De nieuwe geheimen van implementeren.
Resultaten van het project De Nieuwe Geheimen (ZonMw programma Thuiszorgtechnologie).

Nico (NE) Knibbe, Hanneke (JJ) Knibbe (LOCOmotion)

Een project uitvoeren heeft geen zin als niemand er van weet. In veel gevallen heeft ook dát nog geen
zin als er niets met de resultaten wordt gedaan. ZonMw houdt daarom niet alleen de kwaliteit van de
door haar gefinancierde projecten nauwlettend in de gaten, maar houdt ook nadrukkelijk een vinger
aan de pols als het gaat om implementatie. Toch is en blijft het implementeren van vernieuwingen een
complexe en soms frustrerende onderneming en gaat daarom de zoektocht naar de geheimen van
implementeren onverminderd door.

Gebaseerd op tientallen jaren onderzoek is er inmiddels een behoorlijke hoeveelheid kennis
beschikbaar over het invoeren van vernieuwingen. Het klassieke standaardwerk is wellicht The
Diffusion of Innovations van Rogers (1995). Sindsdien is er een stroom publicaties op gang gekomen
waarin vaak aan de hand van modellen wordt aangegeven op welke manier iets succesvol
geïmplementeerd kan worden en welke problemen
zich daarbij voor kunnen doen. Dit is zeer waardevol.
De studies bieden immers stap voor stap meer inzicht

Box 1. De negen bestudeerde implementatie
initiatieven:

in deze uiterst complexe materie. Met andere

- Oogdruppelen (Oogziekenhuis)

woorden, beetje voor beetje is op deze manier een

- Mensen thuis kunstmatig voeden (TNO)
- Tena Lady (SCA)

groot aantal geheimen ontdekt.
Toch wordt de werkelijkheid door de modellen
noodzakelijkerwijs

steeds

verder

gereduceerd,

waardoor ook de kleuring vervaagt en de praktische
toepasbaarheid kan verminderen. In deze studie

- GoedGebruik, transferhulpmiddelen thuis (LOCOmotion)
-I

verkeersregels (Verkeer en Waterstaat)

- Ervaringen met V.A.C.® therapie ( Wondsponzen )
(KITTZ)
- Zelfmanagement anti stolling (AMC)

hebben we ons daarom eens niet laten leiden door de

- Steun de Steunkous (iRv)

implementatie modellen. We hebben ons opgesteld als

- EO Jongerendagen (EO)

een kind dat zich met een glimlach en een open mond
laat verbazen over verrassend succesvolle en minder succesvolle implementatie geheimen die haar
worden toevertrouwd.

Het gaat bijvoorbeeld om het volgende soort verrassingen. Voorlichters in de sloppenwijken van
Calcutta probeerden locale vrouwen op te leiden als voorlichters over hygiëne thuis. Gezien het hoge
aantal analfabeten was er voor deze vrouwen voorlichtingsmateriaal gemaakt met veel afbeeldingen.
Dit werd op zich gewaardeerd, maar verreweg het meest enthousiast werd de tas ontvangen waar het
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voorlichtingsmateriaal in zat. Het bleek dat deze tas de voorlichters een bepaalde status gaf waardoor
zij hun voorlichting effectief konden geven. De waarde van de tas was vooraf niet bedacht, maar was
achteraf een verrassing die het succes heeft bepaald.
Een andere verrassing kregen ontwikkelaars van een software programma voor huisartsen in de
schoot geworpen. Het programma werd niet voldoende gebruikt. Het installeren of het gebruiken zou
te complex zijn. De leverancier besloot tot een vrij dure oplossing waarbij de artsen gratis een
deskundige konden laten komen om de software te installeren en een korte training te geven. Vanaf
dat moment bleken de artsen de software wel te gaan te gebruiken en slechts bij een enkel persoon
bleek de aangeboden on-site training gewenst te zijn. Blijkbaar was de (positief bedoelde!) dreiging
van een iemand die langs komt en kostbare tijd claimt, voldoende reden om de artsen te stimuleren de
software te installeren en te gebruiken.

Het doel van deze studie is om projectuitvoerders aan de hand van dit soort anekdotes te inspireren
de implementatie van hun project op een enthousiaste, creatieve, voortvarende en uiteraard
succesvolle manier ter hand te nemen.

We hebben dat allereerst gedaan door een zestal ZonMw projecten te bestuderen (zie Box 1).
Daartoe zijn projectverslagen bestudeerd en is de projectleider geïnterviewd. De projecten zijn
geselecteerd binnen het programma Thuiszorgtechnologie. Naast deze zes projecten zijn drie andere
belangwekkende initiatieven volledig buiten de sfeer van ZonMw bestudeerd, ook weer aan de hand
van verslagen en een interview. Het gaat dan om de overheidscampagne I

verkeersregels , de EO

Jongerendagen en de TENA Lady. De concept resultaten zijn vervolgens gepresenteerd en
bediscussieerd in een workshop op het ZonMw congres Kennis Beter Delen III. Dit heeft geleid tot
aanvulling en verscherping van het voorliggend rapport. We presenteren hieronder de resultaten aan
de hand van een zestiental hoofdstukjes met tips zonder theorie of modellen.

gebruik een aansprekende verpakking

De verpakking is niet onbelangrijk. Bij concrete producten zoals
voorlichtingsmateriaal, kan het gaan om schijnbaar triviale zaken als
losbladigheid (makkelijk aan te vullen), plastificering van papier (blijft
goed bij veelvuldig gebruik), kleurgebruik (handig om accenten te
leggen in instructiemateriaal), uitstraling (te duur kan averechts
werken, te goedkoop wordt niet serieus genomen), etcetera.
Ook het formaat kan een rol spelen. Hoe toevallig is dat boekjes van KITTZ ( Gids voor zelfredzaam
wonen , Kiezen voor zorg in de laatste fase (keuzewijzer palliatieve zorg) en de Gids voor
zelfredzaamheid) en Het Hulpmiddelenboekje (ontwikkeld in het kader van het ZonMw project
GoedGebruik), qua verspreidingsaantallen succesvol zijn en ook een klein formaat (A5 of A6)
hebben?
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Een mooi voorbeeld van een uitgekiende en creatieve verpakking is de Oogwaaier van Het
Oogziekenhuis Rotterdam. Op de Oogwaaier is met grote letters, met duidelijke kleuren, heldere
plaatjes (de doelgroep is immers vaak slechtziend) en op stevig papier aangegeven hoe de
oogdruppels moeten worden toegediend. Alleen al de vorm (een waaier) maakt het tot een product
met een hoge pakkans . Een ander voorbeeld is de mobiel die gebruikt wordt bij voorlichting over
decubitus bij verpleegkundigen in het Gelderse Vallei Ziekenhuis te Ede. Informatie via posters en
prikborden bleek niet meer opgemerkt te worden door de
verpleegkundigen. Een mobiel, met daaraan kaartjes met
informatie over decubitus, die werd opgehangen in de
koffieruimte werd echter wel opgemerkt en was aanleiding
tot discussie over het onderwerp.

