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1
In dit handboek staat alles wat je moet weten voor 
het opzetten en uitvoeren van een experiment. 
Hoofdstuk voor hoofdstuk leer je hoe je een 
experiment opzet, uitvoert en verwerkt. 
Kom je woorden of begrippen tegen die je 
niet kent? Achterin het handboek staat een 
begrippenlijst waarin deze uitgelegd worden. 

Veel plezier!

Leuk dat je gaat 
experimenteren!

Welkom

Tijd

Benodigdheden

Verantwoordelijk

Aanwezigen
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2Voordat je begint

Doel
In dit hoofdstuk staat 
beschreven welke mindset 
nodig is voor experimenteren 
en beschrijft wat goede 
uitgangspunten van een 
experiment zijn. Het sluit af 
met een praktische checklist 
van alles wat je kan doen 
voordat je begint.  

Experimenteren als mindset
Alle veranderingen beginnen met een idee. Maar 
met alleen een idee ben je er nog niet. Voordat een 
idee goed en wel is doorgevoerd moet er nog een 
hoop gebeuren. Je moet werken aan het uitdenken 
van het idee, in gesprek gaan met mensen die er 
mee aan de slag gaan en natuurlijk alle voor en 
nadelen van het idee op een rijtje zetten. En, niet 
te vergeten, je moet het idee gaan testen in de 
praktijk. Door te testen op de werkvloer stel je 
gebruikers in staat om vertrouwen te krijgen in het 
idee en de waarde ervan. Daarnaast geeft het je 
antwoord op de vraag ‘Heeft deze innovatie een 
positieve invloed op onze organisatie?’.

Dit handboek gaat over experimenteren. 
Een experiment is een methode om in de 
praktijk te testen. De essentie is dat je het idee 
goed uitdenkt en vervolgens gaat testen op de 
werkvloer. Het grote voordeel van experimenteren 
is dat je het idee op kleine schaal inzet en er 
daarmee achter komt tegen welke obstakels en 
successen jullie aanlopen. Experimenteren draait 
dus vooral om leren van de praktijk. Als je gaat 
experimenteren is het erg belangrijk dat je dit in je 
achterhoofd houdt. 

Experimenten zijn onlosmakelijk verbonden met 
obstakels. 
Er zullen momenten komen waarop je tegen 
problemen aanloopt. Momenten waarop je je 
afvraagt of dit idee wel past binnen de context die 

jullie voor ogen hebben. Zie deze momenten niet 
als falen, maar als leermomenten. Dat is de mindset 
die je nodig hebt als je gaat experimenteren. Er 
gaat altijd iets fout en dat is helemaal niet erg.

Afhankelijk van het project

Werkblad checklijst

Experiment eigenaar

Kernteam
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid
Degene die verantwoordelijk is voor de inhoud 
van het experiment. Hij/zij bewaakt de afspraken 
die gemaakt zijn tijdens de kick-off, check en 
experimentkaart. Hij/zij moet ervoor zorgen dat 
iedereen op de hoogte is van het doel van het 
experiment, hetzelfde doel voor ogen heeft en er 
op het eind van het experiment antwoord gegeven 
kan worden op de vragen die je aan het begin hebt 
opgesteld. Meestal draagt de experiment eigenaar 
deze verantwoordelijkheid. 

Praktische verantwoordelijkheid 
Dat is iemand die verantwoordelijk is voor de 
planning, roosters, het benaderen van alle leden, 
aanschaffen van de technologie en het organiseren 
van momenten. 

Technische verantwoordelijkheid 
Hij of zij moet beschikbaar zijn om de technologie 
helemaal te testen voor het experiment start. 
Tijdens het experiment moet hij of zij beschikbaar 
zijn om vragen van het uitvoerende team over de 
techniek te beantwoorden.

3. Denk na over een uitvoerend team
Naast het kernteam heb je een uitvoerend 
team. Dat zijn de mensen die het experiment 
gaan uitvoeren. Dit team hoeft niet (altijd) bij 
alle inhoudelijke meetings te zijn. Binnen het 
uitvoerende team is het aan te raden om een 

nog duidelijk is voor iedereen. Zorg er daarnaast 
voor dat je alles op tijd regelt en inplant, zodat het 
experiment kan lopen zonder onnodige obstakels.

Praktische checklist
Voordat je begint aan een experiment moet je over 
een aantal zaken nadenken. Hieronder staat een 
aantal praktische tips waar je rekening mee kan 
houden. Gebruik dit lijstje om te kijken of je overal 
aan hebt gedacht, hiervoor kan je ook het werkblad 
2.1 Checklijst. 
Wees niet bang om te beginnen. Je kunt altijd nog 
bijsturen!

1. Zorg ervoor dat er een experiment eigenaar is  
Dit is vaak de aanjager van het experiment. Hij 
of zij is degene die verantwoordelijk is over het 
experiment, de juiste contacten heeft op de 
werkvloer en er na het experiment voor kan zorgen 
dat de innovatie verder opgepakt wordt. Door een 
experiment eigenaar aan te stellen maak je de kans 
groter dat het experiment goed gaat verlopen.

2. Verdeel de rollen & denk na over een kernteam
Voor een experiment heb je een team nodig. Het 
hoofd van het team is de experiment eigenaar. 
Zorg er daarnaast voor dat je de onderstaande 
verantwoordelijkheden belegt. Natuurlijk 
is het ook mogelijk dat iemand meerdere 
verantwoordelijkheden draagt. Zorg dat er 
minimaal 2 mensen in het kernteam zitten. 

Experimenteren is geen lineair proces
Elke situatie is anders. De ene zorginstelling is 
de andere niet en het ene team werkt met een 
totaal ander proces dan het andere. Waarom 
zou elk experiment er dan wel exact hetzelfde 
uitzien? In dit handboek staat een standaard proces 
beschreven met daarin alle stappen die je kan 
zetten als je gaat experimenteren. Zie dit echter 
niet als een proces dat in beton gegoten is. Je 
bent vrij om het proces in te delen zoals je zelf wil. 
Gebruik je eigen kennis en inschattingsvermogen 
om te bepalen welke stappen je wanneer zet en 
welke invulling je geeft aan een meeting. Is het 
nodig om een bepaalde stap te herhalen? Doe dat 
dan. Dit handboek geeft je inspiratie en houvast 
om die keuzes te maken.

Bewaak de balans tussen alle praktische zaken & 
het inhoudelijke doel van het experiment
Een laatste tip voordat je begint aan de rest van 
dit handboek. Een goed experiment bestaat zowel 
uit een sterk inhoudelijk doel als een strakke 
praktische planning. Zonder praktische planning 
blijf je eindeloos testen en zal het ontbreken van 
goede organisatie het idee van het experiment 
overschaduwen. Zonder inhoudelijk doel ben je 
aan het eind van het experiment niet in staat om 
te beoordelen of het experiment geslaagd is of 
niet. Probeer tijdens het experiment rekening te 
houden met deze balans. Stap af en toe even uit 
alle praktische zaken en vraag jezelf af of het doel 
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9. Denk alvast aan het vervolg
Wat gaat er gebeuren als het experiment 
afgelopen is? Door over het vervolg na te 
denken, maak je de kans dat het experiment een 
gevolg hééft groter. Lees daarom alvast het hele 
handboek voordat je aan het experiment begint.

5. Verstuur een informatiemail 
Hou betrokkenen voldoende op de hoogte van het 
experiment dat er aankomt. Hiermee voorkom je 
dat mensen zich gepasseerd voelen en creëer je 
intern draagvlak.

6. Zorg voor een frisse blik
Betrek iemand bij het experiment die niet 
werkzaam is op de afdeling waar het experiment 
gaat lopen. Deze persoon kan je helpen om de 
situatie vanuit een ander perspectief te zien. Stel 
jezelf de vraag: Wie kan mij helpen het experiment 
met een frisse blik te bekijken? 
Zo wordt het resultaat van het experiment zo 
objectief mogelijk.

7. Test bewust
Stel jezelf altijd de vraag wat je test. Alleen een 
technologie? Een technologie & een toepassing? Of 
een technologie, toepassing en interne acceptatie? 
Overleg ook met anderen (bijvoorbeeld uit het 
kernteam) over deze vraag.

