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1. Opdracht Onderzoekscommissie KwadrantGroep

De Onderzoekscommissie KwadrantGroep faciliteert en versterkt 
het onderzoekend vermogen van onze organisatie en onze 
medewerkers om in de dagelijkse beroepspraktijk goede zorg 
te leveren en onze cliënten een goede kwaliteit van leven 
(welbevinden) te bieden. Het onderzoekend vermogen omvat de 
onderzoekende houding, het gebruiken van kennis en het doen 
van onderzoek. Het gaat om het vermogen om de kwaliteit van 
ons werk te zien en benoemen, te relateren aan bestaande en 
nieuwe kennis, het te beoordelen, te borgen en te verbeteren en 
om te kunnen innoveren en flexibel in te kunnen spelen op wat 
er zich in de dagelijkse praktijk, binnen het beroep en binnen de 
ouderenzorg in het algemeen voordoet.

De onderzoekscommissie maakt het doen van onderzoek naar 
zorginhoudelijke vraagstukken door medewerkers, studenten en 
kennisinstellingen mogelijk en ondersteunt in de uitvoering. De 
commissie voert regie op het wetenschappelijk en praktijkgericht 
onderzoek binnen KwadrantGroep door verzoeken van 

kennisinstellingen, medewerkers en studenten te toetsen aan de 
onderzoeksagenda, ethische aspecten (Nederlandse gedragscode 

wetenschappelijke integriteit) en toe te zien op organisatorische 
aspecten als praktische uitvoerbaarheid, verspreiding over de 
organisatie en voorkomen van tegenstellingen. De commissie 
borgt de begeleiding van praktijkgericht onderzoek door 
medewerkers en studenten en de organisatie die komt kijken 
bij deelname aan wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek 
door externen. Daarnaast faciliteert de onderzoekscommissie 
kennisdeling en implementatie van resultaten van onderzoek.

De onderzoekagenda van KwadrantGroep staat in onderdeel 2 
beschreven en de samenstelling van de onderzoekscommissie 
in onderdeel 3. In onderdeel 4 worden de activiteiten van de 
commissie beschreven. De verschillende manieren waarop 
onderzoek wordt geïnitieerd en georganiseerd staat beschreven in 
onderdeel 5. In onderdeel 6 wordt tenslotte ingegaan op de inzet 
van medewerkers op onderzoek binnen KwadrantGroep. 
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KwadrantGroep wil onderzoek (laten) doen dat direct het 
professioneel handelen in zorginhoudelijke vraagstukken uit onze 
eigen praktijk ondersteunt en versterkt met als doel de zorg en 
ondersteuning aan kwetsbare ouderen te verbeteren. Onderzoek 
bij KwadrantGroep versterkt de kernwaarden Oprechte aandacht 
en Kracht door verbinding (en daarmee ook Werkplezier) voor onze 
vier klantdomeinen Ondersteuning thuis, Zorg thuis, Wonen met 
zorg en Tijdelijk bij ons. 

KwadrantGroep heeft voor de periode (2020-2024) een strategisch 
plan opgesteld. In lijn met de strategie worden vier overstijgende 
onderzoeksthema’s benoemd, die in ieder klantdomein op 
hun eigen manier aan de orde zijn. Ze hangen met elkaar 
samen en hebben overlap, maar hebben de kwetsbare oudere 
als uitgangspunt. We dagen uit om vraagstukken breder dan 
vanuit de eigen discipline te benaderen en ook bij het zoeken 
naar oplossingen perspectieven en input van andere (informele 
en formele) betrokkenen op te halen. De thema’s van de 
KwadrantGroep onderzoeksagenda sluiten aan bij lokale, nationale 
en internationale ontwikkelingen. We gaan ervan uit dat (student-) 
onderzoekers zich houden aan hun beroepscode en de AVG.

1. Opdracht Onderzoekscommissie KwadrantGroep

De vier onderzoeksthema’s zijn: 

•  Versterken persoonsgerichte zorg 
We zijn op zoek naar mogelijkheden en werkwijzen om 
persoonsgerichte zorg die we leveren zichtbaar te maken, nog 
beter met elkaar vorm te geven, te versterken en te borgen, 
zodat kwaliteit van leven en welbevinden van de kwetsbare 
ouderen in onze zorg wordt bevorderd. 

•  Zelfredzaamheid en eigen regie 
We zijn op zoek naar mogelijkheden en werkwijzen om 
zelfredzaamheid en eigen regie van de kwetsbare ouderen te 
blijven ondersteunen en versterken. Zowel thuis als bij ons en 
samen met hun eigen informele netwerk. 

