”; 

   

 

 

hierna ieder ook te noemen “Partij” en gezamenlijk “Partijen”. 

 

 

OVERWEGENDE: 

 

 dat Partijen gezamenlijk het project “Lerend effect tuchtrecht Wet BIG” zoals beschreven in het 

plan van aanpak (Bijlage 2) inclusief tijdslijnen en kostenopgave (Bijlage 3) aan deze overeenkomst 

is gehecht, hierna te noemen “Project”, hebben opgesteld; 

 dat RuG het Project heeft ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 

de directie Marco Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt, hierna te noemen “VWS”; 

 dat VWS het Project heeft goedgekeurd en subsidie aan het Project heeft toegekend aan  

van de RuG middels een Dienstverleningsovereenkomst die als Bijlage 4 aan deze 

overeenkomst is gehecht; 

 dat in de onderlinge relatie tussen Partijen gezamenlijk subsidie hebben aangevraagd en dat RuG 

als penvoerder optreedt; 

 dat op de uitvoering van het Project de ARVODI -2018 van toepassing zijn, bijgevoegd als Bijlage 

5; 

 dat Partijen de activiteiten wensen uit te voeren zoals die beschreven staan in het projectplan; 

 dat Partijen de activiteiten in lijn met de richtlijnen voor wetenschappelijke integriteit zullen 

uitvoeren zoals opgenomen in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 

(Bijlage 1); 

 dat Partijen in verband met het bovenstaande afspraken wensen te maken over de voorwaarden 

waaronder de samenwerking zal plaatsvinden (“deze Overeenkomst”); 

 

 

 

 



 
 

 
6 april 2022 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

1. DEFINITIES 

 

Achtergrond:  alle kennis, ervaring en andere informatie waartoe een Partij is gerechtigd voor 

aanvang van het Project en die niet in kader van deze Overeenkomst is ontwikkeld 

of ontstaan, alsmede hierdoor verkregen of hierop gevestigde I.E.-rechten. Onder 

dergelijke kennis, ervaring en andere informatie wordt tevens verstaan door de 

Partijen in het kader van de Opdracht aan elkaar ter beschikking gestelde stoffelijke 

objecten zoals, maar niet beperkt tot prototypen; (productie)processen, 

werkwijzen, knowhow en/of computerprogrammatuur; 

 

Derden:  (rechts)personen die geen partij bij deze Overeenkomst dan wel VWS zijn. 

 

Project:  het onderzoeksproject met de titel “Lerend effect tuchtrecht Wet BIG”. 

 

Projectplan:  het document  “Plan van aanpak” waarin de praktische uitvoering van het Project 

is neergelegd alsmede de tijdsafhankelijke werkzaamheden (Taken, zoals 

hieronder gedefinieerd), die door de deelnemende Partijen dienen te worden 

uitgevoerd, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang, (Bijlage 2). 

 

Resultaten:  alle uitkomsten, rapporten, materialen, methodes, processen, producten, software, 

(uit)vindingen, of data die binnen een project worden gegenereerd  in het kader van 

het onderhavige Project. 

 

Stuurgroep:  groep van representanten, één per Partij, die de Taken verricht zoals beschreven in 

het Projectplan. 

 

Taken:   activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van het Project en die bijdragen aan 

realiseren van de Resultaten. 

 

 

1. DOEL EN WERKWIJZE 

 

1.1 Het doel van de samenwerking is het uitvoeren van het Project conform het Projectplan welke als 

bijlage 2 aan deze overeenkomst is gehecht.   

 

1.2 Partijen verplichten zich te goeder trouw te zullen samenwerken en al hetgeen naar letter en geest 

met deze Overeenkomst in strijd is te zullen nalaten. 

 

2. ORGANISATIE 

 

2.1 De RuG, meer specifiek  zal optreden als penvoerder van het Project hierna 

te noemen: “de Penvoerder”.  

 

2.2 De Penvoerder is verantwoordelijk voor de controle op en begeleiding van de samenwerking tussen 

Partijen, met name de administratie. 

 

2.3 Partijen zullen de Penvoerder in staat stellen zijn verplichtingen na te komen door steeds tijdig alle 

vereiste inlichtingen en zaken te verschaffen, welke nodig zijn voor uitvoering van het Project. 
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2.4  vormen het 

kernteam (hierna het “Kernteam”) binnen het Project. Het Kernteam is verantwoordelijk voor de 

dagelijkse projectuitvoering en bewaakt de projectvoortgang. Het Kernteam komt tenminste één 

maal per twee maanden samen (dit kan ook via een teleconferentie). 

 

2.5 VWS heeft een stuurgroep ingericht (hierna de “Stuurgroep”). De Stuurgroep komt 1 maal per 2 

maanden bij elkaar om voortgang van het Project te monitoren, voorstellen van het Kernteam te 

bespreken en hierover te beslissen (dit kan ook via een teleconferentie). 

 

2.6 Voor onderdelen van het Project worden onderling de Taken verdeeld als beschreven in tabel 1 in 

het Projectplan.  

 

 

3. TOETREDING NIEUWE PARTIJ 

 Een organisatie kan toetreden tot en wordt partij onder deze Overeenkomst na unanieme en 

schriftelijke toestemming van de Partijen en door het ondertekenen van deze Overeenkomst.  

 

 

4. FINANCIËN 

4.1 Voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen het Project is de maximale bijdrage voor de 

Partijen conform de begroting in Bijlage 3. 

 

4.2 De EUR zal de RUG na afronding van het Project een factuur sturen voor de inzet van haar 

medewerkers aan het Project ter hoogte van  (excl. BTW). 

 

4.3 Indien gevraagd draagt elke Partij voor eigen rekening zorg voor de in het kader van het Projectplan 

te verstrekken verklaringen van accountants over de eigen gemaakte kosten en bestedingen van 

verkregen subsidiegelden, inclusief een sluitende tijdsverantwoording van het bij de 

projectuitvoering en projectmanagement betrokken personeel. 

 

4.4 Ingeval het toe te kennen eindbedrag lager dan verwacht wordt vastgesteld, zullen de opbrengsten 

van het Project voor ieder van de Partijen naar rato worden bepaald. 

 

4.5 Wijzigingen in de uitvoer en de besteding van de – financiële – middelen van het Project worden 

uitsluitend in overleg met en met schriftelijke instemming van VWS en alle Partijen doorgevoerd. 

 

 

5. PERSOONSGEGEVENS 

5.1 Partijen zullen zich houden aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere 

toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.  Partijen 

zullen te goeder trouw bepalen hoe zij deze wetten en de gegevensverwerkingsbeginselen toepassen 

in het kader van het onderhavige Project. Zij hanteren daarbij het Datamanagementplan (Bijlage 6). 

Indien nodig en gewenst zullen Partijen separaat nadere afspraken maken over het verwerken van 

de persoonsgegevens. 
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6. GEHEIMHOUDING EN PUBLICATIE 

6.1 Elke Partij zal de aan haar door een andere Partij in het kader van de uitvoering van deze 

Overeenkomst ter beschikking gestelde Achtergrond en voor zover die Achtergrond door die andere 

Partij uitdrukkelijk als "vertrouwelijk" werd gewaarmerkt, hierna te noemen: "de Vertrouwelijke 

Informatie", rechtens respecteren, geheimhouden en niet gebruiken voor enig ander doel dan de 

uitvoering van het Project. Niets in de Overeenkomst zal worden uitgelegd als het verlenen van een 

recht op of het overdragen van intellectuele eigendomsrechten, tenzij dit uitdrukkelijk is 

overeengekomen. 

