Factsheet Academische Werkplaats Toezicht

Wat is de Academische Werkplaats Toezicht?
De Academische Werkplaats Toezicht, kortweg AWToezicht, is een samenwerkingsverband van:
•
•
•
•
•

IGZ, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Utrecht.
NIVEL, Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Utrecht.
IQ healthcare, Scientific Institute for Quality of Healthcare, Universitair Medisch Centrum
St Radboud Nijmegen.
EMGO+, Institute for Health and Care Research, VU medisch centrum Amsterdam.
iBMG, instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam

De Academische Werkplaats Toezicht is opgericht op 17 november 2011 voor een periode van vier
jaar.
Doelstelling
De Academische Werkplaats Toezicht is ingericht om:
•
•
•

het toezicht te professionaliseren door evaluatie van de huidige praktijk en het uitvoeren
van effectiviteitstudies;
bij te dragen aan de ontwikkeling van toezichtmethoden en (analyse)instrumenten
de wetenschappelijke kennis over toezicht uit te breiden en te verspreiden.

Werkwijze
Binnen de Academische Werkplaats Toezicht staat het verbinden van praktijk, onderzoek en
opleiding/kennisverspreiding centraal. Voor onderzoek in het kader van de Academische
Werkplaats Toezicht heeft ZonMw het programma Effectief Toezicht opgezet. Inhoudelijk sluit
het programma aan op de speerpunten in het Meerjarenbeleidsplan van de IGZ. Vragen uit de
toezichtpraktijk vormen daarbij het uitgangspunt, waardoor het onderzoek beter toepasbare
resultaten oplevert. Het onderzoek wordt in nauwe samenwerking met de IGZ uitgevoerd. Met het
oog op de implementatie van de resultaten krijgen kennisverspreiding en opleiding veel aandacht.
Organisatiestructuur
Een stuurgroep waarin alle partijen zitting hebben is verantwoordelijk voor de aansturing op
hoofdlijnen en het vaststellen van het Jaarwerkplan. Voor de dagelijkse coördinatie en afstemming
is een coördinatiegroep gevormd waarin eveneens alle partijen vertegenwoordigd zijn. ZonMw kan
als waarnemer de vergaderingen van stuurgroep en coördinatiegroep bijwonen.
Activiteiten in 2013

Onderzoek in het kader van het ZonMw programma
In het najaar van 2012 zijn 4 langlopende (promotie/postdoc)onderzoeken gestart waarin de
ontwikkeling van nieuwe toezichtconcepten centraal staat:
1.
2.
3.

De burger als oren en ogen voor het toezicht – projectleiding NIVEL.
Toezicht op zorgketens en -netwerken voor thuiswonende kwetsbare ouderen –
projectleiding EMGO+.
Systeemtoezicht op kwaliteit en veiligheid van de zorg – projectleiding iBMG.

4.

Toezicht op disfunctionerende beroepsbeoefenaren – projectleiding IQ healthcare.
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In het voorjaar van 2013 start de eerste reeks van 4 klein-maar-fijn onderzoeken die een
doorlooptijd van 8-12 maanden hebben. De thema’s zijn:
1.
Toezicht op WMO (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen)-plichtig
onderzoek (iBMG)
2.
Toezicht op polyfarmacie (EMGO+)
3.
Inzet van sociale media in het toezicht (IQ healthcare)
4.
Handhavingschema’s (NIVEL)
Kennis delen
Een belangrijk platform voor het delen van kennis is het maandelijkse Colloquium. Medewerkers
van de IGZ en van kennisinstituten (vooral maar niet uitsluitend de academische partners)
presenteren hier resultaten van hun onderzoek die relevant zijn voor het toezicht. Of zij leggen hun
onderzoeksvoorstellen voor om hierop feedback te krijgen van de deelnemers. Door deze
wisselwerking wordt het onderzoek meer praktijkgericht en kunnen nieuwe inzichten hun weg
vinden naar de praktijk.
Wanneer voor implementatie een intensiever traject van belang is, zal zo mogelijk inbedding van
de uitkomsten van onderzoek in het opleidingsaanbod van de IGZ-Academie plaatsvinden.
De activiteiten zijn meer in detail beschreven in het Jaarwerkplan van de Academische Werkplaats
Toezicht:
http://www.igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=Jaarplan+Academische+Werkplaats+Toezicht+201
2+%E2%80%93+2013&docid=5358
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Onderzoeksprogramma Effectief Toezicht

http://www.zonmw.nl/nl/programmas/progra
mma-detail/effectief-toezicht/algemeen/