Een slimme verpakking van de boodschap is essentieel
om de boodschap over te dragen. Denk na over zaken als
omvang, prijs, kleurgebruik, soort papier en de vorm
(boekje, waaier, mobiel, cd-rom, DVD, etc).

zet sleutelfiguren in

Het is belangrijk sleutelfiguren of sleutelorganisaties niet over het hoofd te zien, of erger nog, ze voor
het hoofd te stoten. Ze zouden de implementatie ernstig kunnen frustreren als ze niet in een vroeg
stadium betrokken worden. Positief geformuleerd kunnen ze het implementeren vergemakkelijken. In
diverse projecten zie je dan ook dat sleutelfiguren zitting hebben in werk-, stuur of klankbordgroepen.
Zo verenigde het project Zelf management bij anti stolling in een vroeg stadium een aantal
belangrijke sleutelorganisaties in het Platform Zelfmanagement Antistolling. Daarin waren naast de
projectleiding diverse patiëntenverenigingen, trombosediensten, behandelaren en fabrikanten
vertegenwoordigd. Zeker in het begin van het project bleek dit overleg nodig om draagvlak te creëren
en te onderhouden. Later, toen er voldoende kritische massa was bereikt, ging het succes zichzelf
versterken.
Iets dergelijks is gedaan bij GoedGebruik dat bij de voorbereiding en uitvoering intensief contact
onderhield met de LVT, BTN, ZN, de Arbeidsinspectie en de ministeries van VWS en SZW. Niet alleen
hebben dit soort organisaties de sleutels in handen om deuren te openen, ook kunnen ze na afloop
van het project eigenaar worden. Daardoor is de inhoud geborgd. Zo zijn de in het kader van
GoedGebruik ontwikkelde richtlijnen verwerkt in het werkpakket Zorg voor Thuiszorg (sociale
partners thuiszorg) en de Basispakketlijst uitleen Hulpmiddelen (LVT, ZN) en beveelt de
Arbeidsinspectie het gebruik hiervan aan.
Ook het iRv project Steun de Steunkous dat gaat over het optimaal gebruiken van steunkousaan- en
uittrekkers,

zette

sleutelfiguren

in

zoals

flebologen,

huisartsen,

verpleegkundigen,

patiëntenorganisaties en brancheorganisaties. Al in een vroeg stadium is overeengekomen de LVT
(nu Z-org) eigenaar te maken van de eindproducten. Ook het Convenant Arbeidsomstandigheden
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Thuiszorg werd eigenaar. Dit laatste was achteraf een minder succesvolle stap omdat dit convenant
eindig is.

Het is belangrijk de boodschap en de producten van een project te borgen bij een gerespecteerde
sleutelfiguur of sleutelorganisatie die zich verantwoordelijk voelt en niet
eindig is.

probeer uit
Het voordeel van uitproberen is dat kinderziektes zichtbaar worden voordat
er tot grootschalige implementatie wordt overgegaan. Rogers (1995)
noemt in dit verband het voordeel van het kunnen experimenteren bij het
beslissen of je in zee wil gaan met een innovatie, maar noemt ook het
nadeel van het gebrek aan commitment als het even tegen zit. Bij een
grootschalige invoering kan je namelijk minder makkelijk terug. Het getuigt
van moed om de ultieme consequentie van een negatieve test te trekken.
Zo is de verkeerscampagne I

verkeersregels van het ministerie van

Verkeer en Waterstaat van te voren uitgebreid getest. In eerste instantie
dacht men namelijk aan een totaal andere campagne dan de huidige. Het
zou zijn rondom een beeld, zoals bijvoorbeeld het gordeldier dat is gebruikt
bij de campagne over het gebruik van autogordels. Aan de hand van
testen met focusgroepen bestaande uit mensen uit alle geledingen van de
maatschappij, is echter besloten deze campagne naar de prullenbak te
verwijzen en overnieuw te beginnen. Een besluit met verstrekkende
gevolgen omdat hiermee kosten, prestige en niet gehaalde deadlines
gemoeid kunnen zijn.
Een dergelijke test met focusgroepen hoeft overigens helemaal niet
ingewikkeld en duur te zijn; een reden waarom er nogal eens wordt
afgezien van pretesten. In het geval van I

verkeersregels zijn de

deelnemers aan de focusgroep soms letterlijk van een Haagse markt
geplukt.
Ook de EO pretest haar uitingen ten aanzien van de Jongerendagen op
een relatief eenvoudige manier. Het jaarlijkse thema wordt allereerst op vijf
verschillende manieren gevisualiseerd (zie afbeeldingen rechts) en
voorgelegd aan een panel. Aan de hand van hun reacties wordt er dan
gekozen en fijngeslepen.
Omdat het plaatje van een campagne soms erg belangrijk is, kan het
lonen dit goed uit te proberen. Bij het uitproberen van het plaatje van de
reclame campagne van de TENA Lady bleek bijvoorbeeld dat een lifestyle
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beeld (moderne, relatief jonge, zelfbewuste vrouw) verrassend genoeg minder goed werkt dan een
simpele afbeelding van een pak TENA Lady zelf. In de reclame uitingen is dan ook altijd een pakket
afgebeeld. De marketeers van TENA Lady concludeerden op basis van de testen dat de doelgroep
een hoog don t fool me en cut the crap niveau heeft en voeren dat nu consequent door in hun
uitingen.
Binnen het GoedGebruik project heeft men gebruik gemaakt van iets wat deels al was uitgeprobeerd.
Het Hulpmiddelenboekje, een van de kerninstrumenten, was namelijk voorafgaande aan het project in
een sterk vereenvoudigde vorm al uitgeprobeerd bij Amsterdam Thuiszorg. Het had daar al zijn
waarde bewezen. Op basis van deze eerste versie is samen met vertegenwoordigers van de
doelgroep een landelijke versie gemaakt. Daarvan zijn er nu ongeveer 55.000 aan de man gebracht.