 Deze verplichting geldt niet voor zover: 

a. de Vertrouwelijke Informatie reeds in het bezit is van de informatieontvangende Partij op het 

moment dat de Vertrouwelijke Informatie aan die Partij wordt medegedeeld; 

b. de Vertrouwelijke Informatie van algemene bekendheid is of wordt, zonder dat dit het gevolg is 

van enig verwijtbaar handelen of nalaten van de informatieontvangende Partij; 

c. de Vertrouwelijke Informatie op rechtmatige wijze door de informatieontvangende Partij wordt 

verkregen van een Derde, dan wel uit eigen onderzoek zonder dat daarbij op enigerlei wijze 

gebruik wordt gemaakt van de Vertrouwelijk Informatie. 

d. De Vertrouwelijke Informatie openbaar gemaakt dient te worden op vertrouwelijke wijze indien 

en voor zover hiertoe gehouden op basis van een wettelijke verplichting en/of een in kracht van 

gewijsde gegane rechterlijke uitspraak. 

 

6.2 Elk der Partijen staat er voor in dat ook haar personeel zich zal houden aan de in de artikel 5 en 6 

genoemde verplichtingen. 

 

6.3 EUR is gerechtigd om de Resultaten van de diensten voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden te 

gebruiken. EUR is onder meer gerechtigd zonder toestemming overeenkomstig academisch gebruik 

over de resultaten te publiceren in wetenschappelijke en vaktechnische tijdschriften, dissertaties of 

andere academische media, onverminderd het recht tot publicatie in Open Access (door 

academische uitgevers), en hieromtrent bij te dragen aan wetenschappelijke congressen en 

symposia. 

 

6.3 Indien een Partij, met inachtneming van de VWS voorwaarden indien en voor zover deze niet in 

strijd zijn met de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit 2018, in enige vorm 

wil publiceren zal de publicatie door de publicerende Partij tenminste een (1) maand voor de 

officiële indiening bij de publicerende instantie aan de overige Partijen worden voorgelegd. 

Bezwaar tegen publicatie kan worden ingediend binnen twee (2) weken na ontvangst van de 

publicatie, indien en voorzover het bezwaar betrekking heeft op het waarborgen van de 

vertrouwelijkheid en de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Als de publicerende 

Partij binnen 2 weken na het verzoek om toestemming geen schriftelijke reactie van de overige 

Partijen heeft ontvangen, zal toestemming worden geacht te zijn gegeven. 

Toestemming zal niet op onredelijke gronden worden weerhouden door de overige Partijen. 

 

 In het geval dat een Partij bezwaar maakt, zullen die Partij en de publicerende Partij in goed 

onderling overleg binnen een redelijke termijn (maximaal 45 vijfenveertig (45) dagen na verzoek 
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om toestemming) een oplossing zoeken waarbij de bezwaren van die Partij in acht worden genomen 

en de wetenschappelijke kwaliteit en integriteit van de publicatie gewaarborgd blijft. 

 Partijen zullen samenwerken om de tijdige indiening, publicatie en verdediging van een eventueel 

proefschrift/ scriptie mogelijk te maken. 

 Ten behoeve van het beschermen van Resultaten kan een publicatie worden uitgesteld tot maximaal 

een periode van 3  maanden na het indienen van een verzoek tot toestemming. 

 

 

7. RECHTEN OP RESULTATEN 

7.1 De rechten op de in het kader van het Project nieuw bereikte Resultaten komen toe aan VWS.  

 

7.2 Iedere Partij zal de door deze Partij bereikte Resultaten beschikbaar stellen voor de uitvoering 

van het Project. Iedere Partij heeft het recht de Resultaten van de andere Partijen te gebruiken 

voor de uitvoering van het Project met inachtneming van de VWS voorwaarden. 

 

7.3 Alle ten behoeve van het Project ter beschikking gestelde Achtergrond is en blijft (intellectueel) 

eigendom van c.q. behoort uitsluitend toe aan de Partij, die deze ter beschikking heeft gesteld. 

Deze achtergrond mag uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van het Project. Indien 

voor het gebruik van de Resultaten Achtergrond nodig is, zal de rechthebbende op de Resultaten 

toestemming moeten vragen aan de eigenaar van de betrokken Achtergrond. Aan deze 

toestemming kunnen voorwaarden en beperkingen worden gesteld. 

 

8. AANSPRAKELIJKHEID 

8.1 Schade welke door een Partij wordt geleden als gevolg van wanprestatie van een andere Partij 

komt voor rekening van die andere Partij, evenwel met dien verstande dat de totale 

aansprakelijkheid van de andere Partij beperkt zal zijn tot haar aandeel in de kosten van het Project, 

tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van die andere Partij. 

 

8.2 Voor schade welke één der Partijen lijdt door toepassing of gebruik van door de andere Partij  

verstrekte Vertrouwelijke Informatie of door die andere Partij bij de uitvoering van het Project 

verkregen Resultaten is die andere Partij niet aansprakelijk tenzij er sprake is van opzet of grove 

schuld aan de zijde van die andere Partij. 

 

8.3 Elk der Partijen vrijwaart de andere Partij voor alle aanspraken van Derden uit hoofde van door 

deze Derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van Resultaten welke 

door de eerstgenoemde Partij aan die Derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij er sprake is van 

opzet of grove schuld aan de zijde van de andere Partij. 

 

8.4 Geen der Partijen is aansprakelijk voor enige door andere Partijen of Derden geleden indirecte 

schade of gevolgschade, zoals verlies van winst, inkomsten of contracten. 

 

 

9 DUUR EN BEËINDIGING 
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9.1 Deze Overeenkomst treedt  in werking op 6 april 2021 en wordt aangegaan voor de gehele duur van 

het Project tot 1 september 2021. 

 

9.2 Elke Partij kan deze Overeenkomst tussentijds beëindigen indien en zodra VWS om welke reden 

dan ook geen subsidie meer verleent voor de uitvoering van het Project.  

 

9.3 Indien een Partij haar verplichtingen uit deze Overeenkomst niet, niet tijdig, dan wel niet naar 

behoren nakomt kunnen de andere Partijen de in gebreke zijnde Partij bij aangetekend schrijven 

een termijn stellen binnen welke de in gebreke zijnde Partij alsnog aan haar verplichtingen dient te 

voldoen. Indien de in gebreke zijnde Partij na het verstrijken van die termijn nog niet aan haar 

verplichtingen heeft voldaan, vervallen al haar rechten uit deze Overeenkomst. 

 

9.4 Indien een Partij failliet wordt verklaard of deze (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend 

of aanvragen daarvoor worden ingediend, vervallen de rechten van zulke Partij onder deze 

Overeenkomst van rechtswege. 

 

9.5 Beëindiging van deze Overeenkomst laat de rechten en verplichtingen van Partijen krachtens de 

artikelen 5, 6, 7, 8 en 12 onverlet. 

 

 

10. WIJZIGING EN OVERDRACHT 

10.1 Deze Overeenkomst en de bijgevoegde integrale Bijlage(n) kunnen slechts bij onderlinge 

schriftelijk overeenkomst worden gewijzigd. 

 

10.2 Het is geen der Partijen toegestaan haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst over 

te dragen aan een Derde zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere Partijen. 

 

10.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst in strijd zijn met een of meerdere  

 bepalingen van de toepasselijke subsidieregeling dan prevaleert de subsidieregeling. 