8. Wat moet je in huis halen? 
Denk alvast na over welke apparatuur/techniek er 
in huis gehaald moet worden voor het experiment. 
Schaf het nog niet meteen aan, dat zou zonde zijn 
als het experiment uiteindelijk toch niet door gaat. 
Maar, kijk wel naar de levertermijn, kosten en 
mogelijkheden. Zo kom je op een later moment 
niet voor verrassingen te staan.

‘lokale eigenaar’ aan te wijzen. Hij of zij is het 
eerste aanspreekpunt van het uitvoerende team. 
Het is aan te raden dat er niemand zowel in het 
kernteam als in het uitvoerend team zit. 

4. Leg zoveel mogelijk data vast 
Wat wordt de looptijd en wie moet wanneer 
capaciteit vrijmaken? Maak alvast met potlood een 
planning voor de volgende momenten, in een later 
hoofdstuk plan je deze definitief in. 

Kick-off – met wie ga je het doel van het experiment 
bepalen?
0-meting - wie ga je observeren en interviewen over 
de huidige situatie?
De Check – wat zijn de voor- en nadelen van de 
mogelijke oplossing?
Experiment kaart – welk doel stellen we vast voor dit 
experiment?
Het experiment – wie gaan, voor welke periode het 
experiment doen?
Tussentijdse evaluatie 1 – wie komt wanneer kijken 
hoe het experiment loopt?
Tussentijdse evaluatie 2 – wie komt wanneer kijken 
hoe het experiment loopt?
1-meting – wie ga je observeren en interviewen over 
de nieuwe situatie?
Afronden experiment – hoe was het experiment? Hoe 
gaan de dit verder uitbouwen?
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3Kick-off

Doel
Aan het eind van dit 
hoofdstuk weet je waarom 
je dit experiment gaat doen, 
welke innovatie het beste 
past, in welke situatie het 
experiment (waarschijnlijk) 
plaats gaat vinden en wat 
je met het experiment wil 
bereiken. Deze informatie 
gebruik je om je onderzoek in 
te richten. Later in het proces 
kom je nog een keer terug 
op de antwoorden die je nu 
opschrijft. Het hoeft dus nog 
niet perfect te zijn.

1 uur

Werkbladen 
Innovatie kaart en 
Kick-off, Post-its

Dit hoofdstuk bestaat uit 2 delen:
Deel 1 doe je als eerste & doe je individueel. 
Geef voor jezelf antwoord op de vragen van het 
werkblad. Gebruik werkblad Innovatiekaart en Kick-
off.
Deel 2 doe je tijdens de kick-off meeting. Daarin vul 
je gezamenlijk deze beide werkbladen nogmaals in. 
Door de werkbladen twee keer in te vullen (eerst 
individueel, dan samen) zorg je dat je zelf goed 
bent voorbereid en zorg je er tijdens de meeting 
voor dat alle betrokkenen dezelfde mening en visie 
delen over het experiment.

Het invullen van de werkbladen doe je om een 
duidelijk doel voor ogen te hebben gedurende het 
experiment. Dit heeft drie voordelen:
1. Het formuleren van een doel helpt je om een 
experiment efficiënt in te richten
2. Het formuleren van een doel zorgt ervoor dat je 
kritisch kijkt naar de mogelijke oplossing die jullie 
voor ogen hebben
3. Het formuleren van een doel zorgt ervoor dat 
alle betrokkenen dezelfde focus hebben en er geen 
misverstanden ontstaan tijdens het experiment

Dit hoofdstuk is gericht op de achtergrond van het 
experiment. Dit kun je zien als een startpunt voor 
het doel van het experiment. Bij het invullen van 
de experimentkaart (hoofdstuk 7) komen jullie nog 
een keer op deze vragen en antwoorden terug. 

Experiment eigenaar

Kernteam
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Deel 1
Vul zelf de werkbladen innovatie kaart en kick-off 
in. Door ze zelf in te vullen ben je goed voorbereid 
op de gezamenlijke meeting en is het makkelijker 
om kritische vragen te stellen tijdens deze 
meeting. Je kan beginnen met de innovatiekaart 
maar het kan ook helpen om eerst een deel (de 
situatie en het probleem) van het kick-off werkblad 
in te vullen. 

Deel 2
Heb je alles zelf een keer ingevuld? Vul de 
werkbladen dan nog een keer in, nu met het 
hele kernteam. Dit doe je tijdens de zgn kick-
off meeting. Op deze manier wordt iedereen 
meegenomen in de verschillende innovaties en 
keuzes in het experiment. Hou de antwoorden die 
je zelf al hebt gegeven in je achterhoofd, zo kun je 
tijdens de meeting kritische vragen stellen.
Op deze manier heb je een gezamenlijke start! Je 
kan hier ook de het werkblad Planning, hoofdstuk 
4, bij pakken
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4Planning

Doel
 Aan het eind van dit 
hoofdstuk heb je een 
overzichtelijke lijst met zaken 
die geregeld en ingepland 
moeten worden voordat het 
experiment van start gaat. 
Een goede voorbereiding is 
het halve werk, ook in het 
geval van een experiment. 

Probeer de momenten beschreven in werkblad 
4.1 zo volledig mogelijk in te plannen. Zoals je ziet 
staat de kick-off niet in dit overzicht. Deze vindt 
namelijk plaats voordat de definitieve planning 
gemaakt wordt. Op basis van de kick-off weet 
je aan welke eisen de rest van de planning moet 
voldoen. 

1 uur 

Werkblad Planning

Experiment eigenaar

Geen, wel afstemming 
met alle betrokkenen



2322

• 0-meting – hoe breng je de huidige situatie in kaart?
• De Check – wat zijn de voor- en nadelen van de 
mogelijke oplossing?
• Experiment kaart – welk doel stellen we vast voor 
dit experiment?
• Briefing – uitleg van het experiment: wat wordt er 
verwacht?
• Het experiment – wie gaan, voor welke periode het 
experiment doen?
• Tussentijdse evaluatie 1 – met wie evalueren we 
tussentijds het experiment?
• Tussentijdse evaluatie 2 - met wie evalueren we 
tussentijds het experiment?
• 1-meting –hoe breng je de nieuwe situatie in kaart?
• Afronding experiment – hoe ging het experiment? 
Hoe gaan de dit verder uitbouwen?

Opmerking:
Je kunt het invullen van de experimentkaart 
combineren met het invullen van de Check. Plan ze 
in dat geval in één meeting in. 

Denk ook alvast aan…
- De technologie/het product beschikbaar stellen
- Toestemming van patiënten en medewerkers
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5De 0-meting

Doel
 Aan het eind van dit 
hoofdstuk weet je welke 
onderzoeksmethode je op 
welke manier in moet zetten 
om de huidige situatie in 
kaart te brengen. Ook weet 
je na dit hoofdstuk hoe 
je de resultaten van het 
onderzoek moet verwerken. 
Dit onderzoek is belangrijk 
omdat je aan het eind van 
het experiment een goede 
vergelijking moet kunnen 
maken tussen de huidige 
situatie (0-meting) en de 
nieuwe situatie (1-meting).

Het doel van een 0-meting is het in kaart brengen 
van de huidige situatie. Het is belangrijk om 
deze in kaart te brengen, om aan het eind van 
het experiment te onderzoeken of een innovatie 
toegevoegde waarde heeft gecreëerd of niet. De 
huidige situatie is dus de situatie zoals die nu is: 
zonder de innovatie. 
Tijdens de 1-meting breng je de nieuwe situatie in 
kaart. Door deze naast elkaar te leggen kunnen we 
kijken naar het effect van de innovatie.

In dit hoofdstuk leggen we uit welke methodes 
(observatie, interview, reis in kaart brengen) je 
kan gebruiken om een 0-meting te doen. Een 
0-meting wordt idealiter gedaan door iemand die 
de situatie niet goed kent, dus geen collega vanaf 
de werkvloer.
Het in kaart brengen van de huidige situatie 
(0-meting) levert ook aandachtspunten op voor het 
experiment, bijvoorbeeld waar de toepassing aan 
moet voldoen. 
Om de huidige situatie in kaart te brengen kun je 
kiezen uit verschillende methodes om onderzoek 
te doen. De meest gangbare methodes voor 
experimenten zijn:
- Observaties
- Interviews
- Reis invullen
Lees de onderstaande stukken, over elke methode, 
door en kies welke je nodig hebt om de huidige 
situatie volledig in kaart te brengen. Vaak zal je ze 
alle drie nodig hebben. 