•  Multidomeinproblematiek en netwerkzorg 
De zorg en ondersteuning voor ouderen wordt steeds 
complexer, met vraagstukken op meerdere domeinen in 
een samenwerking met meerdere disciplines en formele en 
informele netwerkpartners. We zijn op zoek naar de gevolgen 
voor het professioneel handelen en mogelijkheden om dit 
vorm te geven en te ondersteunen in de nieuwe integrale, 
multidisciplinaire en domein overstijgende werkwijzen voor 
de zorg en ondersteuning aan de oudere met multidomein 
problematiek. 

•  Zorgtechnologie 
We zoeken mogelijkheden en werkwijzen om in de vier 
klantdomeinen zorgtechnologie in te zetten om regie, 
autonomie en zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen 
of te bevorderen en om zorgmedewerkers te ondersteunen 
en te ontlasten zodat zij tijd en ruimte hebben om zorg te 
verlenen die door mensen moet worden verleend. Hierbij 
hebben we aandacht voor de ethische dilemma’s die het 
inzetten van zorgtechnologie met zich meebrengt. 
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De vier onderzoeksthema’s van KwadrantGroep voor de periode 2020-2024 

met als uitgangspunt de kwetsbare oudere

KwadrantGroep Onderzoekscommissie - Rol, onderzoeksagenda en werkwijze 4



3. Samenstelling onderzoekcommissie

De onderzoekscommissie streeft ernaar dat de verschillende 
disciplines binnen KwadrantGroep worden vertegenwoordigd. De 
actuele bezetting door medewerkers is terug te vinden op intranet, 
hieronder een overzicht van de rollen/vertegenwoordiging

• Voorzitter
• Verpleegkundige/verzorgende IG met link met de VAR
• Vertegenwoordiger KwadrantGroep Behandelteam
• Verpleegkundig specialist
• Adviseur Leren & Ontwikkelen van KwadrantGroep Academie
• Coach WWZ
• Vertegenwoordiger Staf Zorg

De onderzoekscommissie wordt ondersteund door een 
ondersteuner en een collega van de afdeling communicatie.

4. Activiteiten onderzoekscommissie

De activiteiten van de onderzoekscommissie richten zich enerzijds 
op het (laten) doen van onderzoek en anderzijds op kennisdeling 
en implementatie. 

Activiteiten onderzoek:
 → Toetsen van verzoeken om onderzoek bij KwadrantGroep te  
  doen 
 → Uitzetten van verzoeken binnen de organisatie
 → Meedenken met onderzoeksonderwerpen en -doelen bij  
  projecten van studenten/medewerkers
 → Initiëren en ondersteunen bij het opzetten van projecten met  
  opleidingen en/of kennisinstellingen naar aanleiding van  
  vragen vanuit KwadrantGroep
 → Aanspreekpunt/coördinatie samenwerking met UNO-UMCG en  
  FAITH
 → Ondersteuning bieden bij het organiseren van  
  onderzoeksactiviteiten die samen met andere partners  
  worden gedaan 
 → Binnen KwadrantGroep onderzoeksmogelijkheden en  
  subsidiemogelijkheden onder de aandacht brengen 
 → Organiseren intervisie/afstemming en eventueel scholing voor  
  begeleiders van studentenonderzoek

Kennisdeling en implementatie: 
 → Organiseren van bijeenkomsten ‘onderzoek en innovatie’ 
 → Ondersteuning bij journal clubs
 → Onder de aandacht brengen van onderzoeksactiviteiten en – 
  resultaten
 → Stimuleren deelname aan kennisnetwerken en
  innovatiewerkplaatsen. Een aantal beroepsverenigingen kent  
  hiervoor accreditatiepunten toe.
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5. Routes voor onderzoek en werkwijzen onderzoekscommissie hierbij

Binnen KwadrantGroep kan onderzoek op verschillende manieren 
worden geïnitieerd

1.  Initiatief door KwadrantGroep – onderzoek met 
kennisinstelling 
KwadrantGroep heeft altijd wel onderwerpen waarvan 
we willen weten hoe dat loopt, waar we meer van willen 
weten of waar we een oplossing of alternatief voor zoeken. 
Voor vraagstukken binnen KwadrantGroep waarvoor 
niet aangehaakt kan worden bij lopend onderzoek van 
kennisinstellingen en te veelomvattend zijn voor onderzoeken 
die medewerkers of studenten in kader van een opleiding 
doen (zie 3 en 4), zoekt KwadrantGroep samenwerking met 
een kennisinstelling. De onderzoekscommissie denkt mee in 
het formuleren van het vraagstuk en kan een rol spelen in het 
leggen van contact, het vormgeven van de samenwerking 
met de kennisinstelling en het aanvragen van subsidie. Het 
onderzoekplan wordt door de onderzoekscommissie getoetst 
aan de onderzoeksagenda en organisatorische aspecten. 
Afhankelijk van de mogelijkheden kan de uitvoering van 
dergelijk onderzoek worden gedaan door KwadrantGroep-
medewerkers onder begeleiding van/ samen met een externe 
onderzoeker, maar het kan ook helemaal door externe 
onderzoekers worden uitgevoerd waarbij KwadrantGroep 
de organisatie van de uitvoering binnen KwadrantGroep 
faciliteert.  