 

 

11. OVERIGE VOORWAARDEN 

11.1 Partijen kunnen van deze Overeenkomst een of meerdere exemplaren ondertekenen, maar deze 

Overeenkomst treedt niet in werking dan nadat iedere Partij ten minste één exemplaar van deze 

Overeenkomst heeft ondertekend. De Partijen komen overeen dat fotokopieën, facsimile, 

elektronische, draagbare documenten (PDF) of andere exemplaren van de volledig uitgevoerde 

overeenkomst dezelfde werking en hetzelfde effect hebben als kopieën met originele inktteksten 

van de Partijen. Ieder exemplaar van deze Overeenkomst is een origineel van deze Overeenkomst 

maar alle exemplaren van deze Overeenkomst vormen tezamen één en dezelfde overeenkomst. 

 

 

12. RECHT EN GESCHILLEN 

12.1 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

 



 
 

 
6 april 2022 

12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst, dan 

wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zullen zijn, zullen worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter te 's-Gravenhage. 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend, 

 

 

Erasmus Universiteit Rotterdam, 

namens deze, 

 

decaan a.i 

 

 

 

 

Rijksuniversiteit Groningen, 

namens deze, 

 

 

directeur Bedrijfsvoering faculteit Rechtsgeleerdheid 
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1 message

Contractbeheer HIS <contractbeheerHIS@rijksoverheid.nl> Tue, Jan 25, 2022 at 11:20 AM
To: 

Geachte heer ,

Per uitzondering treft u de bovengenoemde verlengingsbrief digitaal aan.

Facturatie

UBR|HIS is de inkopende organisatie voor het ministerie waarmee u een Overeenkomst heeft gesloten. U dient
derhalve uw facturen in te dienen bij het ministerie waarvoor u de diensten zult uitvoeren, niet bij UBR|HIS. Het juiste
factuuradres is te vinden in de Overeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Contractbeheer

............................................................................................

UBR|HIS

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wilhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag | 5e etage Geel

Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

.............................................................................................

M / Contactcentrum UBR|HIS: +31707585678

www.UBR jk.nl/his

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel jk aan u is toegezonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.
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Verzonden: donderdag 4 februari 2021 16:38
Aan: 
Onderwerp: Vragen offerteaanvraag
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Op wo 3 feb. 2021 om 09:37 schreef 
[Quoted text hidden]
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prima, ik ga er mee aan de slag!

groet,
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Title Lerend effect tuchtrecht Wet BIG

Institution Faculty of Law

Participant(s) Name Email address Role

Owner

StartDate 2021-03-23 EndDate 2021-09-01

Number LAW-20210330-11960 Publish -

1 General

1.1 

Research Data Protocol Faculty of Law

Each PhD Student and researcher (e.g. a post-doc)
participating in a research project has to fill in a
Research Data Management Plan (RDMP) using
this web tool. In this tool you’ll find questions about
collecting, storing and archiving Data, Privacy
sensitive data, Ethical research and Privacy rules.

You can save and upload your RDMP via this
webtool. It is possible to make a file and to print it.
See HELP for instructions.

PhD students should prepare and upload their
RDMP after their research proposal has been
assessed by the CWB. After that, store your data in
compliance with your RDMP.

For all questions concerning RDM, ethical
questions and privacy rules for research, contact the
Research Office of the Faculty of Law, 

Please read the Research Data Protocol of the
Faculty and the Netherlands Code of Conduct for
Research Integrity (2018)  to understand the most
important rules and guidelines concerning RDM.
Mark "YES" below when you have done so. In case
you cannot comply to this protocol please explain.

Yes

1.2 

Please insert your full name (given name, family
name)

1.3 Please insert your email address

Firefox https://rdmp.webhosting rug nl/Core/ProjectDmp/Update
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1.4 

Please select a research programme.

Public Trust and Public Law

1.5 

Please enter a short description of your research
project and the central research question

In opdracht van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport voeren
onderzoekers van de RUG en van de EUR (als
onderaannemer) onderzoek uit naar het tuchtrecht
voor zorgverleners op grond van de Wet op de
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet
BIG).
De Minister voor Medische zorg heeft bij brief van
2 november 2020 aan de Tweede Kamer
aangegeven dat het goed zou zijn als het tuchtrecht
meer gericht zou zijn op het leren en verbeteren
door zorgverleners, naast het corrigerende effect dat
van het tuchtrecht uitgaat.
Daarnaast heeft zij aangegeven dat gekeken moet
worden naar de verantwoordelijkheidsverdeling bij
onjuist of nalatig handelen van individuele
beroepsbeoefenaren die werken in team- en
netwerkverband. Het onderzoek over het tuchtrecht
voor zorgverleners is een van de drie onderzoeken
in het
kader van de verkenning van de
toekomstbestendigheid van de Wet BIG
(Kamerstukken II 2020/21, 29282, 415).

De minister heeft de volgende onderzoeksvragen
geformuleerd:
1. Hoe kan de lerende werking van het tuchtrecht
worden bevorderd?
2. Hoe is de team-en netwerkverantwoordelijkheid
bij handelen of nalaten in strijd met
de normen die de beroepsbeoefenaar behoort
betrachten?

Op deze vragen zal antwoord worden gegeven door
middel van desk research (literatuur- en
jurisprudentieonderzoek) en interviews, waarover
later in dit plan meer.

1.6 

Is the project a joint project with external partner
organisations or institutions.

If yes, please mention name of institution, the
principal investigator or contact person, and
country.

Yes,

De minister van Medische zorg en Sport is
opdrachtgever van het onderzoek. De
begeleidingscommissie bestaat uit een stuurgroep
die is samengesteld uit stakeholders.

De opdracht is toegekend aan de RUG en het
onderzoek wordt, overeenkomstig de offerte,
uitgevoerd door  en 

Firefox https://rdmp.webhosting rug nl/Core/ProjectDmp/Update
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Tot slot vragen wij de stuurgroep / de in de
stuurgroep vertegenwoordigde organisaties aan te
geven met wie we van hun organisatie moeten
spreken. De stuurgroep bestaat uit de
Patiëntenfederatie Nederland, BoZ (namens Actiz,
de Nederlandse GGZ, VGN, NVZ en NFU), FGzPt
(namens de beroepsverenigingen NIP, NVO, NVP
en NVGzP), KNMG (namens haar federatiepartners
FMS, LHV, LAD, Verenso, KAMG, DG, NVAB en
NVVG en mede namens KNOV, KNMT, KNGF,
KNMP) en V&VN. Vermoedelijk ieder van die
organisaties zal dus ook een persoon voordragen
voor een interview.

Voor de duidelijkheid: in dit onderzoek hebben we
geen belangstelling voor patiëntgegevens of
gegevens van in tuchtprocedures betrokken
zorgverleners. De interviews zijn vooral bedoeld om
meer inzicht te krijgen in de problemen die met het
huidige tuchtstelsel worden ervaren en ideeën voor
verbetering van het tuchtrecht. Ik verwacht daarom
dat er in de interviews weinig tot geen tot personen
herleidbare informatie zal worden gedeeld. Voor
zover er in de interviews door te interviewen
personen onverhoopt toch namen zouden worden
genoemd, zullen we die namen uit de
transcripts/gespreksverslagen verwijderen.

3.2 

Are you collecting personal data?  

If you are conducting research with personal data
you have to comply to the General Data Privacy
Regulation (GDPR) Your research has to be
registered in the central GDPR register of the RUG.
For this a separate question list has to be filled out.

For more information about the GDPR, see the
Privacy Portal.

