
 

 
UKON-Aanmoedigingsprijs 2023 
Praktijkonderzoek 
 

 

Datum:  19-09-2022 

Door:  op basis van voorstel 2021, toen opgesteld door Mieke Koning (science practitioner 

  Zorgcentra de Betuwe), Marlies van Kordelaar (netwerkmanager UKON), Anke  

  Persoon (programmaleider V&V), Maartje Kokx (toen science practitioner De  

  Zorgboog)  

Besproken in: Science practitioner bijeenkomst 2 februari 2021 en stuurgroepbijeenkomst 4 maart 

  2021, UKON-clientpanel 14 september 2022 en stuurgroepbijeenkomst 15 september 

  2022 

 

Aanleiding 

Science Practitioners (SP) van het UKON willen medewerkers van UKON zorgorganisaties 

aanmoedigen en stimuleren om nieuwgierig te blijven en hen de kans geven om ervaring op te doen 

met praktijkonderzoek. UKON wil meer dan alleen grote wetenschappelijke studies stimuleren, juist 

ook onderzoek dichtbij de medewerkers is belangrijk om dynamiek en innovatie te creëren.  

Doel  

Aanmoedigen praktijkonderzoek in de zorgorganisaties 

Methode 

UKON-Aanmoedigingsprijs praktijkonderzoek, betreft een bedrag a €10.000. 

Werkwijze 

1) Indienen voorstellen voor praktijkgerichte onderzoeken  

• Voorstellen voor praktijkonderzoek worden ingediend via een vastgesteld format.  

• Het UKON bureau zorgt voor dit format en maakt een flyer/poster om de aanmoedigingsprijs 

bekend te maken. Dit wordt verspreid via stuurgroepleden en SP naar de organisaties, in 

september 2022, zie bijlage 1 en 2.  

• De coördinatie per organisatie wordt door de SP gedaan en waar geen SP aanwezig is, het 

stuurgroeplid.  

• Science Practitioners/stuurgroepleden stimuleren collega’s en/of clienten/naasten in hun eigen 

organisaties om op zoek te gaan naar interessante praktijkvragen of best-practices waar 

praktijkonderzoek op ingezet kan worden, die voor de aanmoedigingsprijs in aanmerking kunnen 

komen.  

 

 



 
 

• De SP (of stuurgroeplid) verzamelt vervolgens deze praktijkvragen, begeleidt collega’s bij het 

invullen van het format (als dit nodig is) en denkt inhoudelijk mee hoe de praktijkvraag 

uitgewerkt zou kunnen worden.  

• Er kunnen meerdere voorstellen vanuit een organisatie komen. Het kan ook gebeuren dat een 

organisatie ervoor kiest op dit moment niet mee te doen, het is geen verplichting. Commitment 

is belangrijk, we zoeken enthousiaste mensen die dit willen gaan doen omdat ze dat leuk vinden, 

niet omdat het moet van de organisatie. 

Let op: de Science Practitioner is nadrukkelijk niet eigenaar van de inzending, maar ondersteuner. 

 Het eigenaarschap van het voorstel en mogelijk uiteindelijke uitvoering van het onderzoek 

 ligt bij het zorg/behandelteam zelf. De SP'er faciliteert/begeleidt hierin. 

2) Voorselectie door jury:  

• Uit alle voorstellen wordt een voorselectie gemaakt door een jury, met een afvaardiging van 

bestuurder, stuurgroeplid, SP, netwerkcoördinator, deelnemer van het expertteam V&V, 

onderzoeker/hoogleraar). In september 2022 is besloten dat twee afgevaardigden uit het UKON 

clientpanel worden toegevoegd aan de jury.  

• Minimaal 3 voorstellen worden genomineerd, meer zou kunnen afhankelijk van totale aantal (en 

kwaliteit) van de inzendingen.  

• Selectiecriteria zie bijlage 3.  

 

3) Publieke stemming:  

• De genomineerde voorstellen worden via de UKON website bekend gemaakt. Onderzoekers in 

spe wordt gevraagd een kort filmpje te maken over hun onderzoeksvoorstel (in samenwerking 

met communicatiemedewerkers van eigen organisatie en UKON), zie bijlage 4 voor kaders 

filmpje.  

• Medewerkers van de organisaties kunnen stemmen wie de winnaar moet worden van de 

Aanmoedigingsprijs 2023.  

• Het onderzoeksvoorstel dat de meeste publieksstemmen krijgt, wint de prijs.  

• Science Practitioners en stuurgroepleden zullen gevraagd worden om actief mensen in de 

organisaties te stimuleren tot stemmen. Hier bekendheid aan geven en collega’s oproepen te 

gaan stemmen, betekent ook dat meer collega’s kennis maken met praktijkgericht onderzoek en 

hier enthousiast van worden.  

• De uiteindelijke winnaar wordt op het UKON symposium 4 april 2023 bekend gemaakt. Het is de 

bedoeling dat er minimaal 1 afgevaardigde van de genomineerde voorstellen aanwezig is op het 

symposium om de prijs in ontvangst te kunnen nemen.  

n.b.: We verwachten dat het risico dat een genomineerd voorstel vanuit een grote organisatie 

makkelijk meer stemmen zal krijgen dan een genomineerd voorstel uit een kleine organisatie beperkt 

zal zijn, aangezien er minder genomineerden zijn dan organisaties. Veel mensen zullen een stem 

uitbrengen op een voorstel van een andere organisatie. En als een grote organisatie het lukt om veel 

stemmers op de been te brengen, is het ook geslaagd om veel medewerkers zich te laten 

interesseren voor praktijkgericht onderzoek. 



 
 

4) UKON-Symposium 2024:  

Bij het volgende UKON symposium in 2024 (vrijdag 20 september 2024) wordt een terugkoppeling 

van het praktijkgericht onderzoek verwacht in de vorm van een sessie/workshop. 

 

Evalueren 

Evaluatie van dit proces meenemen in de evaluatie van het symposium. Terugkoppeling in de 

stuurgroepbijeenkomst.  

Planning 

Uitzetten call in organisaties 
 

September 2022  

Deadline indienen voorstellen 
praktijkonderzoek 

15 december 2022 

Voorselectie is afgerond door jury/ 
genomineerden worden bekend gemaakt 

19 januari 2023 

De genomineerden hebben filmpje gemaakt  
 

15 februari 2023 

UKON website met filmpjes online en stembus 
gereed 

28 februari 2023  

Periode van stemmen 
 

1 maart – 28 maart 2023 

Prijsuitreiking op UKON-symposium 
 

4 april 2023  

 