Neem de moeite om de implementatie uit te proberen. Dat kan op allerlei creatieve manieren die niet
veel doorlooptijd en geld hoeven te kosten. Zorg echter wel voor voldoende commitment en durf te
handelen als de testen negatief uitvallen.

leg de loopplank uit

Een aantal projecten die in dit onderzoek zijn bestudeerd worstelden met de enorme omvang van de
doelgroep. Het Oogziekenhuis Rotterdam wilde bijvoorbeeld alle Nederlandse oogdruppelende
patiënten instructies geven, hetgeen niet mogelijk bleek vanuit Rotterdam. Dat is opgelost door
apothekers te vragen iedere patiënt die oogdruppels komt halen instructies te geven. Vanuit het
Oogdruppelproject is een waaier gemaakt die de apothekers hierbij als ondersteunend materiaal
kunnen gebruiken.
Ook TENA Lady maakt gebruik van apothekers als een soort loopplank naar de doelgroep. Het
incontinentiemateriaal wordt immers in de meeste gevallen door hen verstrekt. Het is vervolgens
belangrijk deze apothekers te ondersteunen. TENA Lady doet dat bijvoorbeeld met training (hoe voer
ik een gesprek over een delicaat onderwerp?) en met het aanbieden van materiaal voor de inrichting
van de spreekkamer van de apotheker.
Ook het GoedGebruik project had een erg grote doelgroep. Feitelijk ging het om alle zorgverleners in
de Thuiszorg die gebruik (zouden moeten) maken van (transfer)hulpmiddelen. Besloten is om ook de
ErgoCoaches, die binnen hun zorgteam verantwoordelijk zijn voor fysieke belasting, in te zetten. Dit
bleek een enthousiaste groep te zijn die het materiaal, dat in het kader van het GoedGebruik project
was gemaakt, graag gebruikt en verspreidt.

Het kan zeker zinvol zijn om via loopplanken de doelgroep te bereiken. Met name als er sprake is van
een erg grote doelgroep. Deze loopplanken moeten dan wél goed worden ondersteund en dus
separaat worden benaderd.. Dat kan bijvoorbeeld met voorlichtingsmateriaal of trainingen.
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kies het juiste medium

De grootste verrassing is vaak de respons op praktische publicaties. Zo is er over Steun de
Steunkous bijvoorbeeld gepubliceerd in de Libelle. De respons daarop was te meten via de website
van het iRv. Daar kwamen veel vragen binnen met

ik las in de Libelle dat

. . Hetzelfde gebeurde

bij de projecten over ´Wondsponzen´ en ´Kunstmatige voeding thuis´ toen zij hun ervaringen in een
praktisch tijdschrift publiceerden. LOCOmotion was verrast door wat achteraf een gouden greep bleek
te zijn. Het Tijdschrift voor Verzorgenden (TVV) bood Het Hulpmiddelenboekje aan als
lezersaanbieding. Er volgden direct enkele duizenden bestellingen. Een deel van de truc was dat de
bestellers hun lidmaatschapnummer moesten doorgeven. Er ontstond zodoende een gevoel van
exclusiviteit.
Soms is het echter de combinatie van de diverse media. Het Oogziekenhuis Rotterdam was
bijvoorbeeld verrast door de koppeling van hun website (www.oogdruppelen.nl) met een heel praktisch
artikel in een apothekersblad. Zij monitoren dit aan de hand van het aantal hits op de site en de
aanvragen van de Oogwaaiers.
In dit verband veronderstellen Grol en Wensink (2001) dat het gecombineerd gebruiken van elkaar
aanvullende media (bijvoorbeeld een artikel in een vakblad, een spotje op TV èn een flyer) effectiever
is dan het gebruiken van één soort medium. Daarbij ontstaat wel het gevaar van het schot hagel. Het
is niet hoe meer, hoe beter . Je zou eerst goed moet bestuderen wat je kunt bereiken met welke
media. Rogers toonde bijvoorbeeld aan dat het gebruik van (massa)media van belang is bij de
verspreiding van kennis over een innovatie maar dat interpersoonlijke contacten mensen pas
daadwerkelijk aanzetten tot ander gedrag (Van der Linden en Schrijvers, 1998).
Zo kunnen gadgets als pennen en key cords (groep A, figuur 1) prima werken om ergens de aandacht
op te vestigen, maar een kennis- of gedragsverandering wordt daarmee niet bereikt. Als
kennisvermeerdering het doel is zijn lezingen, DVD s of een artikel (groep B, figuur 1) prima media.
Om gedragsverandering te bereiken moeten we denken aan persoonlijk advies of een training (groep
C, figuur 1). De groepen A, B en C onderscheiden zich door een oplopende mate van interactie. Een
pen zegt niets terug, bij een brochure kun je een vorm van schijninteractie inbouwen door bijvoorbeeld
een testje en bij een adviesgesprek zou de interactie optimaal moeten zijn. Interessant is dat we
wanneer we in staat zijn media te kiezen uit de groepen A, B èn C het resultaat meer is dan de
optelsom van de afzonderlijke delen.
De manier waarop de EO voor de Jongerendag zeer specifiek gebruik maakt van de diverse media die
haar ter beschikking staat, is hiervan een goede illustratie. De omroep gebruikt onder andere radio,
TV, mailings via SMS en e-mail, het EO programmablad (Visie) en diverse websites. De diverse media
hebben daarbij verschillende kwaliteiten. TV wordt bijvoorbeeld met name gebruikt om de bands te
presenteren en niet voor de sprekers. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de zappende kijker langer blijft
hangen bij een band dan bij een spreker. De sprekers worden dan weer geïntroduceerd in een
tijdschrift of (eveneens kort!) geïnterviewd op de radio.
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Figuur 1. De mogelijkheden van drie soorten media in oplopende mate van interactie afgezet tegen
hun effectiviteit.
effectiviteit

bij inzet van media uit elk van deze drie groepen is
het resultaat meer dan A + B + C