After submitting this dmp-form the Faculty Privacy
and Security Coordinator for Research, Maarten
Goldberg, will contact you. 

Yes

3.3 

What method(s) do you use for the collection of
data. (Tick all boxes that apply)

Semi-structured individual interviews
Semi-structured group interviews

Firefox https://rdmp.webhosting rug nl/Core/ProjectDmp/Update
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3.4 

Where will the (raw) data be stored during the
research?

On the x-drive of the RUG network
"Ik werk op de X-schijf en wissel stukken uit
met de mede-onderzoekers via Unishare."

3.4.1 

Are there non-digital data (photos, video, field
notes, diaries, paper surveys, transcripts,
photocopies of original documents, etc..) that have
to be archived?

If yes, then please specify and explain; where will
these data be stored? How are they protected? Who
will have access, and how long will these data (have
to be) stored.

No

3.5 

With whom will you be sharing data during your
research ?

See Help for additional information.

University of Groningen
Universities or other parties in Europe

3.5.1 

Are there shared responsibilities for
datamanagement?

In addition to the project's PI (Principal
Investigator), please give the names of all
researchers who are involved in the project's data
management and their responsibilities. See HELP
for guidelines.

Yes,

Naast de P.I. zijn bij dit onderzoek betrokken:

- , hoogleraar aan de RUG

- , universitair docent aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam

- , idem.

- onderzoeksassistent (studentassistent): nog aan te
stellen.

Deze onderzoekers zijn betrokken bij de uitvoering
van het onderzoek en hebben toegang tot de
gegevens op Unishare. Zij houden zich aan de
integriteitsrichtlijnen van de KNAW. Ieder van hen
heeft de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de
onderzoeksgegevens om te gaan. Ik ben
eindverantwoordelijk.

3.6 

Will data suitable for reuse, or data in relation to a
journal article, be stored in a repository like
DataverseNL? If not, please explain why and where
and how data will be stored.

"de onderzoeksgegevens zullen (zo veel
mogelijk geschoond van persoonsgegevens)
worden opgeslagen op de Y-schijf."

Firefox https://rdmp.webhosting rug nl/Core/ProjectDmp/Update
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See Help how you can arrange storage in
DataverseNL

3.6.1 

For what period of time will the data be stored after
the project has finished?

See HELP for more information.

10 years

4 Conclusion

4.1 

Are you a PhD or student?  If yes, please mention
name and email of your supervisor in the box below.

It is mandatory to consult your supervisor about
your research data management plan.
If you have not discussed it with your supervisor
please explain why not.

Tip: use the "Summary" button (available on the
project page of your plan) to make a print of your
draft plan for such a consultation.  You can save this
draft plan by printing it to PDF. There is an
instruction video available, please use the "Help"
button for more information.

No

4.2 
Thank you for filling in the RDMP.
Do you have any other information that was not 
addressed in this template that you think is useful to 
mention?

No
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5 messages

Contractbeheer HIS <contractbeheerHIS@rijksoverheid.nl> Tue, Mar 23, 2021 at 4:25 PM
To: 

Geachte mevrouw ,

Per uitzondering treft u de bovengenoemde overeenkomst digitaal aan.

Ik verzoek u de overeenkomst  per pagina te paraferen (indien mogelijk), op de laatste pagina van handtekening en
tekendatum te voorzien en vervolgens binnen
14 dagen, retour te zenden aan de afdeling Contractbeheer HIS, via e-mail contractbeheerHIS@rijksoverheid.nl.  

Facturatie

UBR|HIS is de inkopende organisatie voor het ministerie waarmee u een Overeenkomst heeft gesloten. U dient
derhalve uw facturen in te dienen bij het ministerie waarvoor u de diensten zult uitvoeren, niet bij UBR|HIS. Het juiste
factuuradres is te vinden in de Overeenkomst.

Ik attendeer u erop, dat deze Overeenkomst pas rechtsgeldig is, nadat deze door beiden partijen is geparafeerd en
ondertekend.

Met vriendelijke groet,

Haagse Inkoop Samenwerking,

namens deze,

Met vriendelijke groet,

Contractbeheer
............................................................................................
UBR|HIS

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wilhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag | 5e etage Geel
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
.............................................................................................
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De samenwerkingsovereenkomst: ik heb even geen voorbeeld bij de hand maar je kunt zelf even wat opstellen en
dan wil dat nog wel even laten checken door ABJZ

groet,

[Quoted text hidden]

-- 

aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag

Thu, Mar 25, 2021 at 10:53 AM
To: abjz@rug.nl

Beste collega,

Een offerte van mij voor de uitvoering van een derdegeldstroomonderzoek is gehonoreerd. Via  is de
overeenkomst ook aan jullie voorgelegd. Mijn vraag is als volgt. Ik zal de onderzoeksopdracht uitvoeren in
samenwerking met twee onderzoekers van de Erasmus universiteit. Van de  euro (ex BTW) die met het project
zijn gemoeid, is  (ex BTW) voor de EUR. Kunnen jullie mij helpen bij het opstellen van een
samenwerkingsovereenkomst voor deze opdracht? Of hebben jullie voorbeelden die me op weg kunnen helpen?
Dank alvast.

Met vriendelijke groet,

---------- Forwarded message ---------
From: Contractbeheer HIS <contractbeheerHIS@rijksoverheid.nl>
Date: Tue, Mar 23, 2021 at 4:25 PM
Subject: Aanbiedingsbrief 201865006.025.158
To: 

[Quoted text hidden]

[Quoted text hidden]

DVO eenzijdig getekend 201865006.025.158.pdf
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Wed, Mar 31, 2021 at 11:03 AM
To: Contractbeheer HIS <contractbeheerHIS@rijksoverheid.nl>

Geachte mevrouw ,

De voorzitter van het College van Bestuur van de RuG wil deze overeenkomst graag ondertekenen in plaats van de
directeur bedrijfsvoering. Zou op p. 5 in plaats van mevrouw  en haar functie kunnen worden
opgenomen: 'Rijksuniversiteit Groningen, namens deze, de voorzitter van het College van Bestuur, prof. dr. Jouke de
Vries'? Ik zal dan zorgen voor spoedige ondertekening. Dank alvast.
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Met vriendelijke groet,

[Quoted text hidden]

[Quoted text hidden]

University of Groningen Mail - Aanbiedingsbrief 201865006.025.158 https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=2beccc41fc&view=pt&search=all...

4 van 4 14-3-2022 08:47























































[Quoted text hidden]

University of Groningen Mail - Sollicitatie student-assistent onderzoek t... https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=2beccc41fc&view=pt&search=all...

