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Nederlands Implementatie Collectief
Naar een landelijke  infrastructuur voor implementeren en veranderen

Het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) is in 2021 opgericht met als doel het 
vermogen en de bereidheid tot implementatie, leren- en veranderen in de 
Nederlandse gezondheidszorg te vergroten.          

Het gaat specifiek om:

• een betere infrastructuur zodat op de belangrijke plekken binnen organisaties 
en netwerken het implementeren, vernieuwen en veranderen een structurele 
plek krijgt. Het gaat hierbij zowel om het niveau van praktijk, beleid en 
onderzoek als de uitvoering, het bestuurlijk proces en de sociale en technische 
kant.

• het verrijken en verspreiden van kennis over implementeren en veranderen.



Ambities NIC 2023-2024
Niveau Beschrijving Uitkomsten

Maatschappelijk doel Versterken van het implementatievermogen in de zorg, 

preventie en welzijn zodat (bewezen effectieve) interventies 

en innovaties sneller en beter ingebed raken in het 

dagelijkse werk en cliënten/patiënten kunnen rekenen op de 

best mogelijke zorg. 

In 2024 heeft het NIC een heldere positie in het kennislandschap rond implementeren, 

innoveren en transformatie van de zorg. Vanuit die positie draagt het NIC bij aan de borging 

van de noodzakelijke expertise binnen en tussen zorgaanbieders, gerelateerde organisaties 

en bedrijven.

Doel NIC 2023-2024 Functioneel Nederlands Implementatie Collectief (breed 

gedragen dynamisch en lerend implementatienetwerk 

ontwikkelen tot zelfstandige entiteit.

(NIC programma en structuur)

NIC is gelanceerd (2021)

Heeft jaarlijks terugkerende activiteiten en wordt positief gewaardeerd.

Na verkenning en overleg met Min VWS en veldpartijen is de netwerkwerkstructuur 

ontwikkeld tot een zelfstandige entiteit (medio 2024).

Resultaat 1 Draagvlak voor implementatienetwerk vergroot en 

netwerkstructuur doorontwikkeld. Verbinding en uitwisseling 

met internationale netwerken gemaakt 

(NIC structuur en draagvlak)

Eind 2023 is het draagvlak voor het NIC voldoende vergroot en is duidelijkheid over de 

volgende stap naar zelfstandigheid.

Resultaat 2 Expertise-ontwikkeling m.b.t. implementatie is in beeld en 

samengebracht 

(WG Opleiding en training)

In 2022 zijn opleidingen en trainingen over implementeren en innoveren in beeld gebracht 

en eind 2023 is een modulair opgebouwd opleidingsaanbod voor implementatie-experts 

beschikbaar.

Concept competentieprofiel is eind 2021 beschikbaar; definitief gedragen profiel is 2022 

beschikbaar

Resultaat 3 Implementatiekennis en - instrumenten bijeengebracht en 

ontsloten 

Effectief gebruik geduid.

(WG M&T)

Eind 2022 is een project in ontwikkeling “wikken & wegen”

Eind 2023 zijn Implementatiekennis en -instrumenten ontsloten via internet en is de eerste 

versie van “wikken & wegen” operationeel.

Resultaat 4 Implementatieonderzoek ondersteund 

(WG implementatieonderzoek)

Overzicht van kennishiaten uit onderzoek zijn in 2022 beschikbaar gekomen; 3 

onderzoeksprojecten zijn eind 2021 opgestart

Resultaat 5 Kennisuitwisseling tussen verschillende netwerken op het 

thema implementatie en innovatie heeft plaats gevonden en 

implementatievermogen is verrijkt 

(WG netwerken en intervisie)

In 2023 komt een goed overzicht beschikbaar van de verschillende expertise-netwerken.