C
B
A
interactie
posters, pennen, mokken,
key cords, advertenties,
spotjes, t-shirts, etc

klinische les, lezing,
presentatie, video, DVD,
artikel, brochure, etc

training, persoonlijk advies,
coaching etc

Maak een analyse van de media die je ter beschikking staan en wat daarmee bereikt kan worden. Hoe
meer interactie een medium genereert hoe beter het scoort, met name op het niveau van
gedragsverandering. Media die dat minder doen zijn waardevol als aanvulling.

doe een macro, meso, micro analyse

Grol en Wensing adviseren voorafgaande aan het implementeren de doelgroep en zijn setting te
bestuderen. Wie zijn de actoren, wat zijn de knelpunten, wat helpt de verandering en wat remt de
verandering? Op basis van de antwoorden op deze vragen, in de vorm van een contextanalyse, kan
een implementatieplan worden ontwikkeld, getest en uitgevoerd.
De analyse van het project zelf management bij anti stolling gaf bijvoorbeeld aan dat er op het micro
niveau van de patiënt weinig problemen te verwachten zouden zijn. Patiënten willen graag het heft in
eigen handen nemen en niet meer op controle hoeven komen. Met de zelfmeet- en doseerset
waarvan de toepasbaarheid is bestudeerd in het project, zou dat kunnen. Op meso niveau ging het
om de trombose diensten. Zij zijn als intermediair belangrijk bij het leveren van de set, de training en
de begeleiding. Voor hun betekende het een uitbreiding van hun palet van diensten, waardoor ook
hier geen probleem te verwachten was. Op macro niveau lag er echter een knelpunt voor wat betreft
financiering. De ziektekostenverzekering bleek het zelf managen van anti stolling niet te vergoeden.
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Door met name op dit punt actie te ondernemen bleek het mogelijk het zelfmanagement van antistolling zodanig te promoten dat er op dit moment meer dan 20.000 Nederlanders gebruik maken van
deze therapie. Een wetenschappelijke studie, uitgevoerd door een gerenommeerd instituut (het AMC)
bleek een belangrijke duw te zijn om de financiering mogelijk te maken.
Ook voor TENA Lady is de keten van macro,meso en micro een continue aandachtspunt. Op macro
niveau blijft men lobbyen voor het behoud van de bestaande vergoeding voor het incontinentie
materiaal.

Op

meso

niveau

gaat

het

dan

om

apothekers,

thuiszorg,

drogisterijen

en

patiëntenverenigingen. En op micro niveau gaat het om de gebruiker wiens tevredenheid doorlopend
wordt gemonitord.
Iets dergelijks geldt voor het project steun de steunkous . Op macroniveau heeft het iRv bij CVZ haar
best gedaan om de financiering van de steunkoushulpmiddelen in het pakket op te nemen, hetgeen
ook is gelukt. CVZ bleek gevoelig te zijn voor argumenten als zelfredzaamheid, therapietrouw, het
langer meegaan van de kousen en het kunnen besparen op de inzet van professionele hulp. Deze
argumenten zijn mede gebaseerd op de bevindingen van het project

Steun de Steunkous . Op

mesoniveau zijn ook de opleidingen betrokken. Het Steun de Steunkous materiaal is verstuurd naar
alle ROC s. Ook de opmeters hebben als ( meso ) intermediair het materiaal gekregen. Op basis van
deze analyse is vervolgens planmatig een communicatieplan opgezet. Op macro, meso en micro
niveau zijn de doelgroepen onderscheiden, determinanten van gedrag vastgesteld (waarom doen
deze mensen wat ze doen?), media uitgekozen (werkpakket, TV programma, Libelle, etc) en
geschikte personen binnen het team (onderzoekers, verpleegkundigen, etc) gezocht. Interessant is
dat er op een gestructureerde wetenschappelijke manier is gewerkt aan het PR plan. Blijkbaar hoeven
de werelden van de marketing en de wetenschap niet zo fundamenteel van elkaar te verschillen als
wel eens wordt gedacht.

Al met al lijkt het doen van een macro-meso-micro analyse een bruikaar instrument om de
implementatie initiatieven te focussen. Daarmee kan voorkomen worden dat de boodschap op het ene
niveau enthousiast wordt ontvangen, maar toch niet echt gebruikt wordt omdat er op een ander niveau
belemmeringen blijken te bestaan. Op basis van de analyse kan vervolgens het implementatieplan
worden vastgesteld.

haak in en lift mee

Soms gebeuren er tijdens de implementatiefase van een project dingen waarop het project kan
meeliften. Zo kon Steun de Steunkous meeliften op de hausse over arbeidsomstandigheden in de
zorg die werd ontketend in het kader van de diverse Arboconvenanten, CAO Arbeid- en Gezondheid
en het ErgoCoach project. En dat terwijl het project zich niet in eerste instantie richtte op de
gezondheid van degene die de steunkous moet aantrekken, maar veel meer op de zelfstandigheid
van de cliënt. Tijdens het project heeft men deze mogelijkheden in de schoot geworpen gekregen en
met beide handen aangepakt.
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Iets dergelijks is gebeurd met het GoedGebruik project dat mee kon liften op het Ergocoach project. In
het tijdschrift Ergocoach dat wordt verspreid onder alle 5000 geregistreerde Ergocoaches is
regelmatig aandacht geweest voor de producten van GoedGebruik. Een soortgelijke promotie is
gedaan via de Ergocoach website en de landelijke Ergocoach dagen. Een andere lift kreeg het project
doordat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) enkele ongelukken met het gebruik van tilliften
signaleerde, sommige zelfs met dodelijke afloop. GoedGebruik kon inhaken op de vele publiciteit die
dit genereerde door specifiek over het onderwerp veiligheid nieuwe informatie te verspreiden.
Soms kan er ook dankbaar worden meegelift op wat meer algemene maatschappelijke trends als
vergrijzing, werkdruk in de zorg,
taboes

maatschappelijke discussies over vergoedingen, wegvallen van

(TENA Lady), discussie over waarden en normen (I

verkeersregels). Ook de EO

Jongerendag organisatie haakte handig in bij de normen en waarden discussie door premier
Balkenende uit te nodigen op de Jongerendag. Zijn optreden was uitermate succesvol. Geheel van
een andere orde, maar ook het aanhaken bij de Idols gekte blijkt een handige zet te zijn voor de EO
Jongerendagen. Succesvolle Idols kandidaten worden naar voren geschoven om hun verhaal te
vertellen.

