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Innoveren zelf aan de slag
Hieronder zie je de dubbele loop van het Conforte Innovatielab. Innoveren is
een non-linear proces en gaat altijd in cirkels, zodat je continu kunt evalueren. In
dit experimenten handboek gaan we alles uitleggen over de tweede loop. Stap
voor stap gaan we door het proces van een experiment en begeleiden we je van
oplossing naar uitvoeren.
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Handboek
De tweede loop: experimenteren
Aan de hand van het behoeftenonderzoek handboek heb je de behoefte getoetst en
de juiste oplossing gevonden. Een oplossing/innovatie kan succesvol zijn wanneer
je zeker weet dat deze een invulling oplevert van de behoefte die je gevonden hebt.
Door samen met het uitvoerende team te gaan experimenteren test je of de oplossing
moet worden aangescherpt, precies past of dat de oplossing niet werkt.
Een experiment is laagdrempelig en helpt je kleinschalig uit te proberen.

Het Innovatielab innoveert
zelf ook, dus de dubbele
loop van het Conforte
Innovatielab verandert ook.
Houd de website in de gaten
voor updates op ons proces.
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Introductie

Het experimentenproces in fases
In dit handboek staat alles wat je moet weten voor het opzetten en uitvoeren van een experiment. Een experiment
is laagdrempelig en helpt je kleinschalig uit te proberen. Als je experiment een succes is heb je een mooie start
voor een implementatie binnen je locatie. Een experiment kan een procesverandering of en technologische
innovatie zijn, hieronder leggen we het uit:

Fase 5

Fase 6

Fase 7

WIE DOEN ER
WIE DOENInER
De MEE
voorbereiding:
ditMEE
onderdeel
Het experiment:
In dit onderdeel maak
Evalueren: ONDERZOEKEN
In dit onderdeel doe je de
VERZAMELEN
VERZAMELEN
ONDERZOEKEN
heb je het experiment opstarten,
je de experimentenkaart, geef je de
1-meting en sluit je het experiment
de kick-off en de 0-meting. In de
briefing en start je het experiment.
af met een feestelijk moment. Zijn de
voorbereiding loop je alles na met het
Met de tussenevaluaties zorgen jullie
resultaten van het experiment positief
experimententeam en zorg je dat je
voor duidelijkheid en de mogelijkheid
en werkt de oplossing? Dan ga je het
start klaar bent.
voor eventuele aanpassingen.
hierna gewoon doorvoeren.
Hiermee creëer je ook de optie om het
experiment te stoppen als de oplossing
niet aansluit.
Door het handboek heen vind je de nodige templates.
Wil je de templates digitaal? Scan dan deze qr code, die
brengt je naar de website waar je ze kunt downloaden.
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•

Procesverandering: Met je behoeften onderzoek heb je al het eerste deel van het innovatieproces
doorlopen. En daarmee ingezoomd op het probleem. Daardoor hoef je niet elke stap van de voorbereiding
in dit experimenten handboek te volgen.

•

Technologische innovaties: Met een technologische innovatie heb je een aantal extra stappen nodig
om zeker te weten dat je de juiste technologie test. Zelfs als je hiervoor het behoefteonderzoek hebt
gelopen, dan heeft een technologie meer voorbereiding nodig om echt geaccepteerd te worden door de
zorgprofessional. Deze extra stappen kun je herkennen aan de iconen
en
. Daarbij moet je natuurlijk
niet vergeten dat het testen van technologie niet kan zonder dat er processen worden geraakt.
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Voorbereiding

Fase 5: Voorbereiding
Hieronder zie je het eerste onderdeel van het experimentenproces omcirkeld. Het doel van dit
onderdeel is om startklaar te staan voor het begin van het proces. Zoals eerder uitgelegd zijn er
twee manieren om dit proces in te gaan. Denk goed na hoe je het gaat aanpakken, wie je erbij
betrekt en wat voor resultaat je verwacht. Op de volgende pagina geven we je tips.
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Handboek

Tips voordat je begint met je experiment!
WIE DOEN ER MEE WIE DOEN ER MEE
Laagdrempelig testen
Het grote voordeel van experimenteren is dat je de
oplossing op kleine schaal inzet en er achter komt
tegen welke obstakels en successen jullie aanlopen.
Experimenteren draait dus vooral om leren van en in de
praktijk. Houdt deze mindset goed in je achterhoofd als
je experimenteert.