4 van 4 14-3-2022 09:09









































































 

  

 

 SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 
Team Beroepen 
 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
T  070 340 79 11 
F  070 340 78 34 
   
www.rijksoverheid.nl 
 

Inlichtingen bij 
 

 
 

M   
 

 
Datum 
1 juli 2021 
 

Aantal pagina's 
1 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

 

 Pagina 1 van 1 

  
  
Betreft Vergadering stuurgroep toekomstbestendigheid 

Wet BIG 
Vergaderdatum en -tijd 8 juli 2021 10:30 – 12:00 
Vergaderplaats Webex 
  
  
  
  
  

  
1. 10.30 – 10.35: Opening en Mededelingen 

 
2. 10.35 – 10.50: Terugkoppeling stand van zaken onderzoek 

voorbehouden handelingen en beroepenregulering (Ecorys) 
 

3. 10.50 – 11.30: Bespreking probleemanalyse en mogelijke 
oplossingsrichtingen onderzoek lerende werking van het 
tuchtrecht (RUG) (Bijlage 1) 

 
4. 11.30 – 11.50: Bespreking voortgang deskundigheidsbevordering  

 
5. 11.50 – 12.00: Rondvraag & afsluiting 

- Eindrapport onderzoek Periodiek Registratie Certificaat (PRC): Analyse 
van de werking van huidige scholingsprogramma’s, toetsing en 
alternatieven’ van de Universiteit Maastricht 













Van: 
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 10:39
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: Agenda en stukken stuurgroep toekomst BIG 8 juli

Dag ,

[Quoted text hidden]

[Quoted text hidden]
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Vergaderingnummer (toegangscode): 2367 896 4108

Wachtwoord voor vergadering: 683521 

Deelnemen aan vergadering

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers)
+31-2072-19842,,23678964108## Netherlands Toll
+1-650-215-5226,,23678964108## United States Toll

Deelnemen via telefoon
+31-2072-19842 Netherlands Toll
+1-650-215-5226 United States Toll
Algemene inbelnummers

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing
Kies 23678964108@rijksvideo.webex.com
U kunt ook 62.109.219.4 kiezen en uw vergaderingnummer invoeren.

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies 23678964108.rijksvideo@lync.webex.com

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven.
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scopenotitie bij mij aanleveren. Bijgaand vinden jullie daarvoor de presentatie die vrijdag is gebruikt.

Met vriendelijke groet,

Presentatie_stuurgroepbijeenkomst_24 sep.pdf
838K
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Rapport concept.pdf
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Van: 
Verzonden: vrijdag 19 november 2021 15:37
Aan: 
Onderwerp: Offerte tekstredac�e
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To: 

Dag ,

Geweldig! Volgens mijn laatste berichten zou de samenwerkingsovereenkomst met de EUR zijn ondertekend, maar ik
heb hem nog niet. Ik vraag het weer even na.

Groet,

[Quoted text hidden]
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Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag

...............................................................................

T: 

E: 
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-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. --

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

Vergaderingnummer (toegangscode): 2369 500 7460

Wachtwoord voor vergadering: 2kQc8DQPmm9 

Deelnemen aan vergadering

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers)
+31-2072-19842,,23695007460## Netherlands Toll
+1-650-215-5226,,23695007460## United States Toll

Deelnemen via telefoon
+31-2072-19842 Netherlands Toll
+1-650-215-5226 United States Toll
Algemene inbelnummers

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

A: Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
E:

M: 
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Kies 23695007460@rijksvideo.webex.com
U kunt ook 62.109.219.4 kiezen en uw vergaderingnummer invoeren.

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies 23695007460.rijksvideo@lync.webex.com

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven.

Hebt u hulp nodig? Ga naar http://help.webex.com

4 attachments
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...............................................................................

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag

...............................................................................

T: 

E: 

Van: 
Verzonden: donderdag 25 november 2021 09:46
Aan: 
Onderwerp: Re: facturering in 2022?

Dag ,

De eerste helft van het bedrag is, overeenkomstig de overeenkomst verspreid over twee facturen, via jullie online
portal gefactureerd. De tweede helft zullen we inderdaad in januari 2022 factureren.

Met vriendelijke groet,

On Mon, Nov 22, 2021 at 12:45 AM  wrote:

Beste ,

Is het mogelijk om de afsluitende facturering in 2022 te doen? Als jullie het rapport in 2022 naar ons
sturen dan kunnen we het samen met het andere rapport naar de Kamer sturen.

Met vriendelijke groet,
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Onderwerp: RE: onderzoek tuchtrecht

Dag ,

Namens de directie Wetgeving en Juridische Zaken is wetgevingsjurist 
beschikbaar voor een interview. Zij werkt ma, di, do en tot 14:30 uur op vr.

De senior wetgevingsjurist gaat binnenkort met pensioen en is helaas niet meer beschikbaar voor het
interview.

Met vriendelijke groet,

Van: 
Verzonden: donderdag 8 april 2021 13:14
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: onderzoek tuchtrecht

Dag ,

Dat is prima. Ik heb het in mijn agenda gereserveerd.

Bedankt voor de informatie.

Met vriendelijke groet,

Van: 
Verzonden: donderdag 8 april 2021 12:38
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: onderzoek tuchtrecht

Dag ,

Zullen we op donderdag 6 mei om 13 uur afspreken? Waarschijnlijk zijn  en ik beide bij dat gesprek
aanwezig.

Ik stuur je dan een link naar Google Meet, dat is het systeem waarmee de RuG werkt, zodat ik ons overleg kan
opnemen. Onze onderzoeksassistent werkt de opname uit tot een verslag dat we binnen het onderzoeksteam
gebruiken. De opname wordt aan het eind van het onderzoek vernietigd. Het verslag wordt gearchiveerd en niet
met derden gedeeld. In de bijlage die ik je toezond, stond daar uitgebreidere informatie over. Als je nog vragen hebt
of wil overleggen, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

On Wed, Apr 7, 2021 at 4:25 PM   wrote:

Dag ,

Bedankt voor de informatie.

Ik kan de week van 3 mei maandag- en woensdagochtend, donderdag- en vrijdagmiddag.

Met vriendelijke groet,
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

...............................................................................

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag

...............................................................................

T: 

E

Van: 
Verzonden: woensdag 7 april 2021 10:30
Aan: 
CC:

Onderwerp: Re: onderzoek tuchtrecht

Dag ,

Dank voor de brief, de contactgegevens en de overige informatie. We plannen graag ook een gesprek met jou in
om het (uitgebreider) over de inhoud van het onderzoek te hebben. Dat gaat wellicht het beste na afronding van
ons deskresearch, bijvoorbeeld in de week van 3 mei. Heb je die week een moment dat je past?

Voor wat betreft de gegevensverwerking en de AVG vinden we het van belang dat de te interviewen personen
hun inzichten in het tuchtrecht en ideeën voor verbetering vrij met ons delen. Bij het rapport zal een lijst worden
gevoegd met namen en functies van personen met wie we hebben gesproken, maar we gaan terughoudend om
met het in het eindrapport citeren van in interviews inzichten en ideeën. Dat zal anders zijn als het een officieel
standpunt van een instantie betreft, als is gesproken over informatie die in het publieke domein ligt of als de
geïnterviewde heeft aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben. Over de verwerking van de uitkomsten
van de interviews worden de te interviewen personen geïnformeerd door middel van bijgaande brief. In
samenwerking met de universitaire commissie voor ethische toetsing van onderzoek wordt ook een
datamanagementplan vastgesteld waarin de omgang met data is vastgelegd (concept pending).

We bereiden voor vrijdag een korte pitch van een paar minuten voor waarin we uitleggen hoe we het onderzoek
willen aanpakken, wat de planning is en hoe we met de stuurgroep samenwerken.  liet ons weten dat we
om 11.30 uur aan de beurt zijn en dat zij ons appt als we bij de meeting kunnen aansluiten.

Met vriendelijke groet,

On Tue, Apr 6, 2021 at 4:15 PM  wrote:

Beste  en ,

Aanstaande vrijdag 9 april zullen jullie bij de bespreking van het onderzoek tuchtrecht (11:30-12:00)
direct het woord krijgen om een toelichting te geven en om vragen te beantwoorden.

