
 

 

Onderzoeksprotocol  

Dit protocol is van toepassing op het vervolgonderzoek naar Grote projecten in Delft ten behoeve van 

nadere duiding en het opstellen van een Regeling risicovolle projecten.  

 

Dit protocol beschrijft de werkwijze van de onderzoekscommissie en het onderzoeksbureau Necker van 

Naem bij het houden van interviews (besloten en openbaar).  

 

Het onderzoeksbureau Necker van Naem, dat de onderzoekscommissie bij dit onderzoek ondersteunt, 

hanteert voor de interviews het volgende protocol: 

 

Algemeen protocol voor interviews (besloten en openbaar) 

/ Tijdens de uitvoering van het onderzoek kunnen zowel personen op ambtelijk en bestuurlijk niveau 

binnen de gemeente als externe partijen en deskundigen worden benaderd voor een interview.  

/ Vaststelling van plaats en tijd van het interview vindt plaats in onderling overleg. De uitnodiging wordt 

schriftelijk verzonden. Necker van Naem beschouwt e-mail als een schriftelijk communicatiemiddel.  

/ Te interviewen personen ontvangen bij de uitnodiging voor het interview dit onderzoeksprotocol, de 

kaders van het onderzoek en een lijst met de gespreksthema’s die tijdens het interview in ieder geval 

aan de orde zullen komen.  

/ Interviews worden afgenomen door leden van de onderzoekscommissie, ondersteund door de 

onderzoekers van Necker van Naem.  

/ In de bijlage van de rapportage wordt een lijst opgenomen van de personen met wie ten behoeve van 

het onderzoek een interview is afgenomen (zowel besloten als openbaar). 

 

Specifiek protocol openbare interviews 

Het specifieke protocol voor openbare interviews is afgeleid van enkele bepalingen uit de Gemeentewet art. 

155c. De openbare interviews voor dit onderzoek zijn op vrijwillige basis. Deelname is niet verplicht en er 

zal geen eed of belofte afgelegd hoeven worden. Gelet op het openbare karakter van het interview kan er in 

het onderzoeksrapport uit de interviews worden geciteerd.  

 

Verloop van het openbaar interview 

1. Bij een openbaar interview zijn ten minste drie commissieleden aanwezig, onder wie de 

(plaatsvervangend) voorzitter. 

2. De te interviewen persoon meldt zich op het aangegeven tijdstip op de aangegeven plaats, waar 

deze wordt opgehaald. 

3. De (plaatsvervangend) voorzitter opent het openbaar interview en licht het verloop van het 

interview toe. 

4. Het openbare interview wordt rechtstreeks uitgezonden via de gemeentelijke website. 

5. Van het openbare interview wordt een geluids- en beeldopname gemaakt. Dit wordt beschouwd 

als de verslaglegging van het openbare interview. 

6. De voorzitter sluit het openbare interview af. 

 

Toehoorders en pers 

1. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen het openbare interview vanaf de door de 

voorzitter aangewezen plaatsen bijwonen. 

2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is niet 

toegestaan. 



 

3. De voorzitter is verantwoordelijk voor de orde tijdens het openbare interview en is bevoegd 

toehoorders en vertegenwoordigers van de pers die op enigerlei wijze de orde van de vergadering 

verstoren, te (laten) verwijderen. 

 

Geluids- en beeldregistratie 

1. De commissie draagt er zorg voor dat er een rechtstreekse uitzending via de gemeentelijke 

website, een beeldopname van de zittingen wordt gemaakt. Derden die tijdens de zitting geluids- 

dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan voorafgaand aan het openbaar interview 

mededeling aan de voorzitter van de commissie.  

2. Derden die tijdens de zitting geluids- of beeldregistraties maken, volgen de aanwijzingen van de 

voorzitter dienaangaande op. 

 

Specifiek protocol besloten interviews: verslaglegging 

/ Van besloten interviews wordt een verslag gemaakt van de bevindingen door het onderzoeksbureau die 

voor het onderzoek van belang zijn.  

/ Verslagen worden binnen vijf dagen na het interview ter accordering voorgelegd aan degene met wie 

het interview heeft plaatsgevonden. Dit ter verificatie van de juistheid van het verslag.  

/ Indien de geïnterviewde niet binnen vijf werkdagen reageert, wordt aangenomen dat de geïnterviewde 

zich met de inhoud van het verslag akkoord verklaart, tenzij hier tussen de gesprekspartners en de 

onderzoekers andere afspraken over zijn gemaakt.  

/ Geïnterviewden ontvangen een exemplaar van de definitieve versie van het verslag.  

/ Verslagen van interviews met een besloten karakter zijn vertrouwelijk en eigendom van het 

onderzoeksbureau. Enkel degene met wie het interview heeft plaatsgevonden en het onderzoeksbureau 

hebben beschikking over dit verslag. Gedurende de looptijd van het onderzoek hebben de overige leden 

van de onderzoekscommissie inzage in het verslag.  

 