Inhaken en meeliften is een beproefde implementatie strategie. Soms zijn het liftjes die het project in
de schoot geworpen krijgt, soms hebben projectleiders er bewust naar gezocht. Houd
(maatschappelijke) ontwikkelingen scherp in de gaten en durf te switchen van doelgroep of medium
als de situatie daartoe aanleiding geeft. Feit is dat een goede lift de implementatie een stuk verder kan
brengen dan wat er op eigen kracht bereikt had kunnen worden.

wees royaal

Wanneer een product of een boodschap relatief onbekend is, moet je soms royaal strooien. TENA
Lady werkt bijvoorbeeld aan de hand van drie stappen, waarbij de eerste twee gericht zijn op het
zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het product. Via TV commercials, advertorials en
testimonials in de damesbladen, direct mail, internet en advertenties (stap 1) wordt aangegeven dat
het mogelijk is gratis een probeerpakket aan te vragen (stap 2). Pas daarna volgt het zogenaamde
moment of truth (stap 3) waarbij de aanvrager mogelijk tot gebruiker overgaat. Er wordt dus royaal
gestrooid met proefpakketten. Zeker is dat een groot deel van de uitgeprobeerde pakketten niet zal
leiden tot aanschaf. Toch geven monitoringsgegevens aan dat een dergelijk schot hagel in dit geval
voldoende rendement oplevert.
Ook in de non profit sfeer zien we kansen om in een eerste fase royaal te zijn. Een project als
GoedGebruik deelt bijvoorbeeld gratis Hulpmiddelenboekjes uit op seminars, beurzen en via
tijdschriften. Ook hier zullen niet alle boekjes op de juiste plaats belanden. Uit de bestelgegevens blijkt
echter steevast dat er na een dergelijke royale actie er meerdere bestellingen worden geplaatst van
grote aantallen (honderden, soms duizenden) Hulpmiddelenboekjes. Ook Het Oogziekenhuis
Rotterdam kiest voor deze royale strategie. De Oogwaaiers worden op vele plaatsen gratis
aangeboden.
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Het project Kunstmatig thuis voeden maakte een boek met richtlijnen over parenterale voeding
downloadbaar via de websites van TNO en KITTZ en stuurde het naar ongeveer 350 diëtisten die bij
dit onderwerp betrokken zijn. Waarschijnlijk houden veel meer diëtisten zich hiermee bezig. Het zou te
veel geld gekost hebben om de richtlijnen aan alle diëtisten te versturen. Hier tekent zich het dilemma
af tussen het royaal versturen van materiaal (je mist niemand, maar het is kostbaar) versus het zo
direct mogelijk versturen (goedkoop, maar je mist mogelijk belangrijke ingangen). Waarschijnlijk ligt de
relatie zoals in de figuur 1 is weergegeven. De plaats van het afbreekpunt is situatiespecifiek en hangt
bijvoorbeeld af van de kwaliteit van het adressenbestand en de kosten per benaderd adres. Achteraf
was het in het geval van het project ´Kunstmatig voeden thuis´ wellicht verstandiger geweest te kiezen
voor een goedkope eenvoudige uitgave die royaal verspreid kon worden.
Een goedkopere uitgave voorkomt ook dat de ontvangers van het royaal uitgedeelde gratis materiaal
het als (geld)verspilling beschouwen en er een negatief beeld overblijft. Het contact houden met de
doelgroep en het monitoren, bijvoorbeeld aan de hand van extra aanvragen, blijft onveranderd
belangrijk.
Figuur 2. De relatie tussen het aantal royaal verspreiden van materiaal versus het zo direct mogelijk
verspreiden in relatie tot de effectiviteit.

effect

aantal (gratis) verspreide producten
zuinig (zo gericht mogelijk)

royaal

Het loont de moeite te zoeken naar mogelijkheden om breed en royaal te verspreiden. De sterk
gedaalde prijzen voor drukwerk en het internet maken het steeds beter mogelijk om prikkelend
materiaal te ontwikkelen dat specifiek bedoeld is om breed te verspreiden. Uiteraard zal daarbij een
deel van de producten niet bij de juiste personen terecht komen. Wél wordt de doelgroep in zijn
geheel bereikt. Oók de van te voren onbekende sleutelfiguren. Het monitoren van de resultaten van dit
royale gebaar, bijvoorbeeld aan de hand van extra aanvragen, blijft echter noodzakelijk.
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zorg voor een goed beeldmerk

De kracht van het beeldmerk van een project mag niet worden onderschat. Verschillende bestudeerde
projecten hebben een eigen project logo laten ontwikkelen, daar waar dat in de commerciële sfeer niet
ter discussie staat.
Belangrijk is dat het logo goed past bij de sfeer van de boodschap. Zo heeft de campagne I
verkeersregels een uitermate positieve bedoeling, dat we terug zien in het
hartlogo. Het hart met de tekst I

is voor het eerst gebruikt in New York

ter ondersteuning van een campagne aldaar om het woonklimaat in de stad te
verbeteren. Het accent in deze New Yorkse, eveneens zeer positief gekleurde,
campagne ligt op het beginnen bij jezelf . Het Ministerie van Verkeer en
Waterstaar wilde in de campagne I

verkeersregels deze beide aspecten

communiceren en koos daarvoor ook het hartlogo.