Mindset
Er zullen momenten komen waarop je tegen problemen
aanloopt. Momenten waarop je je afvraagt of de
oplossing wel past binnen de context die jullie voor ogen
hebben. Zie deze momenten niet als obstakels, 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.

Geen lineair proces
Elke situatie is anders. Waarom zou elk experiment er
dan wel exact hetzelfde uitzien? In dit handboek staat
een standaard proces beschreven. Maar je bent vrij om
het proces in te delen zoals je zelf wilt. Bepaal zelf of je
stappen overslaat, toevoegt of eventueel anders invult.

Een balans
Een goed experiment bestaat zowel uit een sterk
inhoudelijk doel als een strakke praktische planning.
Zonder praktische planning blijf je eindeloos testen.
Zonder inhoudelijk doel ben je niet in staat om te
beoordelen of het experiment geslaagd is of niet. Probeer
tijdens het experiment rekening te houden met deze
balans. Stap er bijvoorbeeld af en toe even uit en probeer
het vanuit een ander perspectief te bekijken.
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Voorbereiding

Opstarten experiment
Voordat je begint aan een experiment moet je over een aantal praktische zaken nadenken zodat je
tijdens het experiment minder obstakels tegenkomt. Maar vooral omdat een goede voorbereiding
ervoor zorgt dat de oplossing gedragen wordt door de zorgprofessionals. Zo is de kans op een
succes.
Hieronder lees je de verschillende rollen die betrokken zijn bij een experiment. Samen vormen jullie
het experimenten team. Het kan natuurlijk zijn dat iemand meerdere verantwoordelijkheden draagt.
Hieronder leggen we de rollen uit, vul deze rollen ook in op je template “Checklistkaart” (pagina 12).
•

Uitvoerende team: Enthousiast team dat aan de slag gaat met het experiment tijdens hun
dagelijkse werkzaamheden.

•	
Experimentleider: Iemand die verantwoordelijk is voor het experimenten proces. Hij/zij 		
bewaakt de afspraken, houdt het doel voor ogen en brengt iedereen daarvan op de hoogte.
Met een technologisch experiment heeft hij/zij ook contact met de leverancier.
•	
Experimenteigenaar: Iemand die de roosters kan regelen en het uitvoerende team kan
inplannen voor belangrijke momenten. Als je een technologie experimenteert dan kan deze
persoon eventueel regelen om het betrokken product aan te schaffen.
•
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Lokale eigenaar: Het aanspreekpunt van het uitvoerende team. Waar ze snel terecht kunnen
tijdens hun dagelijkse werk.

Fase 5
Handboek

Werk je “Checklistkaart” uit
Nu je de rollen ingevuld hebt ga je het aanvullen met praktische zaken. Hieronder geven we een
aantal voorbeelden die handig zouden zijn op je template “Checklistkaart”.
•	
Informatiemail: Hou betrokkenen voldoende op de hoogte van het experiment dat eraan komt.
Voorkom dat mensen zich gepasseerd voelen en creëer intern draagvlak. Zorg voor persoonlijk
contact voordat je de informatie mail verstuurd. Zodat weerstand bij de betrokkenen voorkomen
wordt.
•	
Frisse blik: Betrek iemand van een andere afdeling. Deze persoon kan je helpen om de situatie
vanuit een ander perspectief te bekijken.
•	
Experimenteer bewust: Stel jezelf de vraag wat je precies experimenteert. Alleen een
procesverandering? Een procesverandering en interne acceptatie? Een procesverandering
en een nieuwe technologie? Overleg ook met het uitvoerende team, zij moeten namelijk
daadwerkelijk veranderen.
•	
Wat heb je nodig? Denk na over wat er praktisch nodig is, zoals bijvoorbeeld een nieuw format
voor een rapportage of een wifi kastje voor de techniek die je gaat testen. Zorg dat je later voor
zo weinig mogelijk verrassingen staat.
•	
Het vervolg: Wat gaat er gebeuren als het experiment een succes is? Maak met de juiste
mensen (beslissers) afspraken over het vervolg. Gaat jouw locatie het implementeren, wie
neemt hier het besluit over? Haak alvast de beslisser aan en leg deze afspraken vast.
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12

