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Implementatie? Verandering?

implementatie ó verandering?

termen worden door elkaar gebruikt

implementatie is een onderdeel van de verandering!



Het doel van implementeren is borgen van 
verandering

Het geheim van verandering is geen energie 

steken in het bestrijden van het oude, maar 

focussen op het bouwen van het nieuwe.
-Socrates 
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Davila (2006) 6 domeinen van verandering
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Jouw casus?

Welk type innovatie

1. Incrementele

2. Semi-radicale

3. Radicale



Implementeren is anticiperen op knelpunten

Een knelpunt is een proces of 

processtap die voor het hele proces 

de beperkende factor is of kan zijn.



Incrementele innovatie? Moet je dat doen?





Theory of Constraints (ToC)



Implementeren draait om gedrag

Opdracht:

Nee, dat later… eerst procesverandering



Theory of Constraints (ToC)



Theory of Constraints (ToC)



Wat is implementatie

Een procesmatige en planmatige invoering van 

vernieuwingen en/of verbeteringen met als doel dat 

deze een structurele plaats krijgen in het handelen en 

het functioneren van een organisatie of de structuur 

van de gezondheidszorg (Grol en Wensink, 2006).



De 5 fasen van verandering

Opdracht:

Zet de 5  fasen van implementatie in de juiste volgorde



A. Acceptatiefase (introduceren)

B. Oriëntatiefase (inventariseren)

C. Veranderingsfase (uitvoeren)

D. Onderhoudsfase (borgen)

E. Inzicht fase (overtuigen)

Zet de 5 stappen van verandering in de 
juiste volgorde



1. Orientatiefase (inventariseren)

2. Inzicht fase (overtuigen)

3. Acceptatiefase (introduceren)

4. Veranderingsfase (uitvoeren)

5. Onderhoudsfase (borgen!!!)

De 5 stappen van verandering (Grol & Wensing)
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Strategie: Fullan, Rogers, Grol&Wensink



Fase 1: Oriëntatie



Oriëntatie fase

Goede artiesten 

stelen!

Is het al gedaan? 

Meestal wel!



Fase 1: Oriëntatie



Implementeren draait om gedrag

Opdracht:

Analyseer de volgende casus en schrijf het grootste 

knelpunt op



1. Een voorstel maken, start bij behoefte

Meneer Jansen neemt zijn hartmedicatie niet meer in. Hij zegt dat hij er suf van wordt 
en vind het belangrijk om te kunnen puzzelen. De recente ECG toonde hartritme 
stoornissen en er is ook sprake van lichte DM2. Bij de laatste medicatie review vond de 
apotheker een kast voor ongebruikte medicijnen, meneer Jansen zei dat hij af en toe 
wel eens een pilletje vergeet. Meneer Jansen doet vaak de deur niet open voor de 
thuishulp, die dagelijks langs komt voor de steunkousen. De buurvrouw maakt zich 
zorgen over Hendrik die vaak laat ‘s-nachts de TV heel hard heeft staan en hem wel 
eens hoort schreeuwen terwijl hij alleen woont. Naar de huisarts gaat meneer Jansen al 
jaren niet meer uit eigen beweging, die vindt hij een zeurpiet die allemaal moeilijke 
woorden gebruikt zoals decubitus of zoiets.

Wat is het grootste knelpunt?

Wat zou een goede hulpvraag zijn?

Welke slimme zorgoplossingen schieten je te binnen?



User Stories

Als <rol> wil ik <wens> om <reden>

Schrijf nu nog eens de hulpvraag vanuit het perspectief 
van meneer Jansen

Schrijf nu nog eens de hulpvraag vanuit het perspectief 
van de zorgverlener



Empathie canvas



Implementeren draait om gedrag

In Stap 1 schrijf je een voorstel, die MOET starten vanuit 

een werkelijk bestaande behoefte.

Technologie is nooit leidend! (technology push) 



Wat is de achterliggende behoefte van de 
door jou gekozen casus?



Inzicht fase: maak het zichtbaar

• Laat weten wat je doet

• Waarom je het doet

• Met welk doel

• Wat het oplevert



Acceptatie fase

Organiseren om de vernieuwing geaccepteerd te 
krijgen:
• Praten, praten, praten
• Schrijven, vloggen
• User advocates



Oh, wat 
handigDat was 

echt 

heeeeel vet

dat scheelt 
me een uur
/dag
/koppijn

gemak eerst 

kwaliteit centraal 

financiën volgt …of niet





Veranderingsfase: zorg voor onbalans

Realiseer je dat 

impactvolle 

veranderingen jouw 

organisatie wankel 

maakt



CCM en strategie



CCM en strategie



Uitvoeringsfase: Pilots werken bij een airliner

Organiseren voor 

verandering is niet 

hetzelfde als een 

pilot organiseren

Start met het 

moeilijkste!



Uitvoeringsfase: slechte ideeën zijn geld waard

Geen ruimte krijgen of 

(durven) nemen om fouten 

te maken = vrijwel zeker een 

garantie op falen.



Uitvoeringsfase: slechte ideeën zijn geld waard

Je niet voorbereiden op 

falen is ‘not done’ maar pas 

op dat je het kind niet in 

bubbelfolie verpakt



Borgingsfase: het is niet af na de 5 stappen

Meten, controleren, 

analyseren, reflecteren, 

herstellen, optimaliseren, 

herzien, stoppen.
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