De leden van de stuurgroep zijn:

· VWS:   MEVA): voorzitter van het overleg,  (
MEVA)),  (secretaris van overleg);
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· KNMG (mede namens KNMT, KNOV, KNGF):  (  KNMG) en 
(beleidsadviseur);

· VenVN:  (  VenVN) en  (beleidsadviseur);

· Patientenfederatie:  ( ) en 
(beleidsadviseur);

· FGZPT:  (  FGZPT) en  (  FGZPT);

· BoZ:  (  Actiz) en  (  BoZ)

De tuchtklachtfunctionarissen die jullie kunnen benaderen voor een interview zijn: 
 en 

De wetgevingsjurist die jullie kunnen benaderen geef ik later deze week door. Er moet intern nog over
worden besloten.

Namens beleid ben ik dus beschikbaar.

Welk beleid hanteren jullie wat betreft gegevensverwerking en AVG t.a.v. de geïnterviewden?

Bijgevoegd de brief (met bijlage) waarom jullie hebben gevraagd.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

...............................................................................

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag

...............................................................................

T: 

E: 

--

Rijksuniversiteit Groningen

Tel.: 

--
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Op vr 10 dec. 2021 12:42 schreef 
[Quoted text hidden]
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Aan: 
Onderwerp: Re: facturering in 2022?

Dag ,

De eerste helft van het bedrag is, overeenkomstig de overeenkomst verspreid over twee facturen, via jullie online
portal gefactureerd. De tweede helft zullen we inderdaad in januari 2022 factureren.

Met vriendelijke groet,

On Mon, Nov 22, 2021 at 12:45 AM  wrote:

Beste ,

Is het mogelijk om de afsluitende facturering in 2022 te doen? Als jullie het rapport in 2022 naar ons sturen
dan kunnen we het samen met het andere rapport naar de Kamer sturen.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport                         

...............................................................................

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag

...............................................................................

T: 

E: 
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Dat is prima. Ik heb het in mijn agenda gereserveerd.

Bedankt voor de informatie.

Met vriendelijke groet,

Van: 
Verzonden: donderdag 8 april 2021 12:38
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: onderzoek tuchtrecht

Dag ,

Zullen we op donderdag 6 mei om 13 uur afspreken? Waarschijnlijk zijn  en ik beide bij dat gesprek aanwezig.

Ik stuur je dan een link naar Google Meet, dat is het systeem waarmee de RuG werkt, zodat ik ons overleg kan
opnemen. Onze onderzoeksassistent werkt de opname uit tot een verslag dat we binnen het onderzoeksteam
gebruiken. De opname wordt aan het eind van het onderzoek vernietigd. Het verslag wordt gearchiveerd en niet met
derden gedeeld. In de bijlage die ik je toezond, stond daar uitgebreidere informatie over. Als je nog vragen hebt of wil
overleggen, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

On Wed, Apr 7, 2021 at 4:25 PM  wrote:

Dag ,

Bedankt voor de informatie.

Ik kan de week van 3 mei maandag- en woensdagochtend, donderdag- en vrijdagmiddag.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

...............................................................................

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag

...............................................................................

T: 

E:

Van: 
Verzonden: woensdag 7 april 2021 10:30
Aan: 
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CC:

Onderwerp: Re: onderzoek tuchtrecht

Dag ,

Dank voor de brief, de contactgegevens en de overige informatie. We plannen graag ook een gesprek met jou in
om het (uitgebreider) over de inhoud van het onderzoek te hebben. Dat gaat wellicht het beste na afronding van
ons deskresearch, bijvoorbeeld in de week van 3 mei. Heb je die week een moment dat je past?

Voor wat betreft de gegevensverwerking en de AVG vinden we het van belang dat de te interviewen personen hun
inzichten in het tuchtrecht en ideeën voor verbetering vrij met ons delen. Bij het rapport zal een lijst worden
gevoegd met namen en functies van personen met wie we hebben gesproken, maar we gaan terughoudend om
met het in het eindrapport citeren van in interviews inzichten en ideeën. Dat zal anders zijn als het een officieel
standpunt van een instantie betreft, als is gesproken over informatie die in het publieke domein ligt of als de
geïnterviewde heeft aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben. Over de verwerking van de uitkomsten van
de interviews worden de te interviewen personen geïnformeerd door middel van bijgaande brief. In samenwerking
met de universitaire commissie voor ethische toetsing van onderzoek wordt ook een datamanagementplan
vastgesteld waarin de omgang met data is vastgelegd (concept pending).

We bereiden voor vrijdag een korte pitch van een paar minuten voor waarin we uitleggen hoe we het onderzoek
willen aanpakken, wat de planning is en hoe we met de stuurgroep samenwerken.  liet ons weten dat we
om 11.30 uur aan de beurt zijn en dat zij ons appt als we bij de meeting kunnen aansluiten.

Met vriendelijke groet,

On Tue, Apr 6, 2021 at 4:15 PM  wrote:

Beste ,

Aanstaande vrijdag 9 april zullen jullie bij de bespreking van het onderzoek tuchtrecht (11:30-12:00)
direct het woord krijgen om een toelichting te geven en om vragen te beantwoorden.

De leden van de stuurgroep zijn:

· VWS:  (  MEVA): voorzitter van het overleg,  (
MEVA)),  (secretaris van overleg);

· KNMG (mede namens KNMT, KNOV, KNGF):  (  KNMG) en 
(beleidsadviseur);

· VenVN:   VenVN) en  (beleidsadviseur);

· Patientenfederatie:  (manager medisch specialistische zorg PF) en 
(beleidsadviseur);

· FGZPT:  (  FGZPT) en  (directeur secretaris FGZPT);

· BoZ:  (  Actiz) en  (  BoZ)

De tuchtklachtfunctionarissen die jullie kunnen benaderen voor een interview zijn: 
 en 

De wetgevingsjurist die jullie kunnen benaderen geef ik later deze week door. Er moet intern nog over
worden besloten.

Namens beleid ben ik dus beschikbaar.

Welk beleid hanteren jullie wat betreft gegevensverwerking en AVG t.a.v. de geïnterviewden?

Bijgevoegd de brief (met bijlage) waarom jullie hebben gevraagd.

Met vriendelijke groet,
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Zullen we op donderdag 6 mei om 13 uur afspreken? Waarschijnlijk zijn  en ik beide bij dat gesprek aanwezig.

Ik stuur je dan een link naar Google Meet, dat is het systeem waarmee de RuG werkt, zodat ik ons overleg kan
opnemen. Onze onderzoeksassistent werkt de opname uit tot een verslag dat we binnen het onderzoeksteam
gebruiken. De opname wordt aan het eind van het onderzoek vernietigd. Het verslag wordt gearchiveerd en niet met
derden gedeeld. In de bijlage die ik je toezond, stond daar uitgebreidere informatie over. Als je nog vragen hebt of wil
overleggen, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

On Wed, Apr 7, 2021 at 4:25 PM )  wrote:

Dag ,

Bedankt voor de informatie.

Ik kan de week van 3 mei maandag- en woensdagochtend, donderdag- en vrijdagmiddag.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

...............................................................................

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag

...............................................................................

T: 

E:

Van: 
Verzonden: woensdag 7 april 2021 10:30
Aan: 
CC:

Onderwerp: Re: onderzoek tuchtrecht

Dag ,

Dank voor de brief, de contactgegevens en de overige informatie. We plannen graag ook een gesprek met jou in
om het (uitgebreider) over de inhoud van het onderzoek te hebben. Dat gaat wellicht het beste na afronding van
ons deskresearch, bijvoorbeeld in de week van 3 mei. Heb je die week een moment dat je past?