1 week , afhankelijk van 
het onderzoek 

Onderzoeksscript en 
telefoon, afhankelijk van 
onderzoek: werkbladen 
observatie en interview 
aantekeningen, Reis en 
Aanvullende resultaten 

Experiment 
eigenaar, praktisch 
verantwoordelijke, zie 
planning werkblad.

Twee leden uit het 
kernteam die als 
onderzoekers te werk 
gaan + het uitvoerende 
team dat geobserveerd en 
geïnterviewd wordt.
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2. Introduceer aan het begin duidelijk wat je komt 
doen 
Het is belangrijk dat de persoon die geobserveerd 
wordt zich vrij voelt om zich te gedragen zoals het 
altijd gaat. Door aan het begin van de observatie 
duidelijk uit te leggen wat het doel is, voorkom je 
dat de geobserveerde persoon zich gaat inhouden. 
Leg daarbij bijvoorbeeld uit dat je niet komt om 
diegene te beoordelen. 

3. Doe zelf niet mee
Wees een vlieg op de muur. Je ziet alles, maar doet 
zelf niet mee in de situatie. Zo blijft hetgeen wat je 
ziet zo realistisch mogelijk.

4. NIVEA 
Niet Invullen Voor Een Ander. Noteer alles wat je 
ziet, maar noteer vragen waarover je twijfelt. Deze 
kun je vervolgens in het interview stellen. 

5. Bereid je goed voor 
Neem voldoende materiaal mee om te schrijven. 
Print bijvoorbeeld al een (niet ingevulde) reis uit. 
Dit helpt je om de informatie al op het moment van 
noteren te ordenen.

Observaties
Bij een observatie kijk je mee met de huidige 
situatie en probeer je deze in je aantekeningen zo 
volledig mogelijk op te schrijven. Je doet zelf niet 
mee in de situatie en stelt geen, of zo min mogelijk, 
vragen. Een observatie helpt om met eigen ogen te 
zien hoe het er in de huidige situatie aan toe gaat. 
We raden sterk aan om de observatie te laten doen 
door iemand die zelf niet werkt op de afdeling 
waar geobserveerd wordt (de zogenaamde frisse 
blik). Zo iemand kan dingen opmerken die anders 
als vanzelfsprekend worden aangenomen. 
De meerwaarde t.o.v. een interview is dat er tijdens 
een observatie dingen kunnen opvallen die in een 
interview over het hoofd worden gezien. Vaak is 
het zo dat als iemand geroutineerd zijn werk doet, 
dingen zo vanzelfsprekend zijn dat hij/zij ze niet 
meer noemt in een interview. Bij een observatie 
kan je deze dingen waarnemen. 

5 tips voor observaties:
1. Doe de observatie met z’n tweeën 
2 paar ogen zien altijd meer. Verdeel de taken: een 
van jullie noteert alle tijdstippen en handelingen, 
de ander noteert alle vragen die jullie hebben. Als 
je met meer dan twee mensen gaat observeren 
kan het een negatief effect hebben op degene 
die geobserveerd wordt, bekijk per situatie of dit 
wenselijk is.
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antwoorden gaat aanvullen. Vaak zijn dit bruikbare 
opmerkingen. Vraag daarnaast voldoende door. 
Bij doorvragen komt vaak de motivatie van de 
geïnterviewde naar boven. 

7. Oefen eerst op een collega  
Door eerst het interview met een collega te 
oefenen, zitten de vragen beter in je hoofd en kom 
je erachter of er nog vragen zijn die je mist of juist 
moet aanpassen.

8. Maar er een leuk gesprek van! 
Wees niet te zenuwachtig voor een interview. Zie 
het als een leuk gesprek. 

uit wat voor vragen je gaat stellen, hoelang het 
gesprek duurt en wat je met de antwoorden gaat 
doen.

3. Vraag of je het gesprek mag opnemen 
Een opname van het gesprek geeft je de 
mogelijkheid om het later nog een terug te 
luisteren en tijdens het gesprek niet te veel bezig 
te zijn met notuleren. Echter, zorg er wel voor dat 
de opname niet gaat rondslingeren. Verwijder de 
opname zodra je hem niet meer nodig hebt en sla 
hem op als Interview 1 in plaats van onder een 
naam. 

4. Begin het gesprek met een opwarmertje 
Vraag iemand naar zijn/haar dag, 
achtergrondinformatie of een leuke relevante 
vraag. Het is moeilijk voor een geïnterviewde om 
bij het begin van een interview direct de diepte in 
te gaan. 

5. Gebruik het trechtermodel 
Begin het interview met open, algemene vragen. 
Vraag daarna steeds meer door op specifieke 
onderwerpen. Zo begint het gesprek breed 
(bovenkant van de trechter) en eindigt het met 
gerichte vragen op het onderwerp (onderkant van 
de trechter).

6. Blijf stil & vraag door 
Blijf af en toe stil nadat de geïnterviewde antwoord 
heeft gegeven. Dit zorgt ervoor dat hij of zij de 

Interviews
In een interview ga je in gesprek met de mensen 
die betrokken zijn bij de huidige situatie. Je vraagt 
hen, op een open manier, naar hun ervaringen. 
Het is belangrijk om er tijdens het interview voor 
te zorgen dat het een prettig gesprek is, zodat de 
geïnterviewde zich vrij voelt om open te praten. 
Dat komt terug op verschillende manieren. De 
manier hoe jij jezelf opstelt, de plek waar het 
interview wordt gehouden, de vragen die je stelt 
en de mensen die aanwezig zijn. De meerwaarde 
van een interview t.o.v. een observatie is dat je 
kunt doorvragen naar emoties en beweegredenen, 
die je tijdens het observeren niet met het blote 
oog kunt zien. 

8 tips voor interviews:
1. Doe het interview met z’n tweeën 
De een doet het interview, de ander maakt 
aantekeningen. Dit helpt degene die het interview 
doet om zich te richten op het gesprek. Ook kan 
degene die aantekeningen maakt (op het einde) 
nog aanvullende vragen stellen. Meer dan 2 
personen is niet aan te raden, op dat moment 
begint het op een auditie te lijken. Waardoor de 
geïnterviewde zich misschien in gaat houden. 

2. Wees open over het doel en de aanpak van het 
interview 
Door de geïnterviewde vanaf het begin duidelijk 
uit te leggen wat je doel is en hoe je dat gaat 
aanpakken schep je een vertrouwensband. Leg 
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Analyseren van de resultaten van de 0-meting
Om de huidige situatie compleet in kaart te 
brengen moeten alle resultaten samengebracht 
worden. Gebruik hiervoor de werkbladen Reis 
en aanvullende resultaten. Het voorbeeld van 
het Werkblad  Aanvullende resultaten staat bij 
hoofdstuk 10 1-meting.

Een aantal tips:
1. Focus tijdens het onderzoek op de juiste 
onderzoeksvragen, maar sta ook open voor 
bevindingen die je niet verwacht.

2. Zorg ervoor de dat resultaten (vanuit 
observaties, interviews en reis) op een nette 
manier gestructureerd zijn en bijgehouden worden. 
Het helpt om genoeg papier voor aantekeningen 
bij je te hebben.

3. Plan na de 0-meting samen (de twee 
onderzoekers uit het kernteam) een moment in op 
door alle resultaten te gaan. Vraag jezelf af of al je 
vragen beantwoord zijn.

 

benoemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: gestrest, 
gefrustreerd, blij, boos, kalm, onzeker of trots. 

Quotes
Onder deze laag is de quote laag: deze is er om de 
reis levendig te maken. Schrijf hier quotes, een zin 
die je iemand letterlijk hebt horen zeggen, of die je 
sprekend vindt voor de stap. Dit kunnen quotes van 
medewerkers of quotes van patiënten zijn. 