Het experiment

Experiment
opstarten

De afsluiting

Fase 5
Handboek

Kick-off deel 1
Om goed te begrijpen wat er in de dagelijkse praktijk plaatsvindt, plan je een groepssessie van
1,5 uur met het experimententeam. Na deze sessie weten jullie alles over jullie gezamenlijke
probleem en welke voorgestelde oplossing je zou willen experimenteren. Op de volgende pagina
kun je de templates vinden.
Bij stap 1 ben je op tijd en bereid de ruimte voor. Hang de templates “Huidige situatie” en “Optiekaart”
op de muur en leg post-its en pennen op de tafels. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent zodat je
de sessie goed kunt voorbereiden. (Deze groepssessie kun je net zo goed online organiseren, kijk
voor tips op onze website.)
Bij stap 2 neem je de tijd voor een goede introductie. Introduceer jezelf en begin gelijk met de
goede mindset en focus. Leg uit waarom jullie dit experiment beginnen en maak duidelijk dat het
betrokken team de expert is in hun eigen werk. Zonder deze groep kan er namelijk geen experiment
plaatsvinden
Bij stap 3 ga je samen de template “Huidige situatiekaart” invullen. Vul samen de antwoorden op
de poster in door het experimententeam eerst zelf post-its te laten vullen en te plakken. Bespreek
de post-its samen met de groep en creëer gezamenlijke antwoorden. Zo kunnen er geen
misverstanden ontstaan tijdens het experiment.
Bij stap 4 ga je samen de template “Optiekaart” invullen. De template “Optiekaart” gebruik je als er
meerdere opties mogelijk zijn als oplossing. Bepaal samen de voor- en nadelen zodat je de juiste
optie kunt uitkiezen.
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Voorbereiding

Kick-off deel 1
Na de sessie hebben jullie een keuze gemaakt met oplossing jullie gaan experimenteren. Dan is
het nu tijd om de keuze daadwerkelijk te plannen. Pak nogmaals de template “Checklistkaart” erbij.
Hieronder geven we enkele voorbeelden waar je aan moet werken voordat het experiment begint.
Werk deze bij op de template “Checklistkaart” zodat je alles goed bij kunt houden.
•	
Keuze leverancier: Breng de verschillende leveranciers op de hoogte van jullie keuze.
En zorg ervoor dat je met de gekozen leverancier afspraken maakt. Nodig de leverancier uit
voor de sessie “Startkaart” zodat alle stakeholders aan tafel zitten.
•

Overeenkomst tekenen: De leverancier zal je vragen om een overeenkomst te tekenen 		
zodat jullie afspraken op papier staan. Bespreek dit goed met de juiste mensen en zorg dat
jullie hetzelfde doel hebben. Betrek hierbij ook de financiële afdeling zodat alle facturaties
geregeld kunnen worden.

•	
Randzaken: Denk hierbij bijvoorbeeld aan AVG en wifi. Moet je een overeenkomst van familie
hebben of kunnen jullie zo aan de slag? Is de wifi goed genoeg of moet er een extra router
komen zodat je goed kunt experimenteren? Denk goed na over welke overeenkomsten je nog
meer nodig hebt en wie je erbij moet betrekken om te starten. Hou er wel rekening mee dat het
een experiment is, het is een laagdrempelige test.