De campagne accentueert het punt dat de

weggebruiker zélf invloed heeft op het rijgedrag van de ander. Uit studies bleek namelijk dat burgers
stelselmatig de ander de schuld geven van onvriendelijk gedrag
in het verkeer. Interessant is dan ook dat de campagne I
verkeersregels in de evaluaties niet afwijkend scoort van andere
Het logo van het ZonMw project KlikKlak over baden douchehulpmiddelen die flexibel afhankelijk van de
zorgbehoefte op de juiste plaats geklikt kunnen
worden.

overheidscampagnes, behalve voor het zien van de eigen
verantwoordelijkheid . Daar scoort de campagne positiever.
Niet alleen het logo geldt als een belangrijk onderdeel van het
beeld dat de doelgroep heeft van een project. Een persoon kan

ook als beeldmerk fungeren. In het geval van I

verkeersregels bleek het een goede stap te zijn

geweest om de minister van Verkeer en Waterstaat (Mw Peijs) in een VW Kever cabriolet
geheel beplakt met stickers te campagne te laten aftrappen. De journalistieke timing, en
het beeld van de auto was zo sterk dat de pers dit beeldmerk veelvuldig heeft gebruikt.
Maar ook de persoon van de minister moet hier niet worden onderschat. Minister Peys
had blijkbaar voldoende X factor om het tot een sterk beeldmerk te maken.
Bij het creëren van een beeldmerk is de invloed van een goede vormgever of tekenaar
aanzienlijk. Een glimlach bij de introductie, het vergemakkelijken van plaatsen van
artikelen in tijdschriften ( ik heb nog wel een leuke cartoon die u vrij kunt plaatsen! ) en
een sterk vergrootte pakkans op bijvoorbeeld beurzen, maken de soms forse
investeringen ruimschoots goed. Mooie voorbeelden zijn de tekeningen die zijn
ontwikkeld in het kader van het GoedGebruik project en de poster van de EO
Jongerendag.
De kracht van het beeldmerk van een project mag niet worden onderschat. Belangrijk is
dat het goed past bij de sfeer van de boodschap en dat het professioneel is
vormgegeven.
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bied een halffabrikaat aan
Het not invented here principe kan wel degelijk effectieve implementatie in de weg staan. Het is niet
van ons, we hebben het niet gemaakt, dus we gebruiken het niet. Een oplossing kan dan zijn
producten als halffabrikaten aan te bieden. We slaan dan in feite twee vliegen in één klap. Enerzijds
kan de eindgebruiker het product aanpassen aan de eigen behoeftes, zodat het daadwerkelijk beter
past. Anderzijds ontstaat bij de eindgebruiker ook het gevoel dat het product zélf is gemaakt en is hij
of zij er (dus) enthousiast over. Dat bevordert weer de implementatie. Rogers noemt dit reinvention .
Een voorbeeld hiervan is het Hulpmiddelenboekje. Zorgorganisaties kunnen het boekje eenvoudig en
goedkoop aanpassen aan de eigen situatie en voorzien van een eigen logo en kleur. Dit bleek een
schot in de roos. Niet alleen diverse Thuiszorgorganisaties bieden nu hun eigen reinvented
Hulpmiddelenboekje aan aan hun klanten en hun medewerkers, ook werkgeversvereniging Arcares
(Verpleeg- en Verzorgingshuizen) en het landelijk door SZW gefinancierde ErgoCoach project voert
een eigen boekje. De inhoud is steeds vrijwel identiek.

Om te voorkomen dat de implementatie stokt door het not invented here , kan het handig zijn
halffabrikaten aan te bieden. De eindgebruiker kan het product zelf afmaken en aanpassen aan de
eigen behoefte. Daarmee is het feitelijk en gevoelsmatig van henzelf geworden.

gebruik (onbedoelde, maar effectieve) controversie

Soms kan de boodschap irritatie opwekken. Het pakt dan niet goed uit en het is ook niet de bedoeling
van de implementeerders. Het komt ook voor dat de onbedoelde controverse juist de implementatie
bevordert. Zo waren steunkous deskundigen ronduit negatief over de projectnaam Steun de
Steunkous . Toch blijft de naam goed hangen. Steunkousen hebben so wie so iets grappigs, oubolligs,
iets kneuterigs. In die zin vergelijkbaar met bijvoorbeeld rollatoren. De Twentse krant Tubantia dikte
het met een artikel getiteld Van steunkous tot zeurkous nog wat verder aan.
Hier zien we een link met de I

verkeersregels . De campagne was blijkbaar voor bepaalde mensen

zó irritant dat ze een tegencampagne startten. Compleet met ironische filmpjes en te bestellen stickers
met teksten als I

180 rijden en I

bumperkleven . Mede hierdoor kreeg de campagne een enorme

stroom free publicity in de landelijke dagbladen, TV, websites etc., in de schoot geworpen.

De
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vergelijking met wasmiddelenreclames is meerdere malen gemaakt op kritische websites. Dit soort
reclames roept met name irritatie op, maar er wordt wél over gepraat.
Het ministerie van VWS reageert met ´

en dat was in dit stadium

precies de bedoeling. Daarmee is de campagne tot nu toe geslaagd.´

Het bewust opwekken van negatieve reacties kan nooit de bedoeling zijn. Toch gebeurt het met een
zekere regelmaat. Negatieve reacties zijn echter ook reacties, ze leveren discussie op en zijn daarom
op een positieve manier te gebruiken.

kies een gerespecteerde afzender

In veel gevallen is het cruciaal wie de boodschap verzendt. Een mooi voorbeeld daarvan is het
project zelf mangement anti-stolling . De gerespecteerde naam van het AMC en de projectleider
professor Levi bleken belangrijk om zowel op macro (zorgverzekeraars), meso (trombosediensten) als
op micro niveau (de patiënt) deuren te openen. Iets dergelijks zien we bij het project Mensen thuis
kunstmatig voeden waar Dr. Naber, een gerespecteerd maag-darm- en leverarts is gevraagd als
coördinator van de werkgroep. Ook de sterke merknaam TNO maakte de implementatie gemakkelijker
in dit project.
Een poging om ook op micro niveau gebruik te maken van een gerespecteerde afzender zien we bij
een film die is gemaakt in het kader van het project Oogdruppelen . Frank de Grave presenteert deze
video. De vraag is echter of hij de juiste afzender is. Hij is dan wel een bekende Nederlander en
politicus en in die zin voor veel mensen een weldenkend iemand, toch is hij een leek op het gebied
van oogdruppelen. Een voor de gewone Nederlander relatief onbekende oogarts, maar wel een met
prof voor zijn naam, zou wellicht effectiever kunnen zijn geweest. Mogelijk is Het Oogziekenhuis
Rotterdam als afzender al sterk genoeg.
De afzender van het GoedGebruik project (LOCOmotion) bleek ook onvoldoende om als afzender te
fungeren. Daarom is gezocht naar mogelijkheden om locale zorgorganisaties als afzender te
benoemen. Dat is gelukt door tegen geringe meerkosten op het Hulpmiddelenboekje het logo van de
eigen zorgorganisatie af te drukken (zie pagina 12).