Het verrijken van het implementatievermogen in de zorg is op gang gekomen.
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NIC Werkgroep Onderzoek

Leden: Femke van Nassau,  Leti van Bodegom-Vos, Anouk 
Driessen, Pauline Goense, Bethany Hipple Walters, Erwin 
Ista, Wouter Keijser, Rianne van der Kleij, Christiaan Vis, 
Gera Welker, Michel Wensing

Doelen: 

• Implementatieonderzoek ondersteund
• Overzicht van kennishiaten uit onderzoek zijn eind 
2021/begin 2022 beschikbaar;
• 3 onderzoeksprojecten zijn eind 2021 opgestart

Plannen 2020-2022

• Nederlandse community van implementatie onderzoekers 
opzetten

• Themabijeenkomsten organiseren met en voor werkgroepleden
• Bijdragen aan NIC nieuwsbrief

• Implementatie onderzoek opleidingsaanbod in kaart 
brengen

• Capaciteit vergroten

• Implementatie onderzoek instrumenten in kaart brengen
• Financiering beschikbaar maken voor meer implementatie 
onderzoek
• Kennisagenda opstellen
• Implementatie onderzoek profileren
• Aansluiting met internationale key players



NIC Werkgroep Onderzoek

• Resultaten 2021-2022
• Kennisagenda implementatie afgerond

• Rapportage

• Samenvatting

• Artikel

• Disseminatie activiteiten

• 6-8 wekelijkse vergaderingen werkgroep

• 3 webinars
• De-implementatie (Leti)

• Basics of implementation Science (Bethany)

• Kennisagenda (Anouk & Femke)

• Financiering implementatieonderzoek
• Start met 3 kennissynthesen 

• Veel financiers gesproken, ook intern bij ZonMw

• Bijdragen aan NIC nieuwsbrief



NIC Werkgroep Onderzoek

Plannen 2023:

• Nederlandse community van implementatie onderzoekers opzetten 
• Themabijeenkomsten organiseren met en voor werkgroepleden → 3 events per jaar
• Bijdragen aan NIC nieuwsbrief → iedere nieuwsbrief input leveren

• Implementatie onderzoek opleidingsaanbod in kaart brengen
• Capaciteit vergroten → aansluiting vinden bij Implementatie Fellows ZonMw

• Implementatie onderzoek instrumenten in kaart brengen
• Indien capaciteit – hoge prioriteit om op te pakken

• Financiering beschikbaar maken voor meer implementatie onderzoek
• Blijvend gesprekken voeren. O.a. inhoudelijke sessie met NIC werkgroep – ZonMw implementatie team organiseren

• Kennisagenda opstellen
• 3 vervolg projecten succesvol afronden en nieuwe kennishiaten dissemineren

• Implementatie onderzoek profileren
• Lobby voor landing kennisagenda (Intern ZonMw, maar ook extern zoals VWS, KWF, NWO, etc. 

• Aansluiting met internationale key players
• EIE actief onder aandacht brengen bij werkgroepleden



NIC Werkgroep Opleiding & training

Leden: Bethany Hipple Walters, Pauline Goense, 
Erwin Ista, Gerjanne Vianen, Femke van Nassau, Leo 
Jetten?, Jan Heijdra, Madelon Rooseboom, Leonieke 
Boendermaker, Christa Nieuwboer
Doelen: 
• Expertise-ontwikkeling m.b.t. implementatie is in 

beeld en samengebracht 
• In 2022 zijn opleidingen en training over 

implementeren en innoveren in beeld gebracht en 
eind 2023 is een modulair opgebouwd 
opleidingsaanbod voor implementatie-experts 
beschikbaar.

• Concept competentieprofiel is eind 2021 
beschikbaar; definitief gedragen profiel is 2022 
beschikbaar

Plannen 2021-2022:
Leren van implementatie professionals in het veld 
welke opleiding/training noodzakelijk is m.b.t. 
implementatiedeskundige

• In beeld brengen van Nederlandse opleidingen, 
trainingen en cursussen over implementeren en 
innoveren en samenvoegen in een modulair 
opgebouwd opleidingsaanbod voor implementatie-
experts.

• Ontwikkelen uitgebreide lijst met termen en 
definities gerelateerd aan implementatie, -kunde en 
–educatie

• Een gedragen competentieprofiel ontwikkelen voor 
de Nederlandse implementatie-expert en dit binnen 
het brede NIC-netwerk in discussie brengen.



