
ONDERZOEK PARTICIPATIEF IMPLEMENTEREN

Doe mee en vergroot jouw
kennis over implementeren

Dit afstudeeronderzoek geeft je

gerichte handvatten om

succesvol te implementeren. 

Ben je betrokken bij

implementatie van

(zorg)technologie als 

 implementeerder, ambassadeur

of gebruiker en wil je kennis

opdoen en ervaringen delen, doe

dan mee.

WAT WERKT BIJ
PARTICIPATIEF

IMPLEMENTEREN?

Doe je mee om te

onderzoeken wat

succesfactoren bij

participatief

implementeren zijn?

(ZORG)TECHNOLOGIE



Naam    : Dick Post 

Studie    : HAN Master Management en Innovatie student

Telefoon: 06 - 438 20 20 45

E-mail   : dickpost@opschalingscoach.nl

Website:  HAN Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector 

Beoordeel met behulp van
de implementatiescan je
implementatie.
E N  K O M  I N  C O N T A C T  M E T

A N D E R E  I M P L E M E N T E E R D E R S !

Er zijn veel initiatieven rondom de inzet van passende en

digitale zorg. Veel initiatieven stokken echter bij de

implementatie in het reguliere zorgproces (NZA, 2020).

Vanuit het kenniscentrum van de HAN is in opdracht van

de Zorgalliantie een (digitale) implementatiescan t.b.v.

zorgtechnologie ontwikkeld. Help je mee om deze door te

ontwikkelen en meer participatief te maken? 

Als je meedoet met de groepsbijeenkomst om de scan te

verbeteren, mag je hier gratis gebruik van maken. Je

krijgt hiermee inzicht in de verbeterpunten van jullie

implementatie. Een artikel over de scan is hier te vinden.

De tijdsinvestering is gering. We vragen je om je ervaring

te delen aan de hand van een vraag. Deze is te vinden op

opschalingscoach.nl. Daarna krijg je als je deel wilt

nemen aan de groepsbijeenkomst, toegang tot de scan.

Opgeven kan via de website van opschalingscoach.nl. 

Er wordt contact met je opgenomen en er volgt een

moment waar je jouw ervaring kunt delen (telefonisch of

via teams op een moment dat jij kunt). Indien je wilt volgt

er op een later tijdstip een  digitale groepsbijeenkomst van

1,5 - 2 uur. Dit om samen met anderen te kijken waar de

scan meer participatief gemaakt kan worden.

Bij vragen neem contact op met Dick Post.

Klik hier!
GEEF JE OP

VOOR MEER INFO MAIL
OF BEL DICK POST

https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/publieke-zaak/lectoraat/innovatie-in-de-publieke-sector/
https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/publieke-zaak/lectoraat/innovatie-in-de-publieke-sector/
https://zorgalliantie.com/implementatiescan-van-vrijblijvend-experimenteren-naar-succesvol-implementeren/
https://opschalingscoach.nl/onderzoek-participatief-implementeren/
https://opschalingscoach.nl/onderzoek-participatief-implementeren/
https://opschalingscoach.nl/onderzoek-participatief-implementeren/