Wanneer de merknaam van de afzender sterk genoeg is, is het verstandig deze naam te benadrukken
in de communicatie over het betreffende project. De merknamen van bijvoorbeeld TNO, TENA, AMC
en wellicht ook Het Oogziekenhuis Rotterdam zijn dermate sterk dat het een gemiste kans zou zijn
deze niet te gebruiken. Voor de merknamen als IRV, KITTZ en LOCOmotion ligt dat, hoewel enigszins
afhankelijk van de doelgroep, anders. De laatste kunnen wellicht beter op zoek gaan naar breed
bekende en gerespecteerde partners die hun naam verbinden aan de boodschap.
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een geëngageerde projectleider
Als we het hebben over implementatie zijn er grofweg twee types projectleiders. Een die een lijst
maakt met implementatie activiteiten en ze afvinkt zodra ze zijn uitgevoerd. De andere ziet continue
kansen om nóg meer mensen nóg beter te bereiken.
Een voorbeeld van het laatste is het project Mensen thuis kunstmatig voeden , waarbij de projectleider
nog gewoon doorgaat met implementeren terwijl het project ruimschoots is afgesloten. Er worden
partners gezocht, zoals bijvoorbeeld Maag-Lever-Darm stichting en er wordt gezocht naar sponsors
voor een logboekje. Daarin kunnen patiënten hun ervaringen met de kunstmatige voeding noteren.
Ook Pepels en collega s komen in hun handreiking tot succesvol implementeren van transmurale zorg
(2004) tot de conclusie dat de projectleider een sleutelrol vervult. De projectleider zou niet alleen over
mandaat en budget, maar ook over inspiratie moeten beschikken. Ze beschrijven een project over
diabetesvoorlichting onder allochtonen in Amsterdam. Het project kwam in een stroomversnelling toen
de projectleider werd vervangen door een nieuwe projectleider van Turkse afkomst die zelf ook
diabeet was. Men ontdekte dat het gemaakte voorlichtingsmateriaal ongeschikt was omdat vele
allochtonen analfabeet zijn. Er zijn toen publieksbijeenkomsten georganiseerd met cultuurspecifieke
video s en gratis bloedsuikertesten. Deze ommezwaai, onder leiding van de betrokken projectleider,
bleek uiterst succesvol.

Zorg voor een geëngageerde projectleider die kansen zoekt en ziet om de ontwikkelde boodschap te
implementeren.

gebruik een community

Het implementeren van de boodschap bij een groep mensen die zich met elkaar verbonden voelt en
samen werkt om bepaalde doelen te bereiken (een community) kan goed werken.
Een voorbeeld van een community is de Ergocoach community waar projecten als GoedGebruik en
Steun de Steunkous gebruik van hebben gemaakt. Individuele ErgoCoaches worstelen met
vergelijkbare problemen en wanneer de oplossingen via de eigen kanalen van de Ergocoach
community (websites, magazine, congressen, etc) worden gecommuniceerd worden deze relatief
eenvoudig opgepikt. Het is immers betrouwbare informatie die voor ons is bedoeld .
Ook het KITZZ maakt gebruik van een dit keer zelf gecreëerde community. Zij verspreiden kennis en
instrumenten onder de leden van het zogenaamde KICK (Kennis en Informatie Centrum KITTZ).
Tegen betaling kunnen zorginstellingen hier lid van worden waardoor ze automatisch de beschikking
krijgen over een range van actueel gehouden instrumenten en protocollen. Ook kunnen de leden
kennis delen en elkaar vragen stellen. Op dit moment er zijn 60 zorgorganisaties lid van KICK.
Ook het succes van de EO Jongerendag is deels te verklaren vanuit de community gedachte. Er is
een vrij grote groep jongeren die zich betrokken voelt bij de activiteiten van de EO. Ze zijn verenigd in
de Ronduit Club die ongeveer 55.000 leden telt. Een dergelijke community bestaat bij de gratie van
een gevoel van samenhorigheid en het samen werken aan eenzelfde doel. De community zal daarom
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ook moeten worden onderhouden. De EO doet dit door twee accenten te leggen. Allereerst wordt
duidelijk gemaakt dat de leden zich actief zullen moeten inzetten voor het voortbestaan en de kwaliteit
van de community. Heel praktisch gaat het dan om zaken als flyeren en werven. Daarnaast wordt er
binnen de community het accent gelegd op de overeenkomsten en niet op de verschillen. De groep
bestaat namelijk uit een enorme diversiteit van jongeren met totaal verschillende kerkelijke
achtergronden.
Een vereniging of club is overigens niet altijd per definitie een community. Het implementeren via
bijvoorbeeld een beroepsvereniging kan een schijnzekerheid opleveren wanneer er binnen deze
vereniging geen saamhorigheid is, of wanneer er geen doelen zijn waar men samen naar streeft. Een
analyse van de community voorafgaande aan de implementatie is dan geen overbodige luxe.
Wanneer er geen community blijkt te bestaan is het meestal, zeker in het kader van de relatief korte
ZonMw projecten, ondoenlijk een community te creëren. Recentelijk zien we wel dat op relatief
eenvoudige wijze en op een beperkte schaal via internetfora gewerkt wordt aan communities.
Voorbeelden daarvan zijn de sites over decubitus en incontinentie waar lotgenoten elkaar treffen.

Het implementeren via een community kan zeer succesvol zijn. Een check vooraf in hoeverre een
community ook echt een community is, loont de moeite. Bij een bestaande community is het
onderhoud van belang voor de kwaliteit en voortbestaan. Het zelf bouwen van een community om
later te gebruiken bij de implementatie is een lange weg, hoewel via internetfora op een relatief
eenvoudige manier en op beperkte schaal de eerste stappen gezet kunnen worden.

