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Of bent u betrokken bij de keuze voor een toekomstige innovatie en wilt
u weten of de implementatie en opschaling daarvan straks wel mogelijk
is voor succesvolle implementaties.
Uitdagingen bij innovaties

Een goed idee komt de volgende ravijnen tegen
op weg naar duurzaam gebruik als innovatie:
1. Acceptatie: Uw idee sluit onvoldoende aan
bij de wensen en eisen van de beslissers in
de zorginstellingen.
2. Operationele invoering: Uw idee wordt
geaccepteerd, maar kan vervolgens niet of
slecht ingevoerd worden op de werkvloer.
3. Normalisatie: De gebruikers van uw
innovatie vallen op termijn terug in hun oude
werkwijze.
Succesvol implementeren betekent het
overbruggen van deze drie ravijnen.

tijdens een implementatieproces, die ieder
de implementatie kunnen blokkeren.

De stakeholders bepalen
het succes

hun relatie tot de zorgvernieuwing.

Stakeholders zijn bepalend voor uw succes. Een
goed idee alleen of een persoonlijke aanname
van wie de stakeholders zijn, is niet voldoende
voor een succesvolle implementatie. Voordat u
kunt implementeren moet glashelder zijn:

Implementation IQ loopt voorop in het
begeleiden van implementaties en heeft de
ravijnen in implementatieprocessen in kaart
gebracht. Wat blijkt:
op basis waarvan stakeholders uw idee
kunnen weigeren.
betreft de innovatie, de andere helft gaat

De drie ravijnen

wordt.
betrokkene.

maken krijgt.
innovatie.

betrokkene.

implementatieproces.

zorgvernieuwing.

aanzien van de wensen en eisen en waar
juist niet.

van inzicht, overzicht en realisme.
implementeren.

Uw idee een succesvolle
innovatie?
de best mogelijke uitgangspositie en de beste
ondersteuning.

voorziet.
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laten om met de zorginnovatie te kunnen
werken.

Acceptatie

Productie

Wat u bereikt met de
Implementation Analyzer

softwaretool die op basis van een goedgevulde
database van wensen, eisen, stakeholders
en stakeholderprofielen uw kans op een
succesvolle implementatie helder maakt. De

innovaties in de zorg worden niet duurzaam
gebruikt.

Gemiddeld 12 stakeholders;
139 wensen en eisen

Ontwikkeling

Wat is de Implementation
Analyzer?

specifiek over het implementatieproces zelf.
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