Aandachtspunten
De laatste stap in de reis is het signaleren van 
aandachtspunten. Na het invullen van de reis 
bekijk je van een afstandje waar mogelijke 
aandachtspunten liggen voor het experiment. 
Aandachtspunten zijn dingen die je opvallen bij 
het observeren of interviewen, waar je rekening 
mee wilt houden bij het experiment. Dit kunnen 
zaken zijn die een uitdaging vormen tijdens het 
experiment of dingen die je niet eerder voor ogen 
had. 

Reis invullen
Met behulp van het Reis werkblad kun je in kaart 
brengen hoe de huidige situatie eruitziet. Dit is 
een handig werkblad om de huidige situatie te 
begrijpen. Op een reis plot je wat iemand stap voor 
stap doet, welke emoties daarbij horen en waar 
eventuele knelpunten zitten. Je kunt het opstellen 
van de reis bijvoorbeeld doen nadat je de situatie 
hebt geobserveerd en een interview hebt gedaan. 
Het grote voordeel van deze methode is dat je de 
reis van de 0-meting en die van de 1-meting goed 
kunt vergelijken. Door ze naast elkaar te leggen 
kun je zien of de nieuwe situatie verbeterd is en op 
welke momenten.

Beschrijving stappen
De bovenste laag zijn de hoofdstappen; deze kun je 
tijdens het observeren/interviewen al in vullen en 
achteraf definitief maken. Bij hoofdstappen kun je 
bijvoorbeeld denken aan ‘Patiënt 1’, ‘Gezamenlijke 
overleg’ of ‘Arts ronde’. Onder deze hoofdstappen 
kun je de stapjes zetten die daarbij horen. Vul ook 
in hoelang deze stap duurde.

Ervaring
De laag daaronder is de ervaring laag; deze kunnen 
je plotten doormiddel van punten die je met lijnen 
kan verbinden. Let bij het invullen van deze laag 
op dat je niet zomaar een emotie invult; bespreek 
deze met de persoon over wie de reis gaat en voeg 
je eigen observaties hieraan toe. Op belangrijke 
momenten kun je bij de punt die je zet de emotie 
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6Check

Doel
 De technologie die je gaat 
testen heeft waarschijnlijk 
voor- en nadelen. Zowel 
vanuit het perspectief van 
de technologie als vanuit de 
organisatie. Voordat je het 
experiment gaat uitvoeren 
is het belangrijk dat je deze 
in kaart brengt om hier 
rekening mee te kunnen 
houden. Ook de resultaten 
van de 0-meting kan je hier 
gebruiken.

Je doet deze check om ervoor te zorgen dat je op 
de hoogte bent van alle voor- en nadelen van de 
technologie en daardoor met zekerheid kan zeggen 
of deze technologie genoeg potentie heeft. 
Om de check uit te voeren is een werkblad 
gemaakt. Deze helpt je om vanuit verschillende 
kanten naar de technologie te kijken. Ben je tijdens 
je 0-meting ergens tegenaan gelopen, verwerk dit 
in de check.
De resultaten van de check, bijvoorbeeld 
aandachtspunten voor het experiment, kun je 
meenemen bij het invullen van de experiment kaart 
(volgende stap).
De check kan je zien als een meeting met het 
kernteam waarbij mogelijk ook leden van het 
uitvoerend team aanwezig zijn, bijvoorbeeld de 
lokale experiment eigenaar. Als voorbereiding 
op deze meeting kun je zelf online onderzoek 
(verzamel alle informatie die je kan vinden) naar de 
technologie doen en zelf het werkblad invullen. 

1 uur

Werkblad Check, post-it’s 
en pennen

Experiment eigenaar, zie 
planning werkblad.

Kernteam, eventueel 
(deel van) het 
uitvoerende team
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Wat als… je er tijdens de kick-off achter komt dat 
niet alle betrokkenen hetzelfde doel voor ogen 
hebben?
- Is iedereen aanwezig geweest bij de kick-off?
- Is het mogelijk om met een aantal betrokkenen 
apart af te spreken?
- Heb je geprobeerd om te achterhalen waar de 
verschillende meningen vandaan komen?

Wat als… het onmogelijk lijkt om een goede 
planning af te spreken?
- Is het belang van het experiment duidelijk?
- Is het mogelijk om een deel van de data vast te 
leggen & met de rest te wachten?
- Is het mogelijk om verschillende bijeenkomsten in 
te plannen voor dezelfde gebeurtenis? Zodat zowel 
collega A als collega B bij een meeting aanwezig 
kunnen zijn?
- Kan je iets doen om de afspraken nog beter af te 
stemmen op de agenda van je collega’s?

Wat als… na de 0-meting blijkt dat er geen behoefte 
is aan de innovatie die jullie in gedachten hebben?
- Biedt het gebruik van een andere techniek wel 
een oplossing?
- Moet je de techniek op een andere afdeling gaan 
inzetten?
- Biedt de techniek wel een oplossing op een ander 
probleem?
- Is het verstandig om dit experiment door te 
zetten?

Wat als...

Doel
Zoals we aan het begin van 
dit handboek aangaven: 
Experimenten zijn 
onlosmakelijk verbonden 
met obstakels. Misschien 
ben je inmiddels zelf al 
tegen (enkele) problemen 
aangelopen. In dit hoofdstuk 
staat hoe hiermee om te 
gaan. Geef de moed niet op 
en blijf vooruitkijken. Dat is 
de mindset die je nodig hebt 
als je gaat experimenteren.

Tijdens alle fases van een experiment kun je 
tegen obstakels aanlopen. Probeer op dit soort 
momenten:
1. Een duidelijk beeld te hebben van het probleem
2. De juiste mensen uit te nodigen om hierover na 
te denken 
3. De opties die je hebt goed tegen elkaar af te 
wegen

Loop je tegen een obstakel aan dat te groot 
is om alleen op te lossen? Organiseer dan een 
meeting waarin je heel helder het probleem 
uitlegt, alleen de mensen uitnodigt die hierover 
kunnen meedenken (en verantwoordelijkheid 
nemen) en met elkaar in gesprek gaat over hoe 
jullie dit probleem kunnen aanpakken. Soms zal de 
oplossing liggen in een kleine aanpassing in jullie 
aanpak, andere keren zal het betekenen dat jullie 
het hele experiment omgooien. 

Obstakels in de eerste fase
In de eerste fase van het experiment, dat ongeveer 
duurt tot dat het experiment officieel van start 
gaat, is het heel belangrijk om open te staan 
voor alle obstakels waar je tegenaan loopt. In 
deze eerste fase kun je namelijk nog relatief 
gemakkelijk bijsturen in het doel en de aanpak van 
het experiment. Hier staan enkele voorbeelden van 
obstakels waar je tegenaan kunt lopen:

Obstakels tijdens het experiment
Tijdens het experiment kun je ook tegen allerlei 
obstakels aanlopen. De kans dat dit gaat gebeuren 
is erg groot. Je kunt onderscheid maken tussen 
kleinere obstakels en grotere obstakels in de fase 
van je experiment. 

Kleinere obstakels
Deze zijn doorgaans in te delen in 2 categorieën: 
technische obstakels en obstakels in het proces. 
Hoewel het belangrijk is om hier snel oplossingen 
voor te vinden, vormen de obstakels (nog) geen 
groot gevaar voor het verloop van je experiment. 
Het zijn simpelweg de hobbels die je onderweg 
tegenkomt. Om hiermee aan de slag te gaan 
staat het werkblad Tussentijdse evaluaties in het 
hoofdstuk Experiment.

Grotere obstakels
Dit zijn doorgaans dingen die van grote invloed zijn 
op je experiment. Denk bijvoorbeeld aan:

Wat als… blijkt dat het uitvoerende team niet weet 
hoe ze de nieuwe techniek moeten gebruiken?
- Is het nodig om het uitvoerende team nogmaals 
te briefen?

Wat als… blijkt dat het uitvoerende team de 
techniek niet gebruikt, of zelfs niet wil gebruiken?
- Is het mogelijk om in gesprek te gaan met het 
uitvoerende team en het samen op te lossen? 
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7Experiment kaart

Doel
 In deze fase ga je zwart 
op wit zetten hoe dit 
experiment eruit gaat zien. 
Dit hoofdstuk begint met de 
experimentkaart. Deze vul je 
in om duidelijk te krijgen wat 
het doel van je experiment 
is, welke vragen je wilt 
beantwoorden en op welke 
manier je het experiment uit 
gaat voeren. Na het invullen 
van de experimentkaart gaat 
het experiment van start.