monitor

De noodzaak van het monitoren van het proces van implementatie wordt breed onderschreven. Met
de resultaten is het mogelijk eventueel bij te sturen. Monitoren is echter niet altijd gemakkelijk en
vereist creativiteit.
Het Oogziekenhuis Rotterdam monitort haar project over oogdruppelen bijvoorbeeld door de hits op
hun site www.oogdruppelen.nl bij te houden. Het succes van een praktisch artikel in een tijdschrift
voor apothekers kon verrassend eenvoudig worden afgelezen aan de hand van een piek in hits.
Ook Tena Lady maakt bij het monitoren onder ander gebruik van hits op internetsites. Iets waarvan
men op voorhand niet had gedacht dat het zou
werken, was een advertentie op een reissite. Het
verrassend hoge aantal hits leidde ertoe dat TENA
Lady nu de combinatie reizen en TENA lady als
binnenkomer gebruikt bij de doelgroep. Zo brengt men boekjes met reistips uit en is er een speciale
TENA Lady website met reistips (www.tripsentips.nl).
So wie so proberen de Tena Lady marketeers op een brede, vaak niet voor de hand liggende manier,
communicatie ingangen te vinden. Men gaat daarbij op het eerste gezicht weinig planmatig te werk.
Het trial en error proces wordt echter gestuurd door een opvallend precieze monitoring. Activiteiten die
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onvoldoende renderen (bijvoorbeeld in termen van hits of aanvragen van proefpakketten) vervallen vrij
snel. Een voorbeeld van een mislukt initiatief is bijvoorbeeld het promoten van de TENA Lady op
voorlichtingsavonden bij vrouwenverenigingen (bijvoorbeeld de Plattelandsvrouwen). Omdat hierbij de
doelgroep direct zou worden benaderd verwachtte men dat dit zeer succesvol zou zijn. Uit de
monitoring bleek dat het aantal aangevraagde proefpakketten zeer klein was. De aanwezige vrouwen
bleken namelijk helemaal niet tot de doelgroep te behoren omdat ze ófwel al goed op de hoogte
waren ófwel het product al gebruikten. Doordat er goed werd gemonitord kon deze implementatie
strategie snel van het toneel verdwijnen.
Afhankelijk van het project zijn er allerlei parameters mogelijk om te monitoren. Bij het project
Wondsponzen

was dat bijvoorbeeld de verkoop van het informatiesetje. Bij het project

Oogdruppelen het aantal verkochte waaiers. De vraag is dan wel in hoeverre het aanvragen van de
producten ook daadwerkelijk tot het gebruik van de wondsponzen en beter oogdruppelen heeft geleid.
Een goed antwoord is daarop niet te geven. Wanneer echter uit de monitoring blijkt dat dezelfde
bestellers na verloop van tijd een nieuwe order plaatsen kunnen we dat zien als indicatie dat de
producten ook echt gebruikt worden. Dit laatste was zeker het geval bij het project Oogdruppelen
(2500 waaiers per maand).
Monitoring hoeft niet altijd aan de hand van kwantitatieve data te gebeuren. Het projectteam van
Steun de Steunkous kwam bijvoorbeeld gedurende het project tweewekelijks bij elkaar om het project
te evalueren en zonodig eventueel bij te sturen. Dat is vergelijkbaar met de overheidscampagne I
verkeersregels waar ook een projectteam op basis van uitingen in de pers, websites etc., de
campagne als een soort dagelijks bestuur continue monitort en op basis daarvan zonodig bijstuurt.

Monitoren is noodzakelijk. De keuze van de parameters is daarbij cruciaal. Internet kan behulpzaam
zijn om op eenvoudige wijze de manier van implementeren bij te stellen en verrassende ingangen bij
de doelgroep te ontdekken.

zoek commerciële aanvulling

Commerciële steun bij non profit projecten wordt vaak op voorhand afgewezen, maar met goede
afspraken kunnen beiden elkaar echter prima versterken zolang de onderlinge doelen maar met
elkaar stroken. Zo is de Oogwaaier als onderdeel van het project Oogruppelen gefinancierd door een
farmaceut. Ook het project Steun de Steunkous is in beperkte mate uitgevoerd met financiële steun
van leveranciers van steunkousaan- en uittrekkers. Geen van deze leveranciers werd daarbij
uitgesloten. Het iRV geeft geen voorkeur aan voor bepaalde leverancier en op uitingen (tekeningen)
zijn de hulpmiddelen zo neutraal mogelijk afgebeeld. Dit heeft ertoe geleid dat de leveranciers de
Steun de Steunkous producten ook actief zijn gaan promoten.
Voor het project Wondsponzen geldt dat materialen en apparatuur voor de V.A.C ® -therapie door
slechts één leverancier kunnen worden geleverd. Om de onafhankelijkheid van de informatie te
bewaken is er daarom voor gekozen de leverancier zo weinig mogelijk te betrekken bij de uitvoering
van het project. Wel draagt de leverancier bij aan het verspreiden van de producten uit het project.

LOCOmotion 2006

16

Ook het project Oogdruppelen heeft een commercieel vervolg gekregen. Het bedrijf Mediclara rolt dit
nu tegen betaling uit onder apothekers. Een apotheek koopt de module oogdruppelen met alle
bijbehorende materialen. De medewerkers van de apotheek krijgen dan een training en een
oogdruppel certificaat (met bijbehorende sticker voor op de winkeldeur).
Aandachtspunt hierbij is dat de kans op effectieve implementatie groter lijkt te
zijn naarmate de oorspronkelijke projectvoerders zelf, samen met een
commerciële partij, de implementatie blijven begeleiden (Ellenbroek en
Zandvliet, 2006).
Tot slot hoeft een dergelijke commerciële steun overigens niet per definitie van
een profit partij te komen. Binnen het GoedGebruik project is bijvoorbeeld een
serie van twintig informatiebrochures ontwikkeld met steun van het (non profit)
ErgoCoachproject (RegioPlus).

Het samenwerken met commerciële partijen kan een goede mogelijkheid zijn de implementatie te
intensiveren of na afloop van het project over te nemen, zeker wanneer de projectuitvoerders de
implementatie blijven begeleiden. Beide partijen maken dan gebruik van elkaars expertise en
achterban. Het is van belang goede afspraken te maken en in de gaten te houden of de doelen van
beide partijen parallel (blijven) lopen.

Samenvatting

In deze studie zijn implementatie ervaringen van projectleiders verzameld die werkzaam zijn in de
gezondheidzorg, de commercie en de overheid, zonder ze in te willen passen in bestaande modellen.
Op deze manier krijgen we een verrassende kijk op de praktijk van het implementeren. Hoewel het
één op één toepassen van de hier beschreven ervaringen in de eigen praktijk niet altijd mogelijk is,
kunnen creatieve en flexibele implementeerders zich er door laten inspireren.
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