
Implementatieprobleem? Vraag het ons!  
 
Verslag van het ZonMw Implementatie spreekuur tijdens de Week van de Implementatie 2023  
 
Met 31 deelnemers inclusief 11 ZonMw implementatiespecialisten ging het spreekuur van start. 
Pauline Goense gaf een aftrap over ZonMw implementatiebeleid. Deelnemers hadden vooraf vragen 
ingestuurd die de implementatie specialisten in groepjes hebben behandeld. Het gaat bijna nooit om 
een simpele vraag en één eenduidig antwoord. Veel aandacht gaat naar vraagverduidelijking en 
verkenning van wat de situatie is en wat de deelnemer zelf al heeft gedaan.  
 
Ook andere deelnemers praatten mee: in die zin was het spreekuur ook een soort 
intervisiebijeenkomst. Waar hebben we over gesproken en wat waren de adviezen?  
 

• Hoe succesvol regionaal samen te werken? o Belang van een dedicated coördinerende 
functie  

o Aandacht voor de betrokkenheid van bestuurders met eigen bijeenkomsten. En bestuurders 
aanspreken als deelnemers te weinig tijd hebben voor de projecten of voor 
scholingstrajecten  

o Expliciteren van gezamenlijke ambities voor de samenwerking  

o Let op fasering van de samenwerking en wat daarbij nodig is: verschil tussen de activiteiten 
bij bijvoorbeeld opzetten van de samenwerking, stabiele fase, ontwikkelen van producten  

o Uitdaging: loyaliteit/prioriteit die samenwerkingspartners bij de eigen organisatie leggen ipv 
naar het netwerk  

 
Literatuurverwijzing: https://www.qruxx.com/werken-in-effectieve-netwerken-voor-gebruik-van-
kennis-uit-onderzoek/   
 

• Borging van producten op langere termijn en hoe interventies in het verzekerde pakket te 
krijgen? o Hulp inroepen van Zorg voor Innoveren: www.zorgvoorinnoveren.nl  

o Zorg voor co-financiering bij de ontwikkeling van producten  

o Vraag een VIMP aan bij ZonMw voor de overgang van productontwikkeling naar 
marktintroductie  

o De kennis uit ZonMw projecten moet openbaar beschikbaar zijn maar het product mag tegen 
kostprijs in de markt worden gezet inclusief kosten voor scholing/begeleiding.  

 

• Hoe zorgprofessionals en (eind)gebruikers committen voor implementatie op langere 
termijn? 

o Betrek ze bij de productontwikkeling en sluit aan bij hun incentives/behoeftes  
 
Dit zijn enkele van de behandelde vragen: het is duidelijk, geen one size fits all. Met specifieke vragen 
over implementatie kan je altijd contact opnemen met een ZonMw implementatiespecialist. Er is er 
altijd een die werkt voor de ZonMw programma’s die voor jou relevant zijn: 
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/impact-versterken/impact-realiseren/implementatie-
expertise/   
 
En…sluit je aan bij het Nederlands Implementatie Collectief voor contact met collega’s, 
bijeenkomsten en nieuws over Implementatie: https://nederlandsimplementatiecollectief.nl / 

https://nederlandsimplementatiecollectief.nl/wp-content/uploads/2023/02/ZonMwspreekuurslides-PG.pptx
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