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Bouwsteen samen impact van SAMEN vergroten 
 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Verbindingsgroep donderdag 13 juni jl. is in een plenaire sessie 

gebrainstormd over het vraagstuk hoe partners beter kunnen profiteren van de kennisproducten van 

SAMEN. Dit onderwerp leeft bij de innovatiefunctionarissen en behoeft meer uitwerking. 

 

1. Zet binnen je eigen organisatie een structuur op waarlangs je innovatie en onderzoek uit kan 

zetten. 

Er zijn partners die dat al goed hebben staan en zij zien hiervan de meerwaarde. Gemeenten en 

praktijkorganisaties krijgen veel op hen af wat betreft onderzoek en vernieuwingen. Vandaar dat er 

intern keuzes gemaakt moeten worden en dat wat wordt opgepakt, moet ook goed landen bij 

praktijkprofessionals. Dit is een omvangrijke implementatie-opgave! 

 

2. Stop niet bij het verspreiden van het kennisproduct, maar investeer in adoptie. 

Binnen een project hebben betrokken partners een proces met elkaar doorgemaakt waardoor het 

nut en de noodzaak van de innovatie goed doorleefd is. Dit is niet het geval bij de organisaties die 

niet direct bij het project betrokken zijn. Zij moeten dit proces dus nog doormaken. Bekijk aan de 

start van het project welke partners op termijn iets willen met het kennisproduct en bedenk slimme 

manieren om deze partners te betrekken gedurende het gehele project.  

 

3. Stop niet bij adoptie, maar investeer ook in de implementatie van innovaties of 

onderzoeksresultaten 

De functionarissen vinden de verbindingsgroep een goed gremium om doorlopend in gesprek te gaan 

met de leiders van onderzoeksprojecten. Hierdoor kunnen de belangrijke belemmerende factoren 

voor implementatie al in het project beslecht worden. De innovatiefunctionarissen zijn vaak 

onderdeel van een soort innovatie- of implementatiestructuur binnen de eigen organisatie en 

kunnen de linking pin zijn tussen SAMEN en deze structuur.  

 

4. Houd de mogelijkheid open om een kennisproduct door te ontwikkelen 

Het eindproduct van een project voldoet aan de verwachtingen van de projectleden. Partners buiten 

het project hebben vaak andere behoeften, hier zou op maat naar gekeken kunnen worden. Dit valt 

echter vaak buiten de begroting van onderzoeksprojecten. 

 

Vormen 

• Kom bij de praktijkinstelling langs met de kennisproducten i.p.v. het geven van slotsymposia  

• Denk aan ander soortige kennisproducten: de producten zijn nu talig en sluiten niet goed aan 

bij de doeners die praktijkprofessionals vaak zijn 

• Denk aan andere soortige kennisproducten: er wordt binnen SAMEN weinig gebruik gemaakt 

van ‘moderne’ communicatiemiddelen als e-learning 

• Benut reeds bestaande kennis en expertise over implementatie van innovaties in de zorg 
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