Voor wat betreft de gegevensverwerking en de AVG vinden we het van belang dat de te interviewen personen hun
inzichten in het tuchtrecht en ideeën voor verbetering vrij met ons delen. Bij het rapport zal een lijst worden
gevoegd met namen en functies van personen met wie we hebben gesproken, maar we gaan terughoudend om
met het in het eindrapport citeren van in interviews inzichten en ideeën. Dat zal anders zijn als het een officieel
standpunt van een instantie betreft, als is gesproken over informatie die in het publieke domein ligt of als de
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geïnterviewde heeft aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben. Over de verwerking van de uitkomsten van
de interviews worden de te interviewen personen geïnformeerd door middel van bijgaande brief. In samenwerking
met de universitaire commissie voor ethische toetsing van onderzoek wordt ook een datamanagementplan
vastgesteld waarin de omgang met data is vastgelegd (concept pending).

We bereiden voor vrijdag een korte pitch van een paar minuten voor waarin we uitleggen hoe we het onderzoek
willen aanpakken, wat de planning is en hoe we met de stuurgroep samenwerken.  liet ons weten dat we
om 11.30 uur aan de beurt zijn en dat zij ons appt als we bij de meeting kunnen aansluiten.

Met vriendelijke groet,

On Tue, Apr 6, 2021 at 4:15 PM  wrote:

Beste  en ,

Aanstaande vrijdag 9 april zullen jullie bij de bespreking van het onderzoek tuchtrecht (11:30-12:00)
direct het woord krijgen om een toelichting te geven en om vragen te beantwoorden.

De leden van de stuurgroep zijn:

· VWS:   MEVA): voorzitter van het overleg,  (
MEVA)),  (secretaris van overleg);

· KNMG (mede namens KNMT, KNOV, KNGF):  (  KNMG) en 
(beleidsadviseur);

· VenVN:  (  VenVN) en  (beleidsadviseur);

· Patientenfederatie:  (manager medisch specialistische zorg PF) en 
(beleidsadviseur);

· FGZPT:  (voorzitter FGZPT) en  (  FGZPT);

· BoZ:  (  Actiz) en  (  BoZ)

De tuchtklachtfunctionarissen die jullie kunnen benaderen voor een interview zijn: 
 en 

De wetgevingsjurist die jullie kunnen benaderen geef ik later deze week door. Er moet intern nog over
worden besloten.

Namens beleid ben ik dus beschikbaar.

Welk beleid hanteren jullie wat betreft gegevensverwerking en AVG t.a.v. de geïnterviewden?

Bijgevoegd de brief (met bijlage) waarom jullie hebben gevraagd.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

...............................................................................

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
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CC: 
Onderwerp: RE: onderzoek tuchtrecht

Dag ,

Dat is prima. Ik heb het in mijn agenda gereserveerd.

Bedankt voor de informatie.

Met vriendelijke groet,

Van: 
Verzonden: donderdag 8 april 2021 12:38
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: onderzoek tuchtrecht

Dag ,

Zullen we op donderdag 6 mei om 13 uur afspreken? Waarschijnlijk zijn  en ik beide bij dat gesprek aanwezig.

Ik stuur je dan een link naar Google Meet, dat is het systeem waarmee de RuG werkt, zodat ik ons overleg kan
opnemen. Onze onderzoeksassistent werkt de opname uit tot een verslag dat we binnen het onderzoeksteam
gebruiken. De opname wordt aan het eind van het onderzoek vernietigd. Het verslag wordt gearchiveerd en niet met
derden gedeeld. In de bijlage die ik je toezond, stond daar uitgebreidere informatie over. Als je nog vragen hebt of wil
overleggen, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

On Wed, Apr 7, 2021 at 4:25 PM  wrote:

Dag ,

Bedankt voor de informatie.

Ik kan de week van 3 mei maandag- en woensdagochtend, donderdag- en vrijdagmiddag.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

...............................................................................

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag

...............................................................................

T: 
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E:

Van: 
Verzonden: woensdag 7 april 2021 10:30
Aan: 
CC:

Onderwerp: Re: onderzoek tuchtrecht

Dag ,

Dank voor de brief, de contactgegevens en de overige informatie. We plannen graag ook een gesprek met jou in
om het (uitgebreider) over de inhoud van het onderzoek te hebben. Dat gaat wellicht het beste na afronding van
ons deskresearch, bijvoorbeeld in de week van 3 mei. Heb je die week een moment dat je past?

Voor wat betreft de gegevensverwerking en de AVG vinden we het van belang dat de te interviewen personen hun
inzichten in het tuchtrecht en ideeën voor verbetering vrij met ons delen. Bij het rapport zal een lijst worden
gevoegd met namen en functies van personen met wie we hebben gesproken, maar we gaan terughoudend om
met het in het eindrapport citeren van in interviews inzichten en ideeën. Dat zal anders zijn als het een officieel
standpunt van een instantie betreft, als is gesproken over informatie die in het publieke domein ligt of als de
geïnterviewde heeft aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben. Over de verwerking van de uitkomsten van
de interviews worden de te interviewen personen geïnformeerd door middel van bijgaande brief. In samenwerking
met de universitaire commissie voor ethische toetsing van onderzoek wordt ook een datamanagementplan
vastgesteld waarin de omgang met data is vastgelegd (concept pending).

We bereiden voor vrijdag een korte pitch van een paar minuten voor waarin we uitleggen hoe we het onderzoek
willen aanpakken, wat de planning is en hoe we met de stuurgroep samenwerken.  liet ons weten dat we
om 11.30 uur aan de beurt zijn en dat zij ons appt als we bij de meeting kunnen aansluiten.

Met vriendelijke groet,

On Tue, Apr 6, 2021 at 4:15 PM  wrote:

Beste  en ,

Aanstaande vrijdag 9 april zullen jullie bij de bespreking van het onderzoek tuchtrecht (11:30-12:00)
direct het woord krijgen om een toelichting te geven en om vragen te beantwoorden.

De leden van de stuurgroep zijn:

· VWS:  MEVA): voorzitter van het overleg,  (
MEVA)),  (secretaris van overleg);

· KNMG (mede namens KNMT, KNOV, KNGF):  (  KNMG) en 
(beleidsadviseur);

· VenVN:   VenVN) en  (beleidsadviseur);

· Patientenfederatie:  ( ) en 
(beleidsadviseur);

· FGZPT:  ( FGZPT) en  (  FGZPT);

· BoZ:  (  Actiz) en  (  BoZ)

De tuchtklachtfunctionarissen die jullie kunnen benaderen voor een interview zijn: 
 en 

De wetgevingsjurist die jullie kunnen benaderen geef ik later deze week door. Er moet intern nog over
worden besloten.

Namens beleid ben ik dus beschikbaar.
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On Wed, Apr 7, 2021 at 4:25 PM   wrote:

Dag ,

Bedankt voor de informatie.

Ik kan de week van 3 mei maandag- en woensdagochtend, donderdag- en vrijdagmiddag.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

...............................................................................

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag

...............................................................................

T: 

E: 

Van: 
Verzonden: woensdag 7 april 2021 10:30
Aan: 
CC:

Onderwerp: Re: onderzoek tuchtrecht

Dag ,

Dank voor de brief, de contactgegevens en de overige informatie. We plannen graag ook een gesprek met jou in
om het (uitgebreider) over de inhoud van het onderzoek te hebben. Dat gaat wellicht het beste na afronding van
ons deskresearch, bijvoorbeeld in de week van 3 mei. Heb je die week een moment dat je past?

