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Verslag webinar Cirkelen Rond je Onderzoek  

Phrenos onderzoeksnetwerk herstelgerichte zorg en ondersteuning 

2 juni 2022 

 

Door: Lars de Winter, Kenniscentrum Phrenos 

 

Achtergrond onderzoeksnetwerk 

Op 2 juni 2022 vond er weer een digitale onderzoekersbijeenkomst plaats van het 

onderzoeksnetwerk dat wordt gefaciliteerd vanuit Kenniscentrum Phrenos. De 

onderzoekersbijeenkomsten zijn inspirerende en lerende uitwisselingen op het gebied van 

onderzoek die worden georganiseerd samen met de deelnemende instellingen van Kenniscentrum 

Phrenos. Meer informatie over het onderzoeksnetwerk is via deze link te vinden. Over het algemeen 

staan tijdens iedere bijeenkomst twee inhoudelijke thema’s centraal. Bij deze bijeenkomst heeft 

echter voor het eerst een onderzoeksmethode centraal gestaan bij de onderzoekersbijeenkomst, in de 

vorm van een interactief webinar rondom de Cirkelen Rond je Onderzoek methodiek door Daan 

Andriesen van de Hogeschool Utrecht. Dit verslag geeft een beschrijving van het webinar. De 

presentatie van Daan Andriesen en de ervaringen vanuit de praktijk van Mariken de Koning van 

Arkin zijn ook terug te vinden in een video.  

 

Cirkelen Rond je Onderzoek 

Cirkelen Rond je Onderzoek is een methodiek en training die onderzoekers ondersteunt in het 

opzetten van een onderzoek in samenspraak met relevante betrokkenen, zoals 

ervaringsdeskundigen, naasten, professionals en managers uit de zorg. Op deze manier sluit de 

inhoud van het onderzoek beter aan bij de praktijk en voorkomt dat de resultaten van het onderzoek 

‘op de plank terechtkomen’. Het onderzoeksnetwerk van Kenniscentrum Phrenos vindt het 

belangrijk dat onderzoek op een goede manier aansluit bij de praktijk, en we hopen dat via deze 

webinar onderzoekers worden geïnspireerd om goed uitgevoerd onderzoek beter te laten aansluiten 

bij de wensen van de praktijk. Meer informatie over de methodiek Cirkelen rond je onderzoek is via 

deze link te vinden. 

https://kenniscentrumphrenos.nl/lerende-netwerken/onderzoeksnetwerk-herstelgerichte-zorg-en-ondersteuning/wat-is-het-onderzoeksnetwerk/
https://youtu.be/I61lUCDXFEU
https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/cirkelen-rond-je-onderzoek-light
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Samenvatting webinar 

De webinar begon met een uitgebreide uitleg van Daan Andriesen van de Hogeschool Utrecht over 

de Cirkelen Rond je Onderzoek methodiek. De uitleg van de methodiek begon met een kort filmpje 

van een minuut over het onderzoek. Vervolgens legde hij kort uit wat de aanleiding en inhoud van 

de Cirkelen Rond je Onderzoek methodiek. Deze methodiek is in opdracht van ZonMw ontwikkeld 

door de Hogeschool Utrecht en is getest in 7 casussen vanuit het Programma Langdurige Zorg en 

Ondersteuning en het Programma Gewoon Bijzonder.  

In de methodiek werden programma’s gestimuleerd om een samenwerkingsverband op te zetten 

tussen verschillende relevante betrokkenen, waaronder onder anderen ervaringsdeskundigen, 

naasten en professionals. Met dit samenwerkingsverband wordt een onderzoeksvoorstel geschreven 

die langs 8 invalshoeken worden gelegd: 1. De kwestie; 2. Het kennisprobleem; 3. De 

randvoorwaarden; 4. De doelen; 5. De onderzoeksvraag; 6. De deelvragen; 7. De (deel)producten; 

8. Het onderzoeksdesign en de methoden. Het onderzoeksvoorstel wordt in meerdere stappen via 

meerdere workshops met het samenwerkingsverband samengesteld om een breed gedragen en 

praktisch toepasbaar onderzoeksvoorstel te schrijven. Meer informatie is te vinden via deze link, en 

de video van de presentatie. 

De resultaten laten veelbelovende eerste impressies zien. Alle onderzoeksvoorstellen die zijn 

opgesteld vanuit de Cirkelen Rond je Onderzoek methodiek zijn goedgekeurd. Deelnemers gaven 

aan dat de inbreng van verschillende perspectieven van meerwaarde was, ervaringsdeskundigen 

voelden zich goed gehoord en ervaren dat goed gebruik werd gemaakt van hun input rondom 

onderzoek. Tot slot hebben projectleiders geleerd hoe je zo’n proces zorgvuldig organiseert. 

Vervolgens deelde Mariken de Koning van Arkin, als deelnemer van de Cirkelen Rond je 

Onderzoek methodiek, haar ervaringen rondom het gebruik van de methodiek. Ze gaf aan dat de 

ervaringen over het algemeen positief waren. Aan de andere kant gaf ze aan dat een aantal delen in 

de uitvoering van de methodiek ook wel als lastig werd ervaren. Desalniettemin was het goed om 

het proces bewust doorgelopen te hebben en werd het gezien als een leerzaam proces. Een 

uitgebreide uitleg van de ervaringen van Mariken de Koning is terug te vinden in de video. 

Na het plenaire deel zijn we met een kleiner gezelschap verder gegaan met een praktisch interactief 

deel en zijn we aan de slag gegaan met een casus in het opzetten van een onderzoek. Hierbij hebben 

alle deelnemers een rol op zich genomen (bijvoorbeeld de rol van cliënt, naaste of professional) 

https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/cirkelen-rond-je-onderzoek-light
https://youtu.be/I61lUCDXFEU
https://youtu.be/I61lUCDXFEU
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vanuit welk perspectief ieder ging delen hoe het onderzoeksvoorstel wordt opgezet. Dit leverde een 

mooie, leerzame en interactieve bijeenkomst op. 

 

Planning en vervolgstappen onderzoeksnetwerk 

We keken terug op een geslaagde webinar van het onderzoeksnetwerk. In het najaar van 2022 

zullen we weer een nieuwe digitale bijeenkomst organiseren waarbij weer twee inhoudelijke 

thema’s centraal zullen komen te staan. Hier zullen we binnenkort weer meer informatie over 

geven, dus houd de website van Kenniscentrum Phrenos goed in de gaten! 

Mocht u verdere vragen hebben over het onderzoeksnetwerk, of interesse hebben om deel te nemen, 

neem dan contact op met Lars de Winter via Lwinter@kcphrenos.nl.  

  

mailto:Lwinter@kcphrenos.nl