1 uur

Werkblad Experiment 
Kaart + post-it’s + pennen

Experiment eigenaar, zie 
planning werkblad.

Kernteam, eventueel 
(deel van) het 
uitvoerende team

Door het invullen van dit werkblad schets je 
duidelijk de kaders van je experiment. Gebruik 
hiervoor de antwoorden op de vragen die je in het 
begin (tijdens de kick-off) geschreven hebt. Pak 
je antwoorden van toen erbij en kijk nog een keer 
kritisch naar wat je wil testen in dit experiment. 
Daag jezelf uit om de experimentkaart zo kort en 
duidelijk mogelijk in te vullen. Zo ontstaan er geen 
twijfels over het doel van het experiment. Hier 
geldt ook dat het als voorbereiding goed is om 
deze zelf al in te vullen, zo is het makkelijker om 
tijdens de meeting kritische vragen te stellen en te 
verdiepen. 
Om het kopje “Meten, Hoe ga je dit meten?” in te 
vullen kun je ook kijken naar “Dagboekjes” in het 
volgende hoofdstuk. 
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achterhoofd dat tijd investeren in de briefing door 
een keer goed te oefenen met alle betrokkenen 
zich later in tijd terugbetaald. 
 

8Briefing

Doel
 In dit hoofdstuk staat een 
beschrijving van de briefing. 
Een belangrijk moment voor 
het experiment.

De briefing vindt plaats voor de start van het 
experiment. Het doel van de briefing is om 
het uitvoerende team te informeren over het 
experiment en wat er van hen verwacht wordt. 

Vertel tijdens de briefing de volgende dingen: 
- Praktische zaken: Hoe lang loopt het 
experiment? Hoe zit het met de rooster? Wie is er 
verantwoordelijk voor de technologie? Wie is het 
aanspreekpunt bij vragen?
- Technische zaken: Geef heldere instructies over 
hoe de technologie/toepassing gebruikt kan 
worden
- Oefenen: Laat de participanten oefenen met de 
technologie/toepassing
- Meten: Geef duidelijk aan wat er verwacht wordt 
m.b.t. het vastleggen van resultaten. Wie moet 
wanneer een dagboek (in het volgende hoofdstuk 
meer over dagboekjes) invullen? 

Het is handig om de belangrijkste punten op een 
A4’tje te zetten en deze mee te geven, zie een 
voorbeeld hiervan op de pagina hiernaast. 

Planning
Wees in deze fase zo flexibel mogelijk. Het 
uitvoerende team heeft vaak een druk rooster en 
kan niet zomaar tijd vrijmaken voor een briefing. 
Het is daarom niet erg om de briefing meerdere 
keren in te plannen. Probeer iedereen van het 
uitvoerende team tegemoet te komen op een 
moment dat het hen uitkomt. Hou wel in het 

1 a 2 uur

Technologie, uitleg A4

Experiment eigenaar, 
praktisch en technische 
verantwoordelijke,  zie 
planning werkblad.

Verantwoordelijke van 
het kernteam + het 
uitvoerende team
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Onderzoek via een dagboek kun je inzetten als 
je meerdere momenten wil meten, maar er niet 
steeds bij kan zijn. Hoe het dagboek eruitziet, of 
hoe je het dagboek kan invullen hangt af van de 
situatie. 

9Experiment

Doel
Dit is de fase waar het 
allemaal om draait! Een 
goed experiment heeft een 
duidelijke doorlooptijd, 
goede voorbereiding, een 
toegewijd team dat niet 
bang is om fouten te maken 
& duidelijke afspraken. In dit 
hoofdstuk staat beschreven 
hoe je dit doet. Onder 
andere de twee tussentijdse 
evaluaties die je hiervoor kan 
gebruiken worden uitgelicht. 
Zo kan jij met enthousiasme 
en vertrouwen gaan 
experimenteren. 

Voordat het experiment van start gaat zorg je 
eerst dat alles achter de schermen geregeld is. 
De technologie moet klaar voor gebruik zijn en de 
roosters van het uitvoerende team moeten bekend 
zijn. 

Technologie klaarmaken voor gebruik
Het kernteam heeft de verantwoordelijkheid over 
de technologie, door deze verantwoordelijkheid 
niet bij het uitvoerend team te leggen neem je 
druk van hun schouders. De technologie moet 
duidelijk en werkend zijn voordat het experiment 
start. Het is zonde als er technologische problemen 
naar boven komen tijdens het experiment, die van 
tevoren afgevangen hadden kunnen worden. Zorg 
ervoor dat:
- Alles op tijd in huis is
- De technologie uitgebreid getest is (neem hier 
een paar dagen de tijd voor)
- De batterijduur bekend is
- Alle wachtwoorden en toegangscodes bekend zijn
- Er een back-up mogelijkheid is voor 
veelvoorkomende problemen

Dagboekjes
Zodra het experiment loopt wil je (op afstand) op 
de hoogte blijven van hoe het loopt. Dit kun je op 
verschillende manieren doen. Kijk goed naar de 
specifieke situatie en maak een keuze wat het best 
past. Je kunt ervoor kiezen om het experiment 
door middel van dagboekjes die ingevuld 
worden door het uitvoerend team bij te houden. 

9 weken

Technologie, eventueel de 
dagboekjes

Experiment eigenaar, 
praktisch en technische 
verantwoordelijke,  zie 
planning werkblad.

Uitvoerende team, op een 
aantal momenten (deel 
van het) kernteam
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5. Waarom dit rapportcijfer? 
Open antwoord

6. Met welke dingen moeten we rekening houden 
voor de rest van het experiment? 
Open antwoord

BELANGRIJK 
1. Tijdens het experiment
Zorg dat je (als experiment eigenaar) tijdens 
het experiment op de hoogte blijft van hoe het 
experiment verloopt. Bijvoorbeeld door regelmatig 
de ingevulde dagboeken/vragenlijsten te lezen. 
Maar, ook door regelmatig langs te gaan op de 
locatie waar het experiment loopt. Zo geef je het 
uitvoerende team de mogelijkheid om dingen aan 
te kaarten of vragen te stellen.
Zorg er daarnaast voor dat het duidelijk is wie 
waarvoor verantwoordelijk is, mochten er toch 
problemen zijn tijdens het experiment. Het 
uitvoerende team moet weten naar wie zij moeten 
toestappen met vragen.

2. Wees niet bang voor obstakels
In elk experiment zal je tegen obstakels 
aanlopen. Zie dit niet als falen, maar als leren. 
Door van tevoren duidelijk af te spreken 
wie verantwoordelijk is voor inhoudelijke, 
technologische en praktische zaken kunnen 
obstakels zo snel mogelijk overwonnen worden.

Zorg dat je voldoende informatie, van voldoende 
momenten verzamelt uit de dagboekjes. Het kan 
helpen om de mensen die het dagboek moeten 
invullen af en toe een reminder te sturen.

5. Blijf op de hoogte van wat er in de dagboekjes 
ingevuld wordt 
Als je tijdens het experiment/de 0-meting op 
de hoogte blijft van wat er ingevuld wordt in de 
dagboekjes geeft het je de mogelijkheid om in te 
grijpen wanneer nodig. 

Voorbeeld dagboekvragen
1. Heb je vandaag gebruik gemaakt van de nieuwe 
techniek? 
Ja /Nee

2. Waarom heb je er wel / niet gebruik van 
gemaakt? 
Open antwoord

3. Hoe vond je het om de nieuwe techniek te 
gebruiken?
Open antwoord

4. Welk rapportcijfer geef je aan het gebruik van de 
techniek? 
1-10

5 tips voor dagboekjes

1. Bepaal van tevoren goed wat je wilt weten 
Dit kun je het best als een onderzoeksvraag 
formuleren. Dit geeft je focus en zorgt ervoor 
dat je de juiste vragen laat beantwoorden in het 
dagboek.

2. Maak de drempel om het dagboek in te vullen zo 
laag mogelijk 
Dit kun je doen door het zo gemakkelijk mogelijk 
te maken. Denk bijvoorbeeld aan een digitaal 
dagboekje wat mensen via hun mobiele telefoon 
kunnen invullen (typeform, google forms, vragen 
via WhatsApp). Een dagboekje waar men maar 3 
vragen per dag hoeft te beantwoorden. Of een 
vel papier dat op locatie hangt met vragen erop; 
probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
behoefte van het uitvoerend team. 