NIC Werkgroep Opleiding & training

Resultaten 2021-2022

• Implementatieonderzoek
• Competentieprofiel ontwikkeld met de belangrijkste 

vaardigheidsgebieden beschreven

• Overzicht van online en persoonlijke (NL) trainingen 
in implementatieonderzoek

• Matchingtool voor trainingen

• 2 webinars
• Basics of implementation science (januari en juni)

• Overzicht beschikbare online trainingen (januari)

• Implementatiespecialisten
• Competentieprofiel ontwikkeld met de belangrijkste 

vaardigheidsgebieden beschreven

• Overzicht van online en persoonlijke (NL) trainingen 
in implementatie

• 1 webinar
• Overzicht beschikbare online trainingen (januari)

Resultaten 2021-2022

• Database met belangrijke wetenschappelijke artikelen 
over implementatie

• Database met belangrijke implementatiespecialisten 
artikelen

• Ideeën voor nieuwe inhoud voor de NIC-website



NIC Werkgroep Opleiding & training

Plannen 2023:

• Ontwikkelen uitgebreide lijst met termen en definities 
gerelateerd aan implementatie, -kunde en –educatie en 
de NIC website bijwerken

• Doel en doelgroep van de NIC-website definiëren en de 
website bijwerken

• Ontwikkelen implementatiespecialisten profiel en training 
matchingtool

• Zet implementatiewetenschap en implementatiespecialist 
profielen op de NIC website

• 8 wekelijkse vergaderingen werkgroep

• Webinars

• Week van de Implementatie

• Zomer sessie

Gerelateerd werk:

• Implementatiespecialist leergang bij GOUD

• Guest speaker in implementatieonderzoek en 
implementatie 

• IVM
• Vlaams Instituut Gezond Leven 



Vraag aan 
NIC Werkgroep Opleiding & training

• Vraag i.v.m. ZonMw implementatiefellows

- Fellowships obv persoonsgebonden subsidieronde; 
ruimte voor ca. 50 fellows, 7 ZonMw programma’s; 
thema – Passende Zorg; beoordelingsfase loopt; 
besluit maart 2023; start zomer 2023; looptijd 18 mnd

• Ontwikkelfase opleidingstraject

- Opdracht/Consortiumovereenkomst 4 opleidingen:
• Care2Adapt, Chantal van Spaendonck – CIC
• HIS-Implementation, Peggy Goris – Zorg aan Zet
• Erasmus Course, Erwin Ista – NIHES
• Master Innovatie in zorg en welzijn , Ruben van Zelm –

Hogeschool Utrecht

- Doel: opleveren (voorstel voor) opleidingstraject dat 
beantwoord aan profiel IMP science practitioner

• Opleidingsprogramma (incl intervisie, casus)
• PvA monitoring en evaluatie; certificering (?)
• Voorbeelden:

• Certificate program (Collaborative for IMP practice/UNC)
• Certificate program – 2 levels (ICC, The Center for IMP)

- Commissie / klankbordgroep → advies tav voorstel

- ZonMw neemt besluit; eigenaar voorstel/opleiding

• Uitvoerfase 1e ronde fellowships

- Uitvoer olv consortium (obv kaderregeling staatssteun)

- Bekostiging obv opleidingsbudget fellows

- Kick-off meeting ZonMw – consortium – NIC

- Coaching van fellows → via loket ism NIC

- Eigenaarschap / overdracht resultaten ??:              
consortium → ZonMw → NIC ??

• Structurele inbeddingsfase

- Opleiding onderbrengen bij NIC → rechtspersoon ?!

- Certificering / accreditatie
- Onderzoekerij (Annemarie Venemans)
- Orde van organisatiekundigen en -adviseurs

- Registratie

https://implementationpractice.org/certificate/
https://thecenterforimplementation.com/certificate
https://www.onderzoekerij.nl/
https://www.ooa.nl/


NIC Werkgroep Methoden en Tools

Actieve leden in 2023: Madelon Rooseboom, Vera 
Jansweijer, Sacha van Twillert, Sanne van der Hagen, 
Stephanie Ament, Carian van der Sman, Jos Zandvliet, 
Jeroen Havers

Doelen

• Algemeen: Kennis over evidence based en practice
based methoden en tools voor implementatie 
bijeenbrengen en duiden van effectief gebruik en 
ervaringsverhalen

• In 2023: Verkennen en uitwerken van de 
zogenaamde Wikken- en wegen dienst

• Eind 2023 zijn Implementatiekennis en -
instrumenten ontsloten op een platform / is 
gestart met bouwen van de dienst.

