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1. Betrek de gebruikers bij interventieontwikkeling

Door de gebruikers al tijdens de ontwikkeling van de interventie te betrekken zorg je ervoor dat de interventie wordt 

afgestemd op hun behoeften. Dit verhoogt de kans dat de (beoogde) gebruikers de interventie willen toepassen.

A.  Zijn de (vertegenwoordigers van) uitvoerend professionals en/of vrijwilligers en organi-
saties betrokken bij de ontwikkeling van mijn interventie? 

B.  Is de interventie afgestemd op de behoeften, normen en waarden van de organisatie 
en de professionals en/of vrijwilligers die de interventie gebruiken en burgers/cliënten 
voor wie de interventie is bedoeld?

2. Maak een goed verspreidingsplan

Gebruikers kunnen pas kiezen voor een nieuwe interventie als ze op de hoogte zijn van het bestaan ervan, geïnteres-

seerd raken, en de meerwaarde begrijpen. Effectieve communicatie hierover, via verschillende kanalen, is cruciaal.  

A.  Worden gebruikers en organisaties regelmatig en via verschillende communicatiekana-
len met een groot publiek op de hoogte gebracht? 

B.  Worden als aanvulling daarop persoonlijke communicatiemiddelen benut (zoals de 
inzet van sleutelfiguren en opinieleiders en de inzet van consulenten die organisaties 
ondersteunen met informatie en advies over de interventie)?

3. Informatie over voor- en nadelen van de interventie

De te verwachten voor- en nadelen van een interventie zijn van invloed op de keuze om er wel of niet mee te gaan 

werken. Hiervoor is het belangrijk dat de doelgroep een goede afweging kan maken van de voor- en nadelen, en de 

interventie als haalbaar en uitvoerbaar in de eigen context beschouwen.

A.  Is per type doelgroep (beslissers, gebruikers en profijtgroep) gezorgd voor informatie 
over de voor- en nadelen en kosten en baten van de interventie? 

B.  Zijn er eenvoudige reflectiemethoden beschikbaar zodat professionals kunnen reflec-
teren op de bestaande werkwijze en weten waar verbetering nodig is?

IMPLEMENTATIE-QUICKSCAN
8 succesfactoren voor de succesvolle verspreiding en implementatie van sociale interventies

Hoe goed ben jij als interventie-ontwikkelaar bezig met implementatie? Deze quickscan laat je snel zien hoe goed je 

scoort op de belangrijkste succesfactoren voor implementatie. Click bij onderstaande vragen het antwoord aan dat 

van toepassing is.

Onvoldoende, dit is een verbeterpunt Redelijk, nog voor verbetering vatbaar Goed, hier zijn we al goed bezig
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4. Gebruiksvriendelijk handboek en andere materialen

Om goed aan de slag te kunnen met de interventie is het belangrijk dat er up-to-date, overzichtelijke,  

begrijpelijke en nauwkeurige materialen aanwezig zijn.

A.  Zijn er up-to-date, heldere, gebruiksvriendelijke materialen (zoals een handboek, 
website of filmpje) beschikbaar waarin de interventie zodanig wordt beschreven dat 
uitvoerders er meer aan de slag kunnen?

B.  Zijn de professionals betrokken bij de ontwikkeling van de materialen?

5. De interventie is aan te passen aan de lokale context

Als een interventie enigszins kan worden aangepast aan de lokale situatie is de kans groter dat deze wordt geïmple-

menteerd en geborgd. Hierbij is het wel van belang dat de werkzame elementen, de ingrediënten van een inter- 

ventie die zorgen voor de beoogde verandering, behouden blijven.

A.  Is duidelijk aangegeven (bijvoorbeeld in het handboek) wat aan de interventie kan 
worden aangepast en welke werkzame elementen behouden moeten blijven?

B.  Is er iemand beschikbaar die organisaties advies kan geven bij het maken van lokale 
aanpassingen aan de interventie?

6. Training

Training (voorafgaand aan de interventie of op de werkvloer) is een efficiënte manier om kennis te verstrekken over 

achtergrondinformatie, theorie, de onderdelen en principes van de interventie te introduceren. Ook biedt het de 

mogelijkheid om de nieuwe vaardigheden in een veilige trainingsomgeving te oefenen en feedback te ontvangen. 

A.  Is er een training waarin de uitvoerend professionals de benodigde kennis, vaardig- 
heden en houding leren om met jouw interventie te kunnen werken?

7. Ondersteuning en coaching op de werkvloer

Ook coaching on the job is een belangrijk ingrediënt voor succesvolle implementatie. De meeste vaardigheden leren 

professionals on the job met ondersteuning van een coach die is gespecialiseerd in de interventie. Een dergelijke 

coach kan advies en aanmoediging en specifieke informatie over het werken met de interventie geven.

A.  Is er ondersteuning en on the job coaching van de uitvoerend professionals die met 
jouw interventie werken?
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8. Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering

Voor duurzame implementatie (borging) is het belangrijk om te monitoren en evalueren. Hiermee kun je de kwaliteit 

van de uitvoering van de interventie bewaken en de uitvoering van de interventie verbeteren indien nodig. 

A.  Is er een eenvoudig monitorinstrument (bijv. vragenlijst) om de resultaten en de uit-
voering van de interventie te volgen?

B.  Worden de ervaringen met de interventie en het implementatieproces samen met 
uitvoerende organisaties geëvalueerd?

C.  Wordt de interventie of het implementatieproces aangepast op basis van de feedback 
van gebruikers en deelnemers (indien nodig)?

De uitslag 

Elke ingevulde ‘goed’ verdient trots en onderscheidt jouw interventie van vele andere interventies. 

De onderdelen waar je onvoldoende of redelijk hebt ingevuld zijn mogelijke verbeterpunten waar je mee aan de slag 

kunt gaan. Immers, een goed implementatieproces is niet alleen van belang om interventies succesvol te verspreiden, 

maar het blijkt ook van grote invloed op de effectiviteit van de interventie.

Top 3 van verbeterpunten

Vul hieronder in met welke 3 onderdelen je aan de slag wilt gaan om je interventie effectiever te verspreiden en 

implementeren. 

1

2

3

Meer weten?

* Verspreiding van een interventie. Modellen voor kwaliteitsbewaking en kostendekking

* Hoe schrijf ik een handboek? Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken. 

* Toolkit Implementatie

* Wat werkt dossier Implementatie

Of neem contact op met Nada de Groot (n.degroot@movisie.nl, 030-7892252)  

of Renske van der Zwet (r.vanderzwet@movisie.nl, 030-7892254) van Movisie.

https://www.movisie.nl/publicaties/verspreiding-interventie
https://www.movisie.nl/publicaties/hoe-schrijf-ik-handboek
https://www.movisie.nl/publicaties/toolkit-implementatie
https://www.movisie.nl/publicaties/wat-werkt-implementatie-sociale-interventies
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