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Reglement Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Dimence Groep
(RvB vastgesteld d.d. 29-10-2018)

Instelling
Op 1 september 2009 heeft de Raad van Bestuur de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)
ingesteld. De Dimence Groep hecht veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek kan
zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de zorg door kritische reflectie te geven op gangbare behandeling en begeleiding maar ook de mogelijkheid om innovaties te toetsen op effectiviteit
en bereikbaarheid. Daarnaast ook de mogelijkheid die onderzoek, in samenwerking met zowel praktijkpartners als HBO- en wetenschappelijke instellingen, biedt aan medewerkers om zich verder te
ontwikkelen. De focus van het onderzoek van de Dimence Groep is gericht op het thema 'Waardengeoriënteerde zorg'. De Dimence Groep heeft de CWO aangesteld om de raad van bestuur te adviseren over onderzoeksbeleid (prioriteiten) en over alle onderzoek aanvragen. En ziet er op toe dat onderzoek plaatsvindt volgens de daartoe bestemde wet- en regelgeving.
Doelen
De CWO heeft tot doel:
(1) het (mede-)initiëren, stimuleren, faciliteren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek
(2) het toetsen van aangemeld onderzoek aan de richtlijnen en het monitoren van de voortgang
van goedgekeurd onderzoek in de Dimence Groep.
(3) het adviseren over onderzoeksbeleid
(4) het vestigen van een gunstig onderzoekklimaat
(5) het delen en verspreiden van kennis
(6) samenwerkingsverbanden onderhouden
Middelen
De commissie doet dit onder meer door:
(1) het vestigen van een infrastructuur voor het doen van onderzoek; daarbij gaat het onder
meer om de volgende elementen:
a. aanmeldingsprocedure en beoordeling van kwaliteit, haalbaarheid en medisch-ethische toetsing van nieuw onderzoek a.d.h.v. wet- en regelgeving
b. het bieden van een platform voor onderzoekers in de organisatie
c. al dan niet in samenwerking met partnerinstellingen, bieden van methodologische
en praktische ondersteuning
d. (ondersteuning bij) fondswerving
(2) het bevorderen van draagvlak voor onderzoek vergroten, bv door aanwezig en zichtbaar te
zijn op strategische momenten
(3) het adviseren van de Raad van Bestuur over
a. onderzoeksaanvragen (inhoudelijk; financieel) zowel van medewerkers als door externe partijen

b. onderzoeksbeleid, rekening houdend met lopend onderzoek binnen de Dimence
Groep en het landelijk onderzoeksbeleid inzake de GGZ en de landelijke ontwikkelingen in de zorg
c. onderzoekslijnen vaststellen en bewaken
d. onderzoeksbudget (inclusief promovendi)
e. de relatie met de externe onderzoeksgroepen en de universiteiten
f. welk promotie onderzoek te faciliteren, aan de hand van het uitzetten van promotie
calls, en het beoordelen van inschrijvingen hierop
(4) het uitdragen en ondersteunen bij het bekend maken van resultaten van onderzoek
(5) het toezien op de uitvoering en de voortgang van wetenschappelijk onderzoek.

Plaats in de organisatie
De commissie is faciliterend aan alle onderdelen van de Dimence Groep. Zij rapporteert en is verantwoording schuldig aan de Raad van Bestuur.
Samenstelling
De leden van de commissie zijn bij voorkeur verspreid over de verschillende onderdelen van de Dimence Groep.
De commissie is als volgt samengesteld:
Voorzitter
- bij voorkeur hoogleraar of ten minste gepromoveerd onderzoeker
Leden:
-

A-opleider
P-opleider
VS-opleider
Minimaal drie (bij voorkeur gepromoveerde) onderzoekers
Coördinator onderzoek (coördinatie dagelijkse zaken; correspondentie, contacten onderzoekers, externe partijen, METC’s)

Ondersteuning:
- Secretarieel medewerker
Dagelijks bestuur
De CWO stelt een dagelijks bestuur (DB) aan bestaande uit de voorzitter en de coördinator onderzoek. Het DB is belast met de lopende zaken.
Werkwijze
De voltallige CWO heeft jaarlijks een evaluerend gesprek met de Raad van Bestuur en directies waarbij de jaarplannen worden vastgesteld in een beknopt overzicht vanuit de notulen van dit overleg. De
manager HRM&D doet in overleg met de CWO een voorstel voor de begroting. De Raad van Bestuur
beoordeelt het jaarplan en stelt het budget vast. De CWO voert het plan uit.

Daarnaast vergadert de commissie minimaal eens in de twee maanden. Ten minste tweemaal per
jaar is overleg met de portefeuille houder van de Raad van Bestuur en de voorzitter die afhankelijk
van het onderwerp zo nodig een delegatie vanuit de CWO meeneemt. Ook zal de CWO in contact
met de directies van de verschillende onderdelen van de Dimence Groep blijven om het onderzoeksbeleid te monitoren, maar vooral ook om in gezamenlijkheid richting te geven aan het onderzoek
binnen de beoogde onderzoekslijnen.
De CWO bepaalt voor het overige haar werkwijze waaronder vergaderfrequentie, procedures voor
indienen van onderzoeksvoorstellen, voortgangsbewaking en contacten met externe partijen.
Verslag en archivering
Van de vergaderingen van het CWO worden notulen gemaakt.
De CWO houdt een archief bij van alle uitgaande en binnenkomende correspondentie, adviezen en
verslagen.
Op de volgende website https://www.dimencegroep.nl/onderzoek/ worden onderzoeken, publicaties en nieuwsberichten geplaatst.