16
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Kick-off deel 2
Plan een sessie met het experimenten team waarin jullie bepalen wat je wilt bereiken en hoe je gaat
experimenteren. Maar gelijk een planning, de sessie zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen.
Bij stap 1 ben je op tijd en bereid de ruimte voor. Hang de templates “Startkaart” en “Planningskaart”
op de muur en leg post-its en pennen op de tafels. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent zodat je
de sessie goed kunt voorbereiden. (Deze groepssessie kun je net zo goed online organiseren, kijk
voor tips op onze website.)
Bij stap 2 zorg je voor de juiste focus. Haal weer even op waarom jullie dit experiment gestart zijn. Wat
kwam er uit het behoefteonderzoek en klopt deze informatie nog steeds.
Bij stap 3 vullen jullie samen de template “Startkaart” in. Ga in stappen door de vakjes heen en
vul de “Startkaart” template samen in. In het vak extra, kunnen jullie informatie invullen die nog
ontbreekt.
Bij stap 4 vullen jullie samen de template “Planningskaart” in. Het is van te voren heel belangrijk om
alvast alle datums vast te hebben staan. Natuurlijk mogen ze wijzigen maar zo kan iedereen er
rekening mee houden.
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Experimenteren
Voorbereiding

Wat ga je experimenteren? (A)

Startkaart
Op welke manier ga je experimenteren? (B)

Kick-off

Door het gebruik van A en de
manier van B wil je bereiken dat:

Extra

Aan de slag!
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Voorbereiding

0-meting
Nu gaan jullie de huidige situatie meten zodat jullie aan het eind van het experiment een goede
vergelijking kunnen maken tussen de huidige situatie (0-meting) en de nieuwe situatie (1-meting).
De huidige situatie meet je door de 0-meting uit te voeren.
De 0-meting bestaat uit de template “de reis” en de juiste vragen stellen. Het doel hiervan is, het in
kaart brengen van de huidige situatie. De huidige situatie is dus de situatie zoals die nu is: zonder
de innovatie. Hier organiseer je geen groepssessie maar laat je iemand meelopen om de huidige
situatie te meten. Later, tijdens de 1-meting breng je de nieuwe situatie in kaart. Door deze naast
elkaar te leggen kunnen we vaststellen wat het effect is van de innovatie.
•	
Wie: Een 0-meting wordt idealiter uitgevoerd door iemand die de situatie niet goed kent, dus
niet iemand van het uitvoerende team. Bijvoorbeeld een collega van een ander team die met
een frisse blik mee kan kijken. Deze collega gaat meelopen met iemand uit het uitvoerende
team.
•	
Wanneer: Het experiment zal plaatsvinden bij een team en hun dagelijkse werkzaamheden.
Jullie hebben hiervoor bepaald in welk proces je het precies gaat experimenteren. De 0-meting
vindt dan ook tijdens dit proces plaats, door mee te lopen met iemand van het uitvoerende
team.

20
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Tips voordat je begint met de 0-meting!

De juiste vragen
Focus tijdens het meelopen op de
juiste vragen, maar sta ook open
voor bevindingen die je niet had
verwacht.

Samen nalopen
Plan na het meelopen even een
moment om je bevindingen samen
door te bespreken. Zo kun je ook
gelijk je overige vragen stellen die
je nog hebt.

Maak afspraken
Het is belangrijk dat de persoon die
geobserveerd wordt zich vrij voelt om
zich te gedragen als altijd. Bespreek
samen of je met alles mag meelopen
en leg uit dat je er niet bent om te
beoordelen maar om te leren.

Doe zelf niet mee
Wees een vlieg op de muur. Je ziet
alles, maar doet zelf niet mee in de
situatie. Natuurlijk mag je best wat
pakken of aangeven, maar probeer
van een afstand mee te kijken.

