BIJLAGE 2. Overzicht toegezegde maatregelen
nr.

omschrijving maatregel

Stand van zaken en planning

1

Ministeriële regeling met
inachtneming van waarborgen die
vergelijkbaar zijn met de regeling
in de van Aanwijzingen voor de
Planbureaus
Nieuwe huisvesting WODC
Helder mandaat voor
beleidsmedewerkers die een
onderzoek begeleiden
Omgangskader
Module beleidsonderzoek in de
Beleidsacademie
Met voorrang volgen van de
module beleidsonderzoek door
medewerkers die met (lopend)
onderzoek te maken hebben

Afgerond.

2
3
4
5
6

7
8

Instelling functie ‘Chief Science
Officer’ bij het WODC
Instelling functie Centrale
Kenniscoördinator

9

Uitdragen en handhaven (deels
nieuwe) gedragsregels door de
Bestuursraad van het ministerie
van JenV

10

Instellen functie onafhankelijke
Transitieadviseur
Opdracht aan de nieuwe directeur
WODC om management te
versterken, weerbaarheid van
medewerkers te vergroten, een
cultuur van aanspreken te
ontwikkelen, steun uit te dragen
aan medewerkers die oneigenlijke
beïnvloeding (menen te) ervaren
en de nieuwe inrichting van
werkprocessen bij het WODC met
voorrang te implementeren
Duidelijker neerleggen van criteria
bij de beslissing WODC of een
onderzoek intern wordt uitgevoerd
of extern wordt aanbesteed

11

12

Afgerond.
Afgerond.
Afgerond.
Afgerond.
De module is een onderdeel van het
doorlopende aanbod van de
Beleidsacademie en is primair
ingericht voor beleidsmedewerkers
die met (lopend) onderzoek te
maken hebben.
De interne vertrouwenspersonen
zijn benoemd (zie ook 19).
Deze zal plaatsvinden in het kader
van de inrichting van de
ondersteunende structuur voor de
kennisfunctie. In de tussentijd
worden de taken, die in mijn
toezegging aan het takenpakket
van de Centrale Kenniscoördinator
zijn toegevoegd, door de
‘kwartiermaker kennisfunctie’
uitgevoerd. Planning afronding:
eerste kwartaal 2020
Alle relevante gedragsregels
(regeling, Omgangskader,
procedures) in de relatie ‘beleid’ –
WODC zullen begin 2020 gebundeld
voor alle medewerkers beschikbaar
zijn.
Afgerond.
Afgerond.

Onder leiding van de nieuwe
directeur WODC wordt met de
medewerkers van het WODC
gewerkt aan een toekomstvisie voor
het WODC, waarin dit punt wordt
meegenomen. Planning afronding:
zomer 2020.

nr.

omschrijving maatregel

Stand van zaken en planning

13

Breder openbaar maken van
vastgestelde startnotities door
WODC

14

Voorkoming van vermenging van
de rollen van onderzoeker en
projectleider bij WODC
Neerleggen in de WODCinstrumenten van een
publicatietermijn van maximaal zes
weken
Eigen verzorging van communicatie
door WODC
Onderschrijving door WODC van de
NGWI en actief onder de aandacht
van medewerkers brengen
Opstelling WODC Klachtenregeling
Wetenschappelijke Integriteit
Instelling externe
klachtencommissie
wetenschappelijke integriteit voor
het WODC
Aansluiting WODC bij LOWI
Uitbreiding van de gestructureerde
intervisie binnen het WODC

Bij de hervorming van de website
van het WODC in 2020 worden de
mogelijkheden tot vergroting van
de transparantie over te starten en
lopend onderzoek via de website
onderzocht. Planning afronding:
2020.
Afgerond.

15

16
17
18
19

20
21

22

Verbetering van de archivering bij
het WODC

23

Vervroeging van de periodieke
visitatie van het WODC die tevens
de voortgang van het
transitieproces bekijkt op voor het
WODC relevante punten.
Instelling Vaste
Integriteitscommissie ministerie
van Justitie en Veiligheid
Instelling onafhankelijk meldpunt
voor medewerkers en
vertrouwenspersonen bij Vaste
Integriteitscommissie
Standaardbevestiging door het
bevoegd gezag van iedere
integriteitsmelding
Verheldering rollen van
vertrouwenspersonen
Verduidelijking melding onder
geheimhouding van de identiteit
van de melder
Verbeterde uitdaging van
bescherming tegen benadeling
Voorlichtingsronde bestuursdepartement door Centrale Integriteitscoördinator

24
25

26
27
28
29
30

Afgerond.

Afgerond.
Afgerond.
Afgerond.
De Commissie Wetenschappelijke
Integriteit zal in januari 2020
worden ingesteld.
Afgerond.
Op basis van voorstellen van een
werkgroep van medewerkers van
het WODC worden in 2020 WODCbrede dialoogsessies over diverse
thema’s georganiseerd.
Het WODC werkt samen met onder
andere het Nationaal Archief aan
een toekomstbestendige
archivering.
De voorbereiding van de
eerstvolgende visitatie start begin
2020.
De leden voor de Vaste
Integriteitscommissie worden nu
geworven.
Afgerond.

Afgerond.
Afgerond.
Afgerond.
Afgerond.
Afgerond.