2.  Initiatief door kennisinstelling 
Kennisinstellingen benaderen KwadrantGroep regelmatig met 
de vraag gegevens aan te leveren. Dat kan laagdrempelig 
en met weinig investering vanuit KwadrantGroep in de 
vorm van eenmalige enquêtes, maar ook langduriger of 
veelomvattender in de vorm van interviews of meerdere 
metingen door de onderzoekers of in de vorm van een 
samenwerking waarbij medewerkers van KwadrantGroep 
onder begeleiding van onderzoekers methoden of werkwijzen 
toepassen en gegevens verzamelen over de toepassing en/
of effecten daarvan. De onderzoekscommissie toetst deze 
verzoeken aan de onderzoeksagenda en organisatorische 
aspecten en, indien akkoord, faciliteert de uitvoering. Dit kan 
bijvoorbeeld door enquêtes te verspreiden of het onderzoek 
onder de aandacht te brengen van medewerkers en/of 
bewoners of andere partijen en bij een samenwerking de 
projectorganisatie binnen KwadrantGroep te ondersteunen. 

3.  Initiatief door studenten en/of medewerkers 
Studenten of medewerkers die stagelopen en/of werkzaam 
zijn bij KwadrantGroep en een onderzoek(-sopdracht) 
willen uitvoeren in kader van hun opleiding, melden hun 
onderzoeksidee/plan bij de onderzoekscommissie door het 
invullen van het aanmeldformulier. De onderzoekscommissie 
bespreekt de aanmeldingen maandelijks aan de hand van de 
uitgangspunten in de onderzoeksagenda en geeft feedback.  
Als al helder is bij welk onderdeel in de organisatie het 
onderzoek plaats gaat vinden (omdat de student daar werkt/
stage loopt of het de eigen afdeling van de werknemer 
is) wordt de feedback ook gedeeld met de collega die als 
opdrachtgever of begeleider bij het onderzoek betrokken 
is. Als het onderzoek plaatsvindt in het kader van een 
opleiding, gaat de onderzoekscommissie ervan uit dat de 
feedback met de begeleider uit de opleiding wordt gedeeld. 
De onderzoekscommissie begeleidt en beoordeelt geen 
tussen- of eindproducten. Wanneer het onderzoek bijdraagt 
aan de onderzoeksagenda kan de onderzoekscommissie 
wel geconsulteerd door student/medewerker en/of 
opdrachtgever/begeleider. Studenten wordt gevraagd hun 
onderzoek ‘in progress’ of eindproduct te presenteren binnen 
KwadrantGroep, bij een bijeenkomst georganiseerd door de 
onderzoekscommissie en/of door een tekst te publiceren op 
de intranetpagina van de onderzoekscommissie. Afgeronde 
(voldoende beoordeelde) eindproducten worden ook 
aan de onderzoekscommissie verstrekt ten behoeve van 
kennisdeling. 
 
Op verzoeken van studenten om respondenten te werven 
en persoonsgegevens door te geven wordt in het kader van 
AVG niet ingegaan, dat moeten afdelingen/teams ook niet 
doen. Aanvragen om onderzoek binnen KwadrantGroep 
onder de aandacht te brengen, op te roepen tot deelname 
en de gegevens te verstrekken hoe geïnteresseerden kunnen 
deelnemen, kunnen aan de onderzoekscommissie worden 
voorgelegd via het  aanmeldformulier. 
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4. Initiatief door KwadrantGroep - studentonderzoek 
Binnen KwadrantGroep wordt op twee manieren 
studentonderzoek opgezet:  
 - De adviseurs Leren & Ontwikkelen van KwadrantGroep  
  Academie inventariseren tweemaal per jaar  
  (voorjaar en najaar) actief bij de managers WWZ of  
  er bij teams/afdelingen zorginhoudelijke vraagstukken  
  (zie onderzoeksagenda) leven  
 - Klantdomeincoördinatoren melden onderzoeksvragen bij  
  de onderzoekscommissie.  
 
De onderzoekscommissie ondersteunt bij het formuleren van 
de opdracht en doelstelling (en indien nodig de voorlopige 
vraagstelling) en brengt de verzamelde opdrachten onder 
de aandacht bij onderwijsinstellingen (opleidingen passend 
bij de vraag) en interne studenten/medewerkers als deze de 
commissie benaderen voor een onderwerp.  
 
De teams/afdelingen die de vragen inbrengen zijn zelf 
opdrachtgever en verantwoordelijk voor de begeleiding 
van de student. Studenten die geïnteresseerd zijn nemen 
rechtstreeks contact op met de betreffende afdeling/team. 
 
De onderzoekscommissie begeleidt en beoordeelt geen 
tussen- of eindproducten, de onderzoekscommissie kan 
wel geconsulteerd worden door opdrachtgever/begeleider. 
Studenten wordt gevraagd hun onderzoek ‘in progress’ of 
eindproduct te presenteren binnen KwadrantGroep, bij een 
bijeenkomst georganiseerd door de onderzoekscommissie en/
of door een tekst te publiceren op de intranetpagina van de 
onderzoekscommissie. Afgeronde (voldoende beoordeelde) 
eindproducten worden ook aan de onderzoekscommissie 
verstrekt ten behoeve van kennisdeling.
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6. Inzet KwadrantGroep-medewerkers bij onderzoekactiviteiten

Om onderzoek te kunnen doen is in de meeste gevallen inzet 
van medewerkers nodig. Omdat deze inzet leidt tot een lagere 
productiviteit en declarabiliteit van de medewerkers is het 
noodzakelijk dat hier binnen KwadrantGroep goede afspraken over 
worden gemaakt. 

Bij onderzoek dat door KwadrantGroep wordt geïnitieerd 
(variant 1) wordt de voorbereiding van subsidieaanvragen 
door KwadrantGroep gefaciliteerd, evenals de registratie en de 
afrekening van uren voor medewerkers. Hiervoor is het van belang 
dat er aandacht is voor de spreiding over het werkgebied bij de 
diverse projecten. 

Voor onderzoek dat bij KwadrantGroep wordt gedaan samen met 
een kennisinstelling (variant 1 en 2) wordt binnen KwadrantGroep 
een projectstructuur opgezet. Deze projectstructuur bestaat 
uit een opdrachtgever, een (interne) projectleider en een 
stuurgroep met daarin een lid van de onderzoekscommissie, en 
indien nodig of wenselijk, medewerker(s) met onderzoekstaken.  
Kennisinstellingen kunnen hiervoor budget hebben of 
KwadrantGroep vragen hiervoor uren in te zetten. In overleg met 

de kennisinstelling wordt vastgesteld hoeveel uren hiervoor binnen 
KwadrantGroep moeten worden uitgetrokken. 

De begeleiding van studentonderzoek (variant 3 en 4) wordt 
door het team verzorgd waar de student het onderzoek uitvoert. 
Onderzoek door mbo-studenten is nieuw, voor het vormgeven 
van dit onderzoek binnen KwadrantGroep en de begeleiding ervan 
door KwadrantGroep-medewerkers heeft de onderzoekscommissie 
samenwerking met de ROC’s. In de intramurale settingen zijn 
minder hbo-afgestudeerde verpleegkundigen die de begeleiding 
op zich kunnen nemen van hbo-studenten verpleegkunde. Hiervoor 
worden hbo-afgestudeerde medewerkers uit een andere discipline 
of ander klantdomein ingezet. Het team waarin deze persoon 
werkt wordt gecompenseerd voor de begeleidingsuren (dit kan 
uit de centrale pot voor werkbegeleiders van KwadrantGroep 
Academie of het budget voor de onderzoekscommissie). V&VN 
en een aantal beroepsverenigingen van paramedici kent 
accreditatiepunten toe voor het investeren in het opleiden en 
begeleiden van (aspirant-)vakgenoten. Dit kan een extra stimulans 
zijn voor medewerkers om zich aan te melden voor een pool van 
begeleiders.
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Zonnedauw 7
9202 PE Drachten

Postbus 181
9200 AD Drachten

Tel. 088 512 00 00
info@kwadrantgroep.nl
www.kwadrantgroep.nl

KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de 
zorg. Oprechte aandacht en deskundige zorg zijn de 
basis van ons denken en doen. Wij bieden een totaalpakket 
aan ouderenzorg, zoveel mogelijk in uw eigen omgeving en 
in samenwerking met lokale organisaties. Dat is voor ons de 
kracht door verbinding.
KwadrantGroep bestaat uit sterke merken; de zorgbedrijven 
Elkander, De Friese Wouden, Palet, KwadrantGroep 
Huishoudelijke Hulp en servicepakket pluZ. 

Wij zijn er voor mensen die zorg en ondersteuning nodig 
hebben. Dit doen we door een totaalpakket aan zorg te bieden; 
ondersteuning thuis, zorg thuis, wonen met zorg en tijdelijk 
bij ons.  Onze medewerkers zijn het kloppend hart van onze 
organisatie. Wij investeren in hun groei en ontwikkeling zodat 
zij u met veel plezier de beste zorg kunnen bieden. 

Onze merken:


