
Meld je voorgenomen onderzoek of studieopdracht bij KwadrantGroep aan bij de onderzoekscommissie. We kijken dan met je mee hoe je 

onderzoek of opdracht goed kan bijdragen aan het verbeteren van het professioneel handelen op de thema’s die KwadrantGroep heeft gekozen (zie 

het document Onderzoeksagenda en rol onderzoekscommissie). Vul het formulier in en mail deze naar onderzoekscommissie@kwadrantgroep.nl. 

Bij een ingevuld formulier geven we een reactie welke mogelijkheden we zien. Het kan ook zijn dat we je vragen zaken verder of op een iets andere 

manier uit te werken. De reactie sturen we naar jou en naar je opdrachtgever/begeleider. 

Jouw/jullie gegevens

Naam:

Functie en werkplek en/of opleiding (+ niveau) waarvoor je dit plan aanmeldt:

Contactgegevens:

Begeleider/opdrachtgever vanuit KwadrantGroep:

Plan

1. Bij welk onderdeel en welke locatie/afdeling wil je je onderzoek/opdracht doen (meerdere antwoorden mogelijk)?

o Ondersteuning thuis

o Zorg thuis

o Wonen met zorg

o Tijdelijk bij ons

o KwadrantGroep Behandelteam

o Elkander, locatie/ afdeling

o De Friese Wouden, locatie/ afdeling

o Palet, locatie/ afdeling

o KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, locatie/ afdeling

o Weet ik (nog) niet

2. Aan welk thema of welke thema’s ga/wil je bijdragen met je onderzoek/opdracht (meerdere antwoorden mogelijk, maar kies een focus)?

o Versterken persoonsgerichte zorg, gericht op kwaliteit van leven en welbevinden

o Zelfredzaamheid (met het eigen informele netwerk)

o Multidomeinproblematiek en netwerkzorg

o Zorgtechnologie
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3. Over welk onderwerp wil je je onderzoek/opdracht doen en waarom (aanleiding)?

4. Waarom wil je dit bij KwadrantGroep doen? (Voor studenten die niet werken of stagelopen bij KwadrantGroep)

5. Met welk doel (wat moet het gaan opleveren voor kwetsbare ouderen en betrokken professionals; hoe gaat dit het professioneel handelen/ 

de zorg binnen KwadrantGroep versterken)?

6. Met welke vraagstelling ga je aan de slag (voorlopig)? 

7. Wie zijn de beoogde deelnemers, bij wie wil je informatie verzamelen?

8. Hoe borg je de privacy van deelnemers in het verwerken van de persoonsgegevens en de anonimiteit van deelnemers in rapportages?

(indien je opleiding hierin niet voorziet kun je gebruik maken van de voorbeelden informatie- en toestemmingsformulieren op de intranetpagina van de

onderzoekscommissie) 

9. Op welke manier ga je gegevens verzamelen?

10. Wanneer wil je starten en afronden?

11. Heb je begeleiding/samenwerking vanuit KwadrantGroep nodig? Zo ja, hoeveel en wat voor soort begeleiding?

12. Zijn er voor KwadrantGroep kosten (tijd en/of middelen) aan je plan verbonden?

13. In welke vorm ga je je bevindingen vastleggen en delen met de organisatie? 
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https://intranet.kwadrantgroep.nl/Project/Onderzoekscommissie/Profile
https://intranet.kwadrantgroep.nl/Project/Onderzoekscommissie/Profile
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