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DOEL ‘Zorg voor Delen’

Advies uitbrengen over hoe data optimaal kan 
worden gedeeld



TOPICS als DATADEEL EXPERIMENT
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VRAAGSTELLING

Wat waren de belemmerende en 
bevorderende  factoren van het data delen 
binnen TOPICS-MDS?



Proces van data delen

• Stap 1 Samenstelling van TOPICS-MDS vragenset 

• Stap 2 Informatievoorziening over TOPICS- MDS richting onderzoekers 
• Stap 3 Geïnformeerde toestemming van deelnemers 
• Stap 4 Het aanleveren van (meta)data aan TOPICS-MDS 

• Stap 5 Het managen van de aangeleverde data 
• Stap 6 Hergebruik van data uit TOPICS-MDS 
• Stap 7 Informatievoorziening over de opbrengst





METHODEN

Interviews
(N= 16 NPO onderzoekers; 5 werkgroepleden TOPICS-

MDS)

Groepsinterview
(N= 3 hergebruikers)

Toetsen van resultaten in:

Expertmeeting & Invitational conference



Onderzoekers enthousiast 

“Ja, positief. Het is mooi natuurlijk dat al die data van 
de verschillende onderzoeken in heel Nederland 
verzameld worden en dat daar nu mooie grote studies 
mee gedaan kunnen worden (…). Ja, het is mooi dat 
dat nu in een grote database terecht is gekomen, dat 
er heel veel onderzoek mee gedaan kan worden. 
(Respondent 214, NPO-onderzoeker) ”



Redenen:

• Tijd
• Geen goede faciliteiten beschikbaar
• Sluit niet aan bij eigen studie, what’s in it for me?
• Angst dat iemand er met de data vandoor gaat.

Inzetten op:

• Goede faciliteiten
• Draagvlak en win/win
• Afspraken maken



Metadata essentieel

“Als je gewoon heel veel missende waarden hebt in 
(…) je project, dan vraag ik me af hoe goed je eigenlijk 
die dataverzameling hebt gedaan en (…) hoeveel 
meer dingen ontbreken in die dataset. Dan gaat je 
vertrouwen in een dataset ook weg. (Respondent 102, 
Werkgroep )” 



• Duiden en interpreteren

• Verhogen vertrouwen secundaire data

Inzetten op:

• Transparantie controleprocessen en goede metadata 
verzamelen

• Communicatie onderzoeksteam



Data delen nog geen standaard

“Nou, wat mij opviel vooral is; van tevoren hadden ze 
het idee van “ik schrijf zo’n aanvraag, ik krijg die 
subsidie en ik krijg gewoon een bak data en dat is 
allemaal prima en perfect in orde”. Dat is dus niet zo. 
Ik denk dat mensen zich vaak niet realiseren dat als ze 
gebruik maken van secundaire data, dat dat gewoon 
nooit… Een perfecte dataset bestaat sowieso niet. Als 
dat wel zo is, dan is er iets mis, denk ik. (Respondent 
105, Werkgroep TOPICS-MDS) “



Wat helpt?

-bekendheid database
-subsidie

-specifiek voor hergebruikers:
-heldere verwachtingen en rollen

Breder kijken naar output wetenschapper!



Verder investeren maar ook 
evalueren….



Checklist data delen

http://topics-mds.eu/data-sharing/


