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Implementeren? 

Innoveren 

Implementeren 

Professionaliseren 

Veranderen 

Evalueren 

Leren 

Verbeteren 
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Generiek implementatie model

Proces

• Verspreiding

• Adoptie

• Invoering

• Borging

Strategie/aanpak Determinanten

• Gebruiker

• Innovatie

• Organisatie

• Context
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Schema vrij naar Fleuren e.a., 2002; 2004; 2006



Kennis over implementatie helpt

› Het gaat niet vanzelf! 

› Oog voor uiteindelijke doel: bv betere zorg

› Systematische aanpak nuttig 

• Vraag bepalen, analyseren 

• Inrichten, uitvoeren 

• Monitoren, evalueren

NJi implementatie 

ZonMw implementatie

TNO implementatie
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Theorie vs werkelijkheid
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Valkuilen uit de praktijk 

1. Grootse en gedetailleerde plannen 

2. Lukraak gaan experimenteren 

3. Een aanpak ontwerpen die niet werkt 

4. Betrokkenen onder- of overschatten 

5. Stoppen of opnieuw beginnen

Als je die herkent hebt, vergroot je de kans op succes
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Grootse en gedetailleerde plannen

› Verandermoe

› Urgentie wordt niet gevoeld

› Opgelegd, van buitenaf, top down

› Te veel plannen, te veel controle

› Trekken aan een dood paard 
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A little can create positive changes
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https://youtu.be/ktpb_D4umyA


Denk groot, doe klein 

› Gezamenlijke ambitie 

› ‘Veranderverhaal’

› Kleine stappen: wat is nu urgent en moet opgelost? 

› Winst voor betrokkenen

› Aansluiten bij leefwereld

› Actie onderzoek, ontwikkelaanpak
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Lukraak gaan experimenteren

› Aan de slag! 

› Doel niet 
gezamenlijk 
verhelderd

› Geen zicht op 
wat al eerder 
werkte

› ‘middel’ wordt 
doel
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Neem de tijd voor een analyse 

› Bijvoorbeeld:

• TNO, MIDI (MeetInstrument Determinanten van Innovaties)

• Forca QuickScan 

• Krachtenveldanalyse 

• SWOT analyse 
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Een aanpak ontwerpen die niet werkt

› Ook herkenbaar in jouw werk? 

› Denk aan:

• 1 x een memo op intranet

• alles en iedereen trainen 
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Wat voor soort verandering/vernieuwing? 
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Benut de kennis die er is 

› Kennis over werkzame activiteiten voor 
o.a. 

• Gedragsverandering bij betrokkenen 

• Organisatie van de verandering 

• Samenwerking 

• Communicatie 

› Onderscheid in simpele, gecompliceerde 
en complexe veranderingen

• Van ‘make it happen’ naar ‘help it happen’

• Van vaardigheid naar vertrouwen 
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Betrokkenen over- of onderschatten

› Met wie heb je te 
maken?

› Wat zijn patronen?  

› Denkvermogen en 
doenvermogen (WRR, 
Weten is nog geen doen)

› ‘Olifantenpaadjes’ 
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Wat zou jij hier doen?  



Verzamel de juiste mensen om je heen

› Wie moet steunen, faciliteren, sturen? 

› Wie moet doen, uitvoeren? 

› Zoek match tussen ‘discipline en vrijheid’ die past

› Beperk de mensen ‘op de tribune’

› Wees nieuwsgierig naar andere oplossingen, afwijkingen 

› Vorm een team met verschillende mensen, verschillende krachten

• Niet pas in de fase van ‘invoeren’, maar écht op tijd

• Samen ontwikkelen, samen doen, samen bijstellen
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Stoppen of ‘opnieuw’ beginnen

› Als iets niet lukt, betekent het niet dat het nooit gaat lukken 

• Aanleiding voor reflectie, bijstellen, leren

› Steeds weer ‘opnieuw’ beginnen maakt mensen vermoeid en 
draagt niet bij aan succes 
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Houd moed, houd vol! 

› Verandering is moeilijk, vraagt tijd en gaat met vallen en opstaan. 

› Zoek naar belemmeringen en versnellers

• Iedereen doet wat anders, de methode is ver te zoeken

• In dat ene team gaat het als een speer 

› Wat helpt hierbij? 

• Een goed functionerend en stabiel team

• Gezamenlijke activiteiten, ontmoetingen, samen leren 

• Blijven meten, feedback organiseren
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Denk groot, 
doe klein

Neem de tijd 
voor analyse

Benut de kennis 
die er is

Verzamel de 
juiste mensen 

om je heen

Houd moed, 
houd vol 

Vier je 
successen, 
leer van je 

fouten



Bedankt!
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Contact

› k.stals@nji.nl / 030-2306589

Verder lezen:

› http://nji.nl/implementatie

› www.weekvandeimplementatie.nl

› https://www.implementation.eu/

› http://www.zonmw.nl/nl/themas/thema-detail/implementatie/

› https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/work/gezond-
veilig-en-productief-werken/midi-meetinstrument-determinanten-van-innovaties/

› Stals, K. (2012). De cirkel is rond. Onderzoek naar succesvolle implementatie van 
interventies in de jeugdzorg.  (proefschrift). Utrecht: Universiteit Utrecht
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