
Doe mee aan het project Veiligheid in de zorg! 

Zorginstellingen en zorgverleners zijn zelf 

verantwoordelijk voor patiëntgerichte, 

kwalitatief goede en veilige zorg, aldus de 

rijksoverheid. Dat betekent dat 

zorginstellingen een veiligheids- of 

kwaliteitssysteem geïmplementeerd hebben 

dat bijdraagt aan die goede en veilige zorg.  

In deze tijd van krapte, waarbij het primaire 

proces – het leveren van zorg – alle aandacht 

vraagt, is het niet vanzelfsprekend dat 

zorginstellingen het onderwerp veiligheid 

altijd de benodigde aandacht kunnen geven. 

Zeker in de huidige tijd waarin COVID-19 en 

de daarmee samenhangende werkdruk en 

onzekerheid domineert. 

In februari 2021 starten eerstejaars studenten 

van de opleiding Integrale Veiligheidskunde 

(IVK) aan Hogeschool Utrecht (HU) met het 

project Veiligheid in de zorg. In dit project 

doen zij onderzoek naar de sociale en fysieke 

veiligheid bij zorginstellingen. 

 

Wat houdt het project in? 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door 

eerstejaars studenten van de opleiding 

Integrale Veiligheidskunde, en levert een 

onderzoeksrapport op met (praktische) 

aanbevelingen voor uw instelling. De 

onderwerpen die in het project aan bod 

kunnen komen, zijn zeer uiteenlopend. Denk 

aan brandveiligheid van het gebouw, 

verkeersveiligheid rondom de instelling, 

veiligheid op het terrein, inbraakveiligheid, 

gedragsprotocollen, bedrijfshulpverlening, 

veiligheid bij de dagbesteding etc. 

De onderzoeksthema’s worden in overleg met 

uw instelling gekozen. Een recent uitgevoerde 

risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kan 

bijvoorbeeld aanleiding zijn. Tijdens een 

intakegesprek met de studenten (maart 2021) 

bespreekt u welke twee thema’s nader 

onderzoek behoeven. Er is wel één wens 

vanuit de HU, namelijk dat er één thema 

wordt gekozen op het gebied van fysieke 

veiligheid, en één op het gebied van sociale 

veiligheid. Onderaan deze flyer vindt u een 

kader waarin u voorbeelden van thema’s kunt 

terugvinden. 

De studenten werken op een projectmatige 

manier samen in teams. In februari en maart 

2021 beginnen ze met een vooronderzoek op 

het thema veiligheid in de zorg. Na de intake, 

waarin twee thema’s worden vastgesteld, 

stellen de studenten een projectplan op. 

Hierin werken ze de te onderzoeken thema’s 

uit middels een onderzoeksopzet en een 

planning. Zodra dit plan is goedgekeurd door 

de begeleidende docent én door u, starten de 

teams met de uitvoering van het onderzoek 

op uw locatie (medio april 2021). De 

resultaten van het onderzoek worden 

verwerkt in een onderzoeksrapport. Op basis 

van de analyse van de resultaten formuleren 

de studenten aanbevelingen voor de 

verbetering van de sociale en fysieke 

veiligheid binnen uw instelling. 

Wat kost deelname? 
Deelname aan het project Veiligheid in de zorg 

is helemaal gratis. U faciliteert immers ons 

onderwijs, en daar is Hogeschool Utrecht blij 

mee. Wel vraagt deelname om een vaste 

contactpersoon binnen uw organisatie die 

bereid is een (minimale) investering in tijd te 

leveren. De contactpersoon is voor de 

studenten het eerste aanspreekpunt, kan 

Waarom meedoen aan het project 

Veiligheid bij zorginstellingen? 

Het project levert eind juni 2021 een 

onderzoeksrapport op, met aanbevelingen 

om de sociale en fysieke veiligheid binnen uw 

instelling te verbeteren. 



vragen beantwoorden, deuren openen en 

doorverwijzen binnen de instelling. 

Begeleiding 
De studententeams krijgen inhoudelijke en 

procesmatige begeleiding van een 

docententeam bij de opleiding Integrale 

Veiligheidskunde. De rol van de 

contactpersoon bij uw organisatie blijft 

daardoor tot het minimum beperkt. Wel 

vraagt het schrijven van een projectplan een 

intakegesprek om samen de 

onderzoeksthema’s te bepalen. Ook het 

goedkeuren van het projectplan en het 

afstemmen van de onderzoeksopzet kan wat 

tijd kosten. 

Echter, tijdens de uitvoering van het 

onderzoek gaan de projectteams veelal 

zelfstandig hun gang. Vooraf stemmen ze de 

planning van hun onderzoeken af met de 

contactpersoon. Soms is het nodig om het 

onderzoek op locatie te faciliteren. 

Bijvoorbeeld als ze de brandveiligheid willen 

onderzoeken, en daarvoor toegang nodig 

hebben tot verschillende onderdelen van het 

gebouw. 

In de afrondende fase zullen studenten 

inhoudelijk blijven afstemmen met de 

contactpersoon over het onderzoeksrapport 

dat ze inleveren. 

Tot slot 
Het project wordt door studenten vaak als 

complex ervaren. Het zijn eerstejaars 

studenten, die nog de nodige ervaring moeten 

opdoen met samenwerken, resultaatgericht 

werken en communiceren. Daardoor is het 

verloop van het project wellicht soms niet 

even soepel. Daarentegen zijn de 

leerervaringen en -opbrengsten des te rijker. 

 

 

 

 

Globale planning 

Februari/maart 2021: vooronderzoek en 

eerste contact. 

Maart 2021: intakegesprek met 

contactpersoon van uw organisatie. 

Maart/april 2021: studenten schrijven 

projectplan met onderzoeksopzet en planning. 

Begin april 2021: goedkeuren projectplan. 

Contactpersoon leest mee. 

Medio april 2021: studenten starten met de 

uitvoering van hun onderzoek(en). Mogelijk is 

het nodig om ze te faciliteren. 

Medio/eind juni 2021: goedkeuren 

onderzoeksrapport. Contactpersoon leest 

mee. 

Eind juni/begin juli 2021: u ontvangt het 

eindrapport. Een adviesgesprek behoort tot 

de mogelijkheden. 

Meedoen? 

Doet uw instelling mee aan het project 

Veiligheid in de zorg? Aanmelden kan door te 

mailen naar: marloes.vanbruxvoort@hu.nl

Voorbeelden van onderzoeksthema’s* 

Sociale Veiligheid 

 Effectiviteit van gedragsprotocol 

 Registratie en opvolging van incidenten 

 Veiligheidsbeleving (medewerkers, 

cliënten) 

 Samenwerking met partners in de wijk 

 AVG 

Fysieke Veiligheid 

 Fysieke veiligheid gebouw 

 Veiligheid van het terrein 

 Brandveiligheid gebouw 

 Verkeersveiligheid rondom de instelling 

 Inbraakveiligheid 

 Bedrijfshulpverlening 

 Evaluatie van coronaprotocollen 

*Uiteraard zijn er meer thema’s denkbaar. 
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