3. Focus ook op negatieve feedback 
Om aan het einde van een experiment de juiste 
conclusie te trekken moet je ook alles weten over 
negatieve ervaringen binnen het experiment. 
Mislukte het een keer? Waarom gebeurde dat? 
Heb je de technologie niet gebruikt? Waarom niet? 
Zorg ervoor dat je ook de juiste vragen stelt in het 
dagboek over negatieve ervaringen.

4. Bepaald van tevoren hoe vaak een dagboek 
ingevuld moet worden & zorg ervoor dat mensen 
zich eraan houden
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Twee 
tussentijdse 
evaluaties

Doel
Het doel van tussentijdse 
evaluaties is dat je in de 
gaten kan houden hoe het 
experiment verloopt. Dit doe 
je zodat je het op tijd hoort 
als er problemen zijn en snel 
kan handelen als dat nodig is. 

Je moet op de hoogte blijven van het verloop van 
het experiment door de dagboekjes/feedback van 
het uitvoerende team in de gaten te houden, af en 
toe langs te gaan op de locatie en te spreken met 
de betrokkenen. Alles wat je hiervan leert kun je 
meenemen naar de tussentijdse evaluatie. 

Plan de evaluatie
• Plan de evaluatie in met de mensen voor wie het 
nuttig is. Wie je uitnodigt is aan jou. Dit kan zowel 
met het kernteam, het uitvoerende team als met 
beide teams zijn. 
• De meeting duurt gemiddeld 1 à 1,5 uur. Zo is er 
genoeg tijd om belangrijke punten met elkaar te 
bespreken, maar niet zoveel tijd dat mensen hun 
agenda niet vrij kunnen maken. De afspraak moet 
laagdrempelig genoeg zijn.
• Zorg dat je zelf goed voorbereid bent. Wees 
op de hoogte van hoe het experiment loopt en 
bereid alvast een lijstje voor met punten die je wilt 
bespreken tijdens de evaluatie. Zorg wel dat er ook 
genoeg tijd over blijft voor anderen om hun punten 
in te brengen.
• Gebruik tijdens de meeting het werkblad 
Tussentijdse evaluatie en vul deze gezamenlijk in. 

Twee evaluaties
Het is aan te raden om twee tussentijdse evaluaties 
te doen, tijdens de looptijd van het experiment. 
Zo hou je grip op het experiment, de obstakels en 
oplossingen die je voor ogen hebt.  

1 uur

Werkblad Tussentijdse 
evaluatie

Experiment eigenaar, zie 
planning werkblad.

Zelf inschatten
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10De 1-meting

Doel
 In deze fase herhaal je 
de meting die je aan het 
begin van het experiment 
deed (0-meting). Dit is een 
belangrijk moment. Op 
basis van deze resultaten 
beoordeel je of het 
experiment geslaagd is 
of niet. Zorg dat de grote 
lijnen van de aanpak van de 
1-meting hetzelfde zijn als de 
0-meting.

Het experiment eindigt met de 1-meting. Tijdens 
de 1-meting probeer je de nieuwe situatie, met 
de toepassing/technologie, in kaart te brengen. 
De resultaten van de 1-meting kan je uiteindelijk 
naast de resultaten van de 0-meting leggen om 
ze te vergelijken. Om dit goed te kunnen doen 
gebruik je voor de de 1-meting de opzet van je 
0-meting als basis. Check wel of je je observatie 
en/of interview handleiding moet aanpassen aan 
de nieuwe meting. Als je een dagboek studie hebt 
gedaan kan je de resultaten hiervan meenemen 
in je handleiding. Bijvoorbeeld om een ervaring of 
gebeurtenis verder uit te vragen.
Voor het uitvoeren van dit onderzoek gelden 
dezelfde tips die eerdergenoemd zijn in het 
hoofdstuk 0-meting. Die staan hieronder nog een 
keer uitgelegd.

1 week , afhankelijk van 
het onderzoek 

Onderzoeksscript en 
telefoon, afhankelijk van 
onderzoek: werkbladen 
observatie en interview 
aantekeningen, Reis en 
Aanvullende resultaten 

Experiment 
eigenaar, praktisch 
verantwoordelijke, zie 
planning werkblad.

Twee leden uit het 
kernteam die als 
onderzoekers te werk 
gaan + het uitvoerende 
team dat geobserveerd en 
geïnterviewd wordt.
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Print bijvoorbeeld al een (niet ingevulde) reis uit. 
Dit helpt je om de informatie al op het moment van 
noteren te ordenen.

Interviews
In een interview ga je in gesprek met de mensen 
die betrokken zijn bij de nieuwe situatie. Je vraagt 
hen, op een open manier, naar hun ervaringen. 
Het is belangrijk om er tijdens het interview voor 
te zorgen dat het een prettig gesprek is, zodat de 
geïnterviewde zich vrij voelt om open te praten. 
Dat komt terug op verschillende manieren. De 
manier hoe jij jezelf opstelt, de plek waar het 
interview wordt gehouden, de vragen die je stelt 
en de mensen die aanwezig zijn. De meerwaarde 
van een interview t.o.v. een observatie is dat je 
kunt doorvragen naar emoties en beweegredenen, 
die je tijdens het observeren niet met het blote 
oog kunt zien. 

8 tips voor interviews:
1. Doe het interview met z’n tweeën 
De een doet het interview, de ander maakt 
aantekeningen. Dit helpt degene die het interview 
doet om zich te richten op het gesprek. Ook kan 
degene die aantekeningen maakt (op het einde) 
nog aanvullende vragen stellen. Meer dan 2 
personen is niet aan te raden, op dat moment 
begint het op een auditie te lijken. Waardoor de 
geïnterviewde zich misschien in gaat houden. 

5 tips voor observaties:

1. Doe de observatie met z’n tweeën
2 paar ogen zien altijd meer. Verdeel de taken: een 
van jullie noteert alle tijdstippen en handelingen, 
de ander noteert alle vragen die jullie hebben. Als 
je met meer dan twee mensen gaat observeren 
kan het een negatief effect hebben op degene 
die geobserveerd wordt, bekijk oer situatie of dit 
wenselijk is.

2. Introduceer aan het begin duidelijk wat je komt 
doen
Het is belangrijk dat de persoon die geobserveerd 
wordt zich vrij voelt om zich te gedragen zoals het 
altijd gaat. Door aan het begin van de observatie 
duidelijk uit te leggen wat het doel is, voorkom je 
dat de geobserveerde persoon zich gaat inhouden. 
Leg daarbij bijvoorbeeld uit dat je niet komt om 
diegene te beoordelen. 
3. Doe zelf niet mee 
Wees een vlieg op de muur. Je ziet alles, maar doet 
zelf niet mee in de situatie. Zo blijft hetgeen wat je 
ziet zo realistisch mogelijk.

4. NIVEA 
Niet Invullen Voor Een Ander. Noteer alles wat je 
ziet, maar noteer vragen waarover je twijfelt. Deze 
kun je vervolgens in het interview stellen. 

5. Bereid je goed voor 
Neem voldoende materiaal mee om te schrijven. 

Overzicht methodes
Om de nieuwe situatie in kaart te brengen kun je 
kiezen uit verschillende methodes om onderzoek 
te doen. De meest gangbare methodes voor 
experimenten zijn:
- Observaties
- Interviews
- Reis invullen
Lees de onderstaande stukken, over elke methode, 
door en kies welke je nodig hebt om de nieuwe 
situatie volledig in kaart te brengen. Vaak zal je ze 
alle drie nodig hebben. 

Observaties
Bij een observatie voor een 1-meting kijk je mee 
met de nieuwe situatie en probeer je deze in je 
aantekeningen zo volledig mogelijk op te schrijven. 
Je doet zelf niet mee in de situatie en stelt geen, 
of zo min mogelijk, vragen. Een observatie helpt 
om met eigen ogen te zien hoe het er in de nieuwe 
situatie aan toe gaat. We raden sterk aan om de 
observatie te laten doen door iemand die zelf 
niet werkt op de afdeling waar geobserveerd 
wordt (de zogenaamde frisse blik). Zo iemand kan 
dingen opmerken die anders als vanzelfsprekend 
worden aangenomen. De meerwaarde t.o.v. 
een interview is dat er tijdens een observatie 
dingen kunnen opvallen die in een interview over 
het hoofd worden gezien. Vaak is het zo dat als 
iemand geroutineerd zijn werk doet, dingen zo 
vanzelfsprekend zijn dat hij/zij ze niet meer noemt 
in een interview. 

tijdens het observeren/interviewen al in vullen en 
achteraf definitief maken. Bij hoofdstappen kun je 
bijvoorbeeld denken aan ‘Patiënt 1’, ‘Gezamenlijke 
overleg’ of ‘ Onderbreking door vraag van collega’. 
Onder deze hoofdstappen kun je de stapjes zetten 
die daarbij horen. Vul ook in hoelang deze stap 
duurde.

Ervaring
De laag daaronder is de ervaring laag; deze kunnen 
je plotten doormiddel van punten die je met lijnen 
kan verbinden. Let bij het invullen van deze laag 
op dat je niet zomaar een emotie invult; bespreek 
deze met de persoon over wie de reis gaat en voeg 
je eigen observaties hieraan toe. Op belangrijke 
momenten kun je bij de punt die je zet de emotie 
benoemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: gestrest, 
gefrustreerd, blij, boos, kalm, onzeker of trots. 

Quotes
Onder deze laag is de quote laag: deze is 
bedoeld om de reis levendig te maken. Schrijf 
hier quotes (een zin die je iemand hebt horen 
zeggen bijvoorbeeld in het interview of tijdens 
de observatie) op die je sprekend vindt voor de 
stap of die je opvallen. Dit kunnen quotes van 
medewerkers die je volgt zijn, of quotes van 
patiënten. 

Aandachtspunten
De laatste stap in de reis is het signaleren van 
aandachtspunten. Na het invullen van de reis 
bekijk je van een afstandje waar mogelijke 

6. Blijf stil & vraag door 
Blijf af en toe stil nadat de geïnterviewde antwoord 
heeft gegeven. Dit zorgt ervoor dat hij of zij de 
antwoorden gaat aanvullen. Vaak zijn dit bruikbare 
opmerkingen. Vraag daarnaast voldoende door. 
Bij doorvragen komt vaak de motivatie van de 
geïnterviewde naar boven. 

7. Oefen eerst op een collega 
Door eerst het interview met een collega te 
oefenen, zitten de vragen beter in je hoofd en kom 
je erachter of er nog vragen zijn die je mist of juist 
moet aanpassen.

8. Maar er een leuk gesprek van! 
Wees niet te zenuwachtig voor een interview. Zie 
het als een leuk gesprek. 

Reis invullen
Op een reis plot je wat iemand stap voor stap doet, 
welke emoties daarbij horen en waar eventuele 
knelpunten zitten. Je kunt het opstellen van de 
reis bijvoorbeeld doen nadat je de situatie hebt 
geobserveerd en een interview hebt gedaan. Het 
grote voordeel van deze methode is dat je de reis 
van de 0-meting en die van de 1-meting goed kunt 
vergelijken. Door ze naast elkaar te leggen kun je 
zien of de nieuwe situatie verbeterd is en op welke 
momenten.

Beschrijving stappen
De bovenste laag zijn de hoofdstappen; deze kun je 

2. Wees open over het doel en de aanpak van het 
interview 
Door de geïnterviewde vanaf het begin duidelijk 
uit te leggen wat je doel is en hoe je dat gaat 
aanpakken schep je een vertrouwensband. Leg 
uit wat voor vragen je gaat stellen, hoelang het 
gesprek duurt en wat je met de antwoorden gaat 
doen.

3. Vraag of je het gesprek mag opnemen 
Een opname van het gesprek geeft je de 
mogelijkheid om het later nog een terug te 
luisteren en tijdens het gesprek niet te veel bezig 
te zijn met notuleren. Echter, zorg er wel voor dat 
de opname niet gaat rondslingeren. Verwijder de 
opname zodra je hem niet meer nodig hebt.

4. Begin het gesprek met een opwarmertje 
Vraag iemand naar zijn/haar dag, 
achtergrondinformatie of een leuke relevante 
vraag. Het is moeilijk voor een geïnterviewde om 
bij het begin van een interview direct de diepte in 
te gaan. 

5. Gebruik het trechtermodel 
Begin het interview met open, algemene vragen. 
Vraag daarna steeds meer door op specifieke 
onderwerpen. Zo begint het gesprek breed 
(bovenkant van de trechter) en eindigt het met 
gerichte vragen op het onderwerp (onderkant van 
de trechter).
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aandachtspunten liggen voor het experiment. 
Aandachtspunten zijn dingen die je opvallen bij 
het observeren, waar je rekening mee wilt houden 
bij het experiment. Dit kunnen dingen zijn die een 
uitdaging vormen tijdens het experiment of dingen 
die je niet eerder voor ogen had. 

Analyseren van de resultaten van de 1-meting
Om de nieuwe situatie compleet in kaart te 
brengen moeten alle resultaten samengebracht 
worden. Gebruik hiervoor de werkbladen Reis en 
Aanvullende resultaten. 

Uitwerken
Probeer je 1-meting op dezelfde manier uit te 
werken als de 0-meting, zodat deze makkelijk 
vergelijkbaar zijn.

Resultaten verwerken
Voordat je het experiment presenteert is het 
fijn om eerst zelf conclusies te trekken over 
het resultaat. Leg hiervoor de 0- en 1-meting 
naast elkaar, maar maak ook gebruik van andere 
aantekeningen en werkbladen. Bedenk wat je 
antwoord op de hoofdvraag is en je belangrijkste 
conclusies. Hoe zou je verder willen?
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Aanwezigen
Door je resultaten te presenteren creëer je 
mogelijkheden, bedenk daarom goed wie je 
uitnodigt voor de presentatie. Bijvoorbeeld: 
collega’s in een bestuurlijke functie die 
zeggenschap hebben over het invoeren van de 
technologie, deelnemers van het experiment, 
innovatie aanjagers van andere afdelingen/
instellingen voor wie het experiment ook 
interessant is. 

Presentatie
Voordat je de presentatie maakt, bedenk wat je 
doel is van de presentatie en wie je publiek is. Wil 
je overtuigen of uitleggen? Weet je publiek al over 
het experiment of weten ze nog niks?
De presentatie hoeft niet formeel te zijn, denk 
bijvoorbeeld aan een lunch meeting. 

Hou deze tips in je achterhoofd:
- Presenteer piramidaal. Begin met de conclusie 
en leg daarna uit hoe je tot die conclusie gekomen 
bent. Zo hou je de aandacht van het publiek zo lang 
mogelijk vast.
- Leg heel duidelijk uit wat het doel van het 
experiment was, dus welk probleem er is/was en 
welke oplossing je voor ogen hebt.
- Bouw je presentatie daarnaast op met het kort 
herhalen van de huidige situatie, het doel van het 
experiment en hoe je dit uitgevoerd hebt. Kijk 
hiervoor terug naar je kick-off, resultaat van de 0- 
en 1-meting en Experiment Kaart werkbladen. 

11Afsluiting experiment

Doel
Voor de afsluiting van het 
experiment is het belangrijk 
om de resultaten vast 
te leggen en te delen. 
Dit hoofdstuk bespreekt 
verschillende manieren om 
dit te doen. Als je dit op een 
goede manier doet, neem 
je je publiek mee en creëer 
je kansen voor het vervolg 
van het experiment. Het 
hoofdstuk eindigt met een 
aantal scenario’s en tips 
voor het opvolgen van het 
experiment. 

1 uur

Technologie + Werkblad 
Rapportage kaart

Experiment eigenaar, zie 
planning werkblad.

Afhankelijk van het 
experiment bijvoorbeeld: 
kernteam, uitvoerend 
team, stakeholders.
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- Verder experimenteren met een andere 
technologie; er is een probleem in deze context 
maar de technologie die nu getest is, is niet de 
oplossing.
- Het experiment was succesvol maar er moet 
verder getest worden. Bijvoorbeeld met meer 
mensen/afdelingen of over een langere periode. 

Stoppen
- Als de resultaten van het experiment niet goed 
(genoeg) waren en er op dit moment geen ruimte 
is om het experiment voort te zetten op een 
andere manier dan kan je stoppen. 
- Als je stopt met het experiment probeer dan 
alles wat je geleerd hebt mee te nemen; een 
experiment is nooit voor niks. Straal dat ook uit 
naar anderen in de organisatie, zodat er ruimte is 
voor experimenten in de toekomst. 

 

- Neem de technologie mee. Nog beter, geef een 
live demonstratie!
- Probeer visueel te werken; een plaatje of foto 
zegt meer dan duizend woorden.
- Gebruik quotes, dit ondersteunt je verhaal.
- Presenteer je resultaten helder: niet te veel 
woorden op een slide
- Sluit af met een plan voor de volgende stappen

Na het experiment
Om ervoor te zorgen dat er na de presentatie een 
vervolg komt benoemen we hier kort een aantal 
scenario’s en tips. 

Aan de hand van de resultaten van het experiment 
kan je met (een deel van) het kernteam bepalen 
wat de volgende stappen zijn na het experiment. 
Dit kun je zien als een stoplicht. Dit kan een van de 
volgende scenario’s zijn:

Implementeren
- De resultaten van het experiment waren positief, 
de technologie biedt een goede oplossing in deze 
context en kan geïmplementeerd worden. Zorg in 
dit geval dat de mensen die deze besluiten kunnen 
nemen overtuigd zijn. 

Verder experimenteren
- Verder experimenteren in een andere context; 
uit de resultaten bleek dat de technologie 
veelbelovend is maar dat het beter in een andere 
context past.
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Hij of zij moet ervoor zorgen dat iedereen op 
de hoogte is van het doel van het experiment, 
hetzelfde doel voor ogen heeft en er op het eind 
van het experiment antwoord gegeven kan worden 
op de vragen die je aan het begin hebt opgesteld.

Interview 
Een gesprek met iemand van het uitvoerende team 
waarin vragen gesteld worden over zijn of haar 
taken, ervaringen en verwachtingen. Vaak wordt 
een interview gecombineerd met een observatie.

Reis 
Dit is de reis van iemand uit het uitvoerende team. 
Hierin wordt vastgelegd wat iemand doet op een 
dag, welke emoties daarbij komen kijken en wat 
aandachtspunten zijn. Deze reis maak je tijdens 
de 0- en 1-meting, zodat je kunt vergelijken welk 
effect de innovatie heeft op iemands werk.

Kernteam 
Dit is het team dat verantwoordelijk is voor 
het proces, de inhoud en het vervolg op het 
experiment. 

Kick-off
Een moment aan het begin van het experiment 
waarop het kernteam een concept overzicht maakt 
van het doel van het experiment. Deze meeting is 
gericht op het formuleren van het probleem van 
de huidige situatie en de mogelijke oplossing die je 
voor ogen hebt en het maken van een planning. 

het uitvoerende team om hun ervaren bij te 
houden in (online) dagboekjes. Denk van tevoren 
goed na over welke vorm het best aansluit bij het 
uitvoerende team.

Experiment eigenaar 
Lid van het kernteam. Vaak de aanjager van het 
experiment. Dit is degene die er na het experiment 
voor zorgt dat de innovatie verder opgepakt wordt.

Experimentkaart 
Dit is een werkblad waarop je precies invult wat je 
wil bereiken met het experiment, waarom en hoe 
je dat gaat doen. Deze kaart wordt na de kick-
off ingevuld in een meeting met het kernteam. 
Eventueel kunnen daarbij ook leden van het 
uitvoerende team bij zijn.

Experimenteren 
Een onderzoeksmethode waarbij innovatie getest 
wordt door het uit te proberen. Aan het eind van 
de periode waarin er getest wordt, beoordeel je of 
de innovatie kans van slagen heeft of niet.

Het experiment 
Het daadwerkelijke experiment is de periode 
waarin het uitvoerende team de innovatie test.

Inhoudelijke verantwoordelijkheden 
Degene die verantwoordelijk is voor de inhoud van 
het experiment bewaakt de afspraken die gemaakt 
zijn tijdens de kick-off, check en experimentkaart. 

12Begrippenlijst

0-meting 
Moment waarop het kernteam de huidige 
situatie in kaart brengt. Meestal met behulp van 
observaties en interviews bij het uitvoerende team. 

1-meting 
Moment waarop het kernteam de nieuwe situatie 
(met innovatie) in kaart brengt. Meestal met 
behulp van observaties en interviews bij het 
uitvoerende team. Belangrijk om de resultaten 
uit de 1-meting te kunnen vergelijken met de 
resultaten uit de 0-meting.

Briefing	
Moment vlak voor de start van het daadwerkelijke 
experiment waarop het kernteam uitleg geeft aan 
het uitvoerende team. Dit is ook het moment om te 
oefenen met de nieuwe techniek.

De Check 
Moment waarop het kernteam kijkt naar de voor- 
en nadelen van de technologie. Dit doe je met 
behulp van het werkblad ‘Check’. Je kijkt naar de 
kant van de techniek & van de organisatie. Doel 
van deze meeting is om alle mogelijke voor- en 
nadelen voor de start van het experiment in kaart 
te brengen. Zodat je er niet tijdens het experiment 
tegenaan hoeft te lopen.

Dagboekjes 
Dit is een manier om tijdens de looptijd van het 
experiment informatie te verzamelen. Je vraagt 

de uitvoering van het experiment. Zij gaan de 
nieuwe technologie testen in hun dagelijkse 
werkzaamheden.

Werkbladen 
De werkbladen van dit handboek kun je gebruiken 
tijdens meeting. Print ze uit op A1 of A0 formaat 
en hang ze op de muur. Op die manier kan je ze 
invullen met post-it’s op een interactieve en visuele 
manier.

aanschaffen van de technologie en het organiseren 
van momenten.

Quotes 
Zinnen die letterlijk uitgesproken worden. Door 
quotes te noteren bij de 0- en 1-meting komen je 
resultaten tot leven.

Technische verantwoordelijkheden 
De technische verantwoordelijkheden liggen 
bij een lid van het kernteam. Hij of zij moet 
beschikbaar zijn om de technologie helemaal te 
testen voor het experiment start. Tijdens het 
experiment moet hij of zij beschikbaar zijn om 
vragen van het uitvoerende team over de techniek 
te beantwoorden.

Technologie 
De meest innovaties gaan over de toepassing van 
een nieuwe technologie. Denk bijvoorbeeld aan de 
Vuzix bril of Apple Watch.

Toepassing 
De toepassing is het gebruik van de technologie. 
Dit gaat over situaties waarin de technologie 
gebruikt wordt, hoeveel moeite dit kost en wat 
voor effect dit heeft. Het is bij een experiment 
belangrijk om de techniek en toepassing los van 
elkaar te bekijken.

Uitvoerend team
Dit is het team dat verantwoordelijk is voor 

Lokale eigenaar
Lid van het uitvoerende team. Hij of zij is degene 
die contact onderhoud met het kernteam en de 
aanjager is van het experiment bij het uitvoerende 
team. Denk bijvoorbeeld aan het enthousiast 
maken en houden van de collega’s en op tijd aan de 
bel trekken bij obstakels.

Observatie 
Een manier van onderzoek doen, vaak ingezet bij 
de 0- en 1-meting. Tijdens een observatie loop je 
mee met het uitvoerende team en probeer je de 
huidige situatie in kaart te brengen zonder zelf 
mee te doen of (te veel) vragen te stellen.

Obstakels 
Obstakels horen bij experimenten. Dit zijn 
problemen waar je tegenaan loopt tijdens 
het experiment. Het is belangrijk om deze zo 
snel mogelijk aan te kaarten en je niet te laten 
ontmoedigen.

Piramidaal presenteren 
Bij een piramidale presentatie begin je met 
de conclusie van je verhaal. Bijvoorbeeld: ‘Het 
experiment is geslaagd’. Hiermee houd je de 
aandacht van het publiek langer vast. 

Praktische verantwoordelijkheden 
De praktische verantwoordelijkheden liggen bij 
een lid van het kernteam. Denk bijvoorbeeld aan de 
planning, roosters, het benaderen van alle leden, 




