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Zorgt dat digitale zorginnovatie gebruikt wordt 

• Oog voor de menselijke kant (veranderkundige aanpak)

• Oog voor de organisatorische kant (organisatorische implementatie)

• Wat hebben gebruikers en organisatie nodig t.b.v. structureel gebruik?



Wat is implementeren?

Proces van werkafspraken, activiteiten en maatregelen t.b.v.

aanleiding, vormgeving en doorvoering beoogde verandering

Kern van implementatie: betrokkenheid organiseren!



Wat is implementeren?
We gaan iets veranderen. We vertellen waarom we dat doen. We 
onderzoeken hoe we het samen kunnen doen. We bedenken wat 
we gaan doen en wat we daarvoor moeten regelen. We maken 
afspraken met elkaar.

Kern van implementeren: zorgen dat je het samen wil 

doen!
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Het doel van de driedaagse
“We hebben drie dagen die we samen gaan doorbrengen met elkaar, met 1 bedoeling. Om stil 
te staan bij ons werk en bij waarom we doen wat we doen. Stilstaan en kijken vanuit het 
perspectief van de persoon met afstand tot de arbeidsmarkt en zijn of haar persoonlijk netwerk. 
Stilstaan en kijken vanuit ons eigen perspectief als medewerker bij UWV, elk met ons eigen 
rugzakje.”



Verandering



Waar gaan we heen?
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Veranderen

- Beweging

- Samenhang

- Mensen

- Kleuren



Wat willen we veranderen?

Meer vanuit de bedoeling, minder vanuit het systeem



Clare Graves, waardegedreven ontwikkelen



Go – No Go

Clare Graves, waardegedreven ontwikkelen

Zekerheid en kwaliteit
Vooruitgang 

boekenVeiligheid creëren

Mensen verbinden
Analyseren

Kracht gebruiken
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Logische niveaus van verandering, Dilts & Bateson



Vaardigheden / Hoe 
Omgeving 

/ Waar Missie / Waartoe

Identiteit / Wie Overtuiging 
/ Waarom

Gedrag/ wat

Logische niveaus van verandering, Dilts & Bateson
Wie ben ik? Wat geloof ik?

Wat kan ik?

Wat doe ik?

In welke omgeving?Spiritualiteit



Go – No Go

Verandercurve, Kübler-Ross



Ontkennen

Woede

Onderhandelen

Impact op mij

Wie ben ik?

Hoop en 
vertrouwen 

Verandercurve, Kubler-Ross



Wat is een project?



Go – No Go

Projectmatig creëren, Bos & Harting



Analyseren Aanspreken
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Vergroot lerend vermogen

Leiderschap

Manage autoriteit

Ondersteun
Integreer

Genereer betrokkenheid 
Communiceer 

waarden nieuwe 
cultuur



Het doel van de driedaagse
“We hebben drie dagen die we samen gaan doorbrengen met elkaar, met 1 bedoeling. Om stil 
te staan bij ons werk en bij waarom we doen wat we doen. Stilstaan en kijken vanuit het 
perspectief van de persoon met afstand tot de arbeidsmarkt en zijn of haar persoonlijk netwerk. 
Stilstaan en kijken vanuit ons eigen perspectief als medewerker bij UWV, elk met ons eigen 
rugzakje.”



Hoeveel invloed heb jij op verandering?



Go – No Go

Waar ben jij?



Elke verandering begint met één stap

1. Teken of beschrijf de situatie zoals die nu is, vandaag.
2. Teken of beschrijf de nieuwe situatie, waar wil je naartoe?
3. Bedenk nu voor jezelf de eerste stap die je kan zetten.

1. Deze stap moet zo klein zijn dat hij altijd haalbaar is
2. Bedenk wie het merkt dat jij deze stap hebt gezet

4. Neem een lege kaart voor de volgende stap
1. Want na stap 1 volgt stap 1

5. Wissel kort uit & maak een afspraak met elkaar 
1. Noteer ook hoe jullie elkaar aan deze afspraak gaan houden

6. Spreek samen af hoe je verder gaat 



Terugkoppeling



Vragen, reacties, ideeën of associaties?
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Verschillende perspectieven



Welk probleem zijn we aan het oplossen?

• https://verdraaideorganisaties.nl/introductie/samenvatting/

https://verdraaideorganisaties.nl/introductie/samenvatting/


Als we het verkeerde probleem oplossen…

• Video ‘uninvited guests’
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Bij welke ambitie van het UWV past deze 
verandering?