NIVEA
Niet Invullen Voor Een Ander.
Noteer alles wat je ziet, maar
noteer vragen waarover je twijfelt.
Deze kun je vervolgens tijdens het
bespreken nog vragen.

Bereid je goed voor
Neem meerdere (niet ingevulde)
“reiskaarten” mee zodat je voldoende
materiaal hebt om op te schrijven.
Voldoende materiaal helpt je om
de informatie al op het moment van
noteren te ordenen.
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Voorbereiding

Vul de reis in
Tijdens het meelopen neem je de template “De reis” met je mee. Naast het invullen van “De reis”
observeer je en stel je vragen. Hieronder leggen we uit hoe je “De reis” invult en krijg je tips over het
uitvoeren van de 0-meting.
•	
Vul op de “De reis” de stappen van de medewerker in met wie je meeloopt.
	
Je zet op de bovenste laag wat de medewerker stap voor stap doet. Vul daarbij ook in 			
hoelang de medewerker hiermee bezig is. Op de laag daaronder vul je de emotie in 			
door middel van punten. Deze kun je later verbinden met lijnen zodat je goed de ervaring 		
van de medewerker kunt zien.
•	
Stel vragen tijdens het proces zodat je zeker weet dat je de informatie goed invult. Bijvoorbeeld bij
de ervaringslijn, vraag of je de emotie goed ziet en waarom deze emoties zo zijn. Hiermee kom je
samen in gesprek en begrijp je het proces nog beter. Soms ontstaan er nog mooie quotes die je
op de derde laag kunt invullen. Overige antwoorden kun je achterop je blad schrijven, zodat je ze
onthoudt.
•	
Na het meelopen met de verschillende stappen vul je voor jezelf de aandachtspunten in.
	
Hierdoor bekijk je van een afstandje waar mogelijke aandachtspunten liggen voor het 			
experiment. Die aandachtspunten zijn dingen die je opvallen bij het observeren of vragen 		
stellen, waar je rekening mee wilt houden. Bijvoorbeeld als een arts niet langskomt 			
omdat er een spoedgeval tussendoor komt.

22

Fase 5
Handboek

Experimenteren
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Het experiment

Fase 6: Het experiment
Hieronder zie je het tweede onderdeel van het experimentenproces omcirkeld. Het doel van dit onderdeel
is om de laatste afspraken na te lopen om daarna gelijk het experiment te starten. Het experiment is dus
het onderdeel waar het allemaal om draait. Een goed experiment heeft een duidelijke doorlooptijd, goede
voorbereiding, duidelijke afspraken en een toegewijd experimententeam dat niet bang is om te leren. In
dit onderdeel ga je leren hoe je een experiment start, zodat het experimententeam met enthousiasme en
vertrouwen kan gaan beginnen.
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Briefing
Op de dag dat het experiement start, begin je altijd met een briefing zodat iedereen goed
kan beginnen. Maar voordat je echt begint is het tijd voor nog één allerlaatste check zodat jullie
met dezelfde focus kunnen starten. Zorg ervoor dat iedereen een uur voor de start
aanwezig is en
VERZAMELEN
VERZAMELEN
dat dit op een makkelijk moment voor het uitvoerende team is. Zij hebben meestal een duidelijke planning.
Bij stap 1 ben je op tijd en bereid de ruimte voor. Hang de template “Experimentenkaart” op de muur en leg postits en pennen op de tafels. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent zodat je de sessie goed kunt voorbereiden.
(Deze groepssessie kun je net zo goed online organiseren, kijk voor tips op onze website.)
Bij stap 2 ga je de template “Experimentenkaart” samen invullen. Voordat je gaat invullen pak je de inzichten van
de 0-meting en de eerder ingevulde template “Startkaart” erbij. Kijk met een kritische blik naar deze ingevulde
templates en vul dan samen de template “Experimentenkaart” in. De template “Experimentenkaart” vul je in om
duidