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(Wetenschappelijk) onderzoek 
 
Doel: Het doel van dit proces is; 

- het in goede banen leiden van (wetenschappelijke) onderzoeken van aanvraag tot en met 
opvolging geven aan de uitkomsten, indien dat van toepassing is. 
- de benodigde kennis binnen en buiten de organisatie ophalen en intern delen en continu 
inspelen op nieuwe relevante informatie, zodat we excellente zorg kunnen blijven bieden. 
 
De Commissie Onderzoek en Wetenschap is de eigenaar van dit proces. 

  
Trigger: Aanvraag tot onderzoek 
 
Omschrijving: Een aanvraag kan worden ingediend via emailadres onderzoek@zinnzorg.nl door: 

- student die een plek voor een afstudeeronderzoek zoekt; 
- UNO-UMCG vanuit het samenwerkingsconvenant; 
- een MT lid vanuit de onderzoeksagenda ZINN; 
- een leidinggevende van ZINN vanuit een behoefte binnen de organisatie; 
- een medewerker van ZINN vanuit een behoefte binnen de organisatie; 
- de Commissie Onderzoek en Wetenschap vanuit een behoefte/nut/noodzaak binnen de 
organisatie. 

  
Ontvangen en registeren aanvraag  
 
Omschrijving: De Commissie Onderzoek en Wetenschap ontvangt een aanvraag voor onderzoek van 

buiten of binnen ZINN via het emailadres: onderzoek@zinnzorg.nl en registreert deze in de 
Kennisbank. 

  
Kennisbank  
 
Omschrijving: Het excel document Kennisbank wordt bijgehouden door de Commissie Onderzoek en 

Wetenschap. 
  
Kennisbank  
 
Omschrijving: Het excel document Kennisbank wordt bijgehouden door de Commissie Onderzoek en 

Wetenschap. 
  
Screenen onderzoeks-aanvraag 
 
Omschrijving: De Commissie beoordeelt of de aanvraag interessant kan zijn voor ZINN. Checklist: 

- Voor welk bedrijfsonderdeel 
- Interne (kennisbank ZINN) en externe beoordeling over nieuwwaarde van het onderzoek 
- Eerste weging relevantie onderzoek voor ZINN 
- Eerste check bij MT-lid 

  
Onderzoek is zinvol voor ZINN 
 
  
Indiener afwijzen 
 
Omschrijving: Commissie wijst de indiener van de aanvraag schriftelijk af. 
  
Afwijzing registreren 
 
  
Kennisbank 
 
Omschrijving: Het excel document Kennisbank wordt bijgehouden door de Commissie O en W. 
  
STOP 

https://iprova.zinnzorg.nl/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=5FA79773-FE7C-4706-859B-71E190FBFC44
https://iprova.zinnzorg.nl/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=CADD4108-FA51-4F08-AA43-A32434D81821
https://iprova.zinnzorg.nl/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=E734479B-23BD-43E3-AE47-BAF399A9B962
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Onderzoeksopzet aanvragen 
 
Omschrijving: De Commissie vraagt een volledige onderzoeksopzet aan bij de kandidaat. 
  
Onderzoeksopzet beoordelen 
 
Omschrijving: De commissie beoordeelt de onderzoeksaanvraag op de volgende onderdelen: 

- interne en externe relevantie 
- afweging rendement (input MT lid/voorwaarden) 
- methodologische degelijkheid 
- METC mogelijk verplicht of niet 
- inhoud, indien nodig wordt hierbij een inhoudsdeskundige betrokken. 

  
Advies formuleren 
 
Omschrijving: De Commissie formuleert een advies. In dit advies komen de volgende onderdelen aan de 

orde: 
-nut en noodzaak van het onderzoek voor de organisatie: hierin worden de onderwerpen 
van de beoordeling meegenomen (interne/externe relevantie, rendement, methodologische 
degelijkheid) 
-indien nodig inschakelen METC en/of ethische commissie om advies vragen 

  
Aanvraag en COW advies doorsturen aan MT-lid 
 
Omschrijving: Commissie OenW stuurt de aanvraag met advies aan het desbetreffende MT-lid. 
  
Initieel besluit nemen over de aanvraag 
 
Omschrijving: MT-lid beslist of de aanvraag past binnen de actuele werkzaamheden/timing e.d. en 

informeert de Commissie OenW over het besluit. 
  
Onderzoeks-aanvraag wordt gehonoreerd 
 
  
Indiener afwijzen 
 
Omschrijving: Commissie wijst de indiener van de aanvraag schriftelijk af. 
  
Afwijzing registreren 
 
Omschrijving: Commissie registreert de afwijzing 
  
Kennisbank 
 
Omschrijving: Het excel document Kennisbank wordt bijgehouden door de Commissie Onderzoek en 

Wetenschap. 
  

 

STOP 
 
  

 

METC beoordeling nodig? 
 
  
METC beoordeling 
 
Omschrijving: De onderzoeksaanvraag wordt ter beoordeling voorgelegd aan het 

METC. 
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Onderzoeks-vraag wordt aangenomen 
 
  
Indien afwijzen, incl. registratie 
 
Omschrijving: De Commissie wijst de aanvrager af en registreert de afwijzing in de 

Kennisbank. 
  
STOP 
 
  
Aanvrager en begeleider ZINN (evt projectleider?) koppelen 
 
Omschrijving: De Commissie informeert de aanvrager en koppelt deze aan de 

betreffende begeleider van ZINN. 
  

 

Begeleiden onderzoek  
 
Omschrijving: De begeleider (bv. leidinggevende, stagebegeleider) begeleidt de 

stagiaire/onderzoeker tijdens de duur van het onderzoek. 
  
Planning onderzoek borgen 
 
Omschrijving: De Commissie houdt contact met de begeleider tijdens het uitvoeren van 

het onderzoek om de planning borgen. 
  
Uitkomsten naar COW en MT-lid 
 
Omschrijving: Wanneer het onderzoek is afgerond stuurt de 

leidinggevende/projectleider de uitkomsten van het onderzoek aan COW 
en desbetreffend MT-lid 

  
Registreren uitkomsten 
 
Omschrijving: COW registreert de essentie van de uitkomsten in de Kennisbank. 
  
Kennisbank 
 
Omschrijving: Het excel document Kennisbank wordt bijgehouden door de Commissie 

Onderzoek en Wetenschap. 
  
Overleg en besluit over wijze van kennis delen 
 
Omschrijving: COW overlegt over de manier waarop de uitkomsten van het onderzoek 

gedeeld worden en met wie, bv: 
- Schriftelijke informatie 
- Wetenschaps- of kenniscafé 
- Journalclub 
- Ted talk 

  
 

STOP 
 
  

 

Overleg over en evt inzet van verbeteracties 
 
Omschrijving: MT-lid overlegt met het MT over eventueel in te zetten verbeteracties. 
  
STOP 
 

 