Plannen 2023:

• Opleveren prototype Wikken en wegen dienst in 
de vorm van visuals (maart 2023).

• Testen prototype bij bredere doelgroep (mei 2023)

• Aanpassen prototype en besluitvorming over 
verder ontwikkeling (juni/juli 2023)

• Uitwerken plan bouwen van de dienst en 
vaststellen van de gebruiks- en 
onderhoudsvoorwaarden (augustus/september 
2023)

• Start bouwen van de dienst (vanaf 
november/december 2023)



Van eerste 
schets naar 

eerste opzet van 
de Wikken- en 
wegendienst



Behoefteprofiel

• Dienst kan een mix zijn van 
verschillende behoeften

• Vorm volgt daarna, in ieder 
geval meenemen: informatie 
& inspiratie op een site; 
praktijkvoorbeelden; contact 
met een expert



Implementatievragen



Verkenningsvragen (rake vragen)

Vragen* om de situatie en context waarin je bent te verkennen 

1. Wat is het veranderdoel?

2. Wat is de aard van de situatie?

3. Inzoomen in de lokale context

4. Uitzoomen naar de systeemwereld 

UITKOMST 1-4: narrative van de beginsituatie

5. Toets de narrative bij anderen

*hier zijn alleen de hoofdvragen/onderwerpen weergegeven



Veranderverhaal (narrative)en vraag aanscherpen

“Het gesprek aan de hand 
van de verkenningsvragen 
leverde op om te komen tot 
de kern van het 
veranderverhaal en de vraag 
aan te scherpen”



Op de markt “Met de aangescherpte vraag 
in de hand lukte het goed om 
gericht naar een marktkraam 
te gaan daar op zoek te gaan 
naar meer info of expertise”



In een marktkraam

“Het is heel fijn 
dat hier een 
overzicht staat, 
daar is al over 
nagedacht. 
Behoefte is aan 
kort info per 
methode of tool 
en een expert 
met ervaring”



NIC Werkgroep Intervisie & netwerken

Resultaten 2021-2022:

• Aantal bijeenkomsten: 4 

• Opbrengsten: serie over Impact, 8 december nog 
de laatste te gaan en 4 microlearning als opbrengst 
van de leerbijeenkomsten

• Kennisnetwerken linken heeft onvoldoende 
energie, duidelijkere belang zien

Ontwikkelingen:

-Diversiteit in wensen leerbijeenkomsten
-ZonMw grote groep implementatiefellows 
opleiden
-Focus beleid Opgave Passende Zorg
-doe NIC: toewerken naar accreditatie en creditatie
van implementatiedeskundigen



NIC Werkgroep Intervisie & netwerken

Werkgroepleden:

Madelon Rooseboom, Dunja Dreesens, Brigitte 
Gijsen, Margot Fleuren, Marije Westra

Doelen:
• Werken aan voortdurend verrijking en 

vakmanschap van implementatiedeskundigen
• Intervisie & leerbijeenkomsten als fundament 

neerleggen voor certificering en accreditatie van 
implementatiedeskundigen 

• Netwerk van implementatiedeskundigen 

Plannen 2023:

1. Verschillende intervisievormen aanbieden: 

- Leerbijeenkomsten tbv verdieping: tacit knowledge
irt toepassen inzichten (3x)

- Experiment: Intervisie Passende Zorg (1x) en/of 
eigen groep leerbijeenkomsten verdieping

- Leren faciliteren CoP (2x)

- Early careers dmv eigen groep neerzetten 
(vacature), verkennen van vakgebied (nnb)

- Consumeren: presentaties horen van iemand die een 
theorie of methode heeft uitgedacht en stappen ermee 
zet; wat is het en hoe werkt het (2x, vaak Meet-Up NIC)

2. Raamwerk voor de intervisievormen uitwerken:

- Gebruik na opleiding door fellows

- Tbv Accreditatie



Dank voor alle opmerkingen en suggesties

Landelijk, 
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Zorg-
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Praktijk

Activiteiten WG, 
stuurgroep, NIC leden, 

NIC ondersteuning 

Zichtbare en 
effectieve 

activiteiten, 
producten, 

communicatie

Sneller en beter 
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in zorg, 
preventie en 

welzijn


