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Agenda: implementatie van innovaties

• “Wat”

• “Waarom”

• “Hoe”



Wat?
Transformatie

In eigen kracht staan

Client centraal

Samenwerken

Zelfsturing

Sociale veiligheid

Zorg normaliseren

Ontzorgen

Eigen regie

Co-creatie
Participatie

Integrale zorg

Positieve gezondheid

Competentie gericht



De winnaars en de verliezers:
impact = effectiviteit x implementatie

Effectiviteit

Implementatie
+ -

+

-

RVP

Vrije opvoedingDe roltrap

Rimpelcrème



Innovatie = 

informatie die nieuw is voor degene aan wie het wordt 

gecommuniceerd

• kennis, een idee, een praktijk, ed. 

• software (al dan niet verpakt in hardware)

Gedragsverandering



Geneste innovatiestructuur

Community van

aanbieders

Innovatie zoals

bedoeld

Intermediaire

gebruiker

Innovatie zoals

geïmplementeerd 

Eindgebruiker
Innovatie zoals

gerealiseerd



Lotgevallen van innovatie
(vgl. Stokking & Leenders, 1990; Paulussen, 1994) 
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MeetInstrument Determinanten van Innovaties (MIDI);
verkorte versie 29 factoren

Adoptie

Implementatie

Continuering

Kenmerken van de 

vernieuwing

Kenmerken van de 

organisatie

Kenmerken sociaal-

politieke context

Kenmerken van de 

intermediaire gebruiker



Lering w.b. proces van verandering

• verspreiding, adoptie (intentie) en implementatie (gedrag) zijn niet gelijk

• (initiële) verandering nauwelijks gedreven door effectiviteitsoverwegingen

• onzekerheid is de dominante emotie (“Hoe moet het?” en “Kan ik het”?)

• verval niet in stereotyperen van gebruikers



Lering w.b. veranderingsstrategie

• Mutual adaptation:

➢top-down gaat immers voorbij aan verschillen in beloningsoriëntatie

(oftewel “What’s in it for me?”)

➢bottum-up gaat immers voorbij aan:

- behoefte aan procedurele helderheid (onzekerheidreductie)

- moeilijk toegankelijk hebben van eigen gedrag en behoeften

• Balans tussen ambitie (doel) en capaciteit (tijd en geld) 



Geneste innovatiestructuur

Community van
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Innovatie zoals

bedoeld

Intermediaire

gebruiker
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“ Two-community” metafoor; 
divergerende beloningsoriëntaties (Rich, 1991)

Community van

aanbieders

Community van

gebruikers

Beleidsmaker Onderzoeker

Projectmanager

(Intermediaire) gebruikers

academisch overlevenpolitiek overleven

overleven in de markt

“pragmatiek”



Lering w.b. samenwerken

• een coalitie heeft een gemeenschappelijk doel, maar elke deelnemer 

behoud daarnaast eigen doelen

• “hoe meer hoe beter” is niet zaligmakend



Conclusies

• Effectiviteitsargumenten zijn niet zaligmakend (zie MIDI)

• Aanbieders en gebruikers (BOP) zoeken naar “What’s in it for me?”

• One-size-fits-all is een illusie

• Impact = effectiviteit x implementatie

• Zowel effectiviteit als implementatie kosten tijd en capaciteit