Voor wat betreft de gegevensverwerking en de AVG vinden we het van belang dat de te interviewen personen
hun inzichten in het tuchtrecht en ideeën voor verbetering vrij met ons delen. Bij het rapport zal een lijst worden
gevoegd met namen en functies van personen met wie we hebben gesproken, maar we gaan terughoudend om
met het in het eindrapport citeren van in interviews inzichten en ideeën. Dat zal anders zijn als het een officieel
standpunt van een instantie betreft, als is gesproken over informatie die in het publieke domein ligt of als de
geïnterviewde heeft aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben. Over de verwerking van de uitkomsten
van de interviews worden de te interviewen personen geïnformeerd door middel van bijgaande brief. In
samenwerking met de universitaire commissie voor ethische toetsing van onderzoek wordt ook een
datamanagementplan vastgesteld waarin de omgang met data is vastgelegd (concept pending).

We bereiden voor vrijdag een korte pitch van een paar minuten voor waarin we uitleggen hoe we het onderzoek
willen aanpakken, wat de planning is en hoe we met de stuurgroep samenwerken.  liet ons weten dat we
om 11.30 uur aan de beurt zijn en dat zij ons appt als we bij de meeting kunnen aansluiten.

Met vriendelijke groet,
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On Tue, Apr 6, 2021 at 4:15 PM > wrote:

Beste  en ,

Aanstaande vrijdag 9 april zullen jullie bij de bespreking van het onderzoek tuchtrecht (11:30-12:00)
direct het woord krijgen om een toelichting te geven en om vragen te beantwoorden.

De leden van de stuurgroep zijn:

· VWS:  (  MEVA): voorzitter van het overleg,  (
MEVA)),  (secretaris van overleg);

· KNMG (mede namens KNMT, KNOV, KNGF):  (  KNMG) en
(beleidsadviseur);

· VenVN:  (  VenVN) en  (beleidsadviseur);

· Patientenfederatie:  ) en 
(beleidsadviseur);

· FGZPT:  (  FGZPT) en  (  FGZPT);

· BoZ:  (  Actiz) en   BoZ)

De tuchtklachtfunctionarissen die jullie kunnen benaderen voor een interview zijn: 
 en .

De wetgevingsjurist die jullie kunnen benaderen geef ik later deze week door. Er moet intern nog over
worden besloten.

Namens beleid ben ik dus beschikbaar.

Welk beleid hanteren jullie wat betreft gegevensverwerking en AVG t.a.v. de geïnterviewden?

Bijgevoegd de brief (met bijlage) waarom jullie hebben gevraagd.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

...............................................................................

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag

...............................................................................

T: 

E

--
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Onderwerp: RE: facturering (spoed)

Dank voor je snelle reactie, !

Onze fin. afd. geeft aan dat de factuur nog niet zichtbaar is in het betaalsysteem, maar dat er doorgaans een
werkdag overheen gaat tussen indiening in het E-portaal en de opname in het betaalsysteem.

Met vriendelijke groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 8 december 2021 11:52

[Quoted text hidden]

[Quoted text hidden]
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plan van aanpak (feedback + deel 

Sat, Feb 20, 2021 at 2:28 PM
To: 

Hoi  en 

Bijgaand mijn feedback op het plan van aanpak. Bij alles wat mij opviel heb ik een comment
geplaatst. Dat betekent niet dat we er persé iets mee moeten, het is ter overweging. Waar ik in de
tekst iets heb veranderd heb ik met track changes gewerkt. Mijn 'eigen' deel heb ik er gewoon
ingeplakt. Ik heb het zo veel mogelijk afgestemd op het deel van  zodat er een eenduidig plan
van aanpak is. Voel jullie vrij er kri sch naar te kijken. Het is voor mij pas de tweede keer dat ik een
dergelijke offerte/aanvraag (mee)schrijf.

Verder:

1. aanbiedingsbrief lijkt mij zo prima
2. prijsopgave is wat mij betre  akkoord, echter hee   komende week nog overleg met

onze project controller, dus daar zal het vanaf hangen. (@ : als ik daar iets in kan
doen laat het dan weten)

3. urenaantal: wat mijn uren betre  prima, maar als  meer wil doen vind ik dat ook
helemaal  goed.

4. zullen we komende week nog een keer overleg inplannen? Is dat handig of lukt het per mail
ook wel om de offerte af te ronden

5. @ : is mijn CV zoals ik hem in de vorige mail aan had geleverd akkoord?

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Erasmus University Rotterdam

The Netherlands

E:
I: http://www.eshpm.eur.nl/

Plan van Aanpak-2.docx
74K
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plan van aanpak (feedback + deel )

Mon, Feb 22, 2021 at 1:16 PM
To: 
Cc: 

Dag  en 

Je stond inderdaad wat weinig op de offerte. Ik heb er nu 30 uur van gemaakt. Is dat ok? Dan stuur ik je
kostenverdeling, de aanbiedingsbrief e.d. alvast voor ondertekening richting het faculteitsbestuur.

Groet,

[Quoted text hidden]

--

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Rijksuniversiteit Groningen

Tel.: 

Bijlage 2 - Prijsopgavenformulier.docx
284K
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plan van aanpak (feedback + deel )

Mon, Feb 22, 2021 at 12:19 PM
To: "

Ha  en 

Bijgevoegd mijn opmerkingen bij het stuk. Ik heb vooral in de kantlijn gewerkt. Inhoudelijk staat het
denk ik goed. Ik zou zelf de twee onderzoeksvragen nog wat meer integreren, zowel inhoudelijk in het
stuk als qua opzet van methode. 

Ik heb wat opmerkingen in het stuk gezet waar ik sterker zou inze en
op interviews of focusgroepen. 

Het is denk ik goed om een overzichtje te maken over het aantal interviews dat we willen doen en
hoeveel dagen we ongeveer willen spenderen aan desk research, interviews en panelbijeekomsten.
Dan kunnen we ook wat beter inscha en of dit allemaal haalbaar is. Ik sta er nu op voor 2 dagen en
dat laat ik aan jullie, maar dat gee  uiteraard niet heel veel ruimte om veel te doen. Ik kan me
voorstellen dat ik dan iets doe in de uitvoer van focusgroepen en meelees/denk gedurende het
proces. Als ik ook wat meer in de uitvoer van interviews kan doen is dat prima, maar dan is het goed
om nog even naar de verdeling te kijken. 

Ik zou morgen (voor 14 of na 15 uur) of woensdag (na 11 uur) kunnen videobellen als dat handig is.

Groet,

From:
Sent: Monday, February 22, 2021 09:59
To:
[Quoted text hidden]

[Quoted text hidden]

Plan van Aanpak-2 .docx
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plan van aanpak (feedback + deel )

Tue, Feb 23, 2021 at 8:58 PM
To: 

Ha  en ,

Ik heb vandaag met onze project controller gesproken en die is akkoord met de prijsopgave en
tarieven. Schijnt allemaal wat minder moeilijk te liggen bij lage bedragen zoals ons project. Mochten
we het project gegund krijgen dan is het nodig om tzt een samenwerkingsovereenkomst op te
stellen. Ik vermoed dat die dan vanuit Groningen als aanvrager wordt opgesteld, en dan gaan onze
juristen er doorheen. Is allemaal niet zo spannend maar wel nodig.

We spreken elkaar morgen. Ik neem voor ons overleg de laatste versie van het plan van aanpak door
(vandaag zat vol). 

Groet,

From: 
Sent: Monday, February 22, 2021 19:05
To:
[Quoted text hidden]

[Quoted text hidden]
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