
 

  
 

Implementatiestrategieën voor innovaties   
 

Informatie voor onderzoeksdeelnemers 

TNO zoekt deskundigen die mee willen doen aan een onderzoek naar implementatiestrategieën die 
belangrijk zijn bij het implementeren van innovaties in de zorg voor jeugd.  

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om evidence-based besluitvorming over de inzet van 
implementatiestrategieën te faciliteren door een Determinanten <=> Strategieën overzicht te 
ontwikkelen. Op basis van literatuur en praktijkkennis is een concept overzicht ontwikkeld waarin 
de determinanten van verandering gelinkt zijn aan strategieën voor verandering.  

Door middel van een Delphi studie met 3 rondes vragen we aan deskundigen om het  
determinanten <=> strategieën overzicht aan te vullen met relevante strategieën voor verandering, 
en om deze strategieën te prioriteren op passendheid bij de determinant. Het doel van deze Delphi 
studie is om consensus te krijgen bij deskundigen over de implementatiestrategieën die belangrijk 
zijn voor het implementeren van innovaties. 

Wat vragen we van jou? 

We vragen je om mee te doen aan deze studie. De studie bestaat uit 3 vragenlijstrondes. In elke 
ronde krijg je het determinanten <=> strategieën overzicht voorgelegd en wordt gevraagd om deze 
1) aan te vullen met relevante strategieën voor verandering of 2) te prioriteren op passendheid bij 
de determinant.  

Voordelen van het onderzoek  

Door deel te nemen aan het onderzoek draag je bij aan het verzamelen van kennis over relevante 
implementatiestrategieën bij het implementeren van innovaties in de zorg voor jeugd. Als dank 
voor je bijdrage zullen wij je naam (indien gewenst) opnemen in het dankwoord 
(acknowledgement) van de publicaties van dit onderzoek. 

Vrijwillige deelname  

Je bent niet verplicht om aan het onderzoek deel te nemen. Ook kan je op ieder moment stoppen, 
zonder uitleg. Wij hopen natuurlijk dat je blijft meedoen, want alleen dan is je inbreng van waarde.   

  



 

  
 

Vertrouwelijkheid van je gegevens  

Alle gegevens, die tijdens het onderzoek over je verzameld worden, worden vertrouwelijk 
behandeld en verwerkt volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG).   

Van alle antwoorden wordt een anoniem verslag gemaakt. Persoonsgegevens worden los 
opgeslagen van je antwoorden, koppeling aan antwoorden is daardoor niet mogelijk. De 
herleidbare persoonsgegevens worden uiterlijk vier weken na afloop van deelname aan het 
onderzoek verwijderd.  

De gegevens worden bewaard op de server van TNO en zijn alleen toegankelijk voor onderzoekers 
die aan het project werken. 

Over het onderzoek verschijnen wetenschappelijke publicaties, maar ook daarin blijven de 
gegevens van de deelnemers volledig anoniem.  

Wie voert het onderzoek uit? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO.  

Wie betaalt het onderzoek?  

Het onderzoek wordt betaald door TNO. Aan het onderzoek zijn voor jou geen kosten verbonden. 

Wie heeft het onderzoek beoordeeld?  

Het onderzoek is voorgelegd aan de Toetsingscommissie van TNO. De commissie heeft geoordeeld 
dat het onderzoek aan alle ethische eisen tegemoet komt die gelden voor een dergelijk onderzoek 
in Nederland, waaronder de bescherming van de veiligheid en anonimiteit van de deelnemers.  

Klachten 

Mocht je klachten hebben over het onderzoek, dan kan je contact opnemen met projectleider Prof. 
Dr. Minne Fekkes (minne.fekkes@tno.nl). 

Vragen 

Mocht je vragen hebben, dan kan je mailen naar meinou.theunissen@tno.nl 

 

Vriendelijke groeten, 

Meinou Theunissen 

E-mail: Meinou.theunissen@tno.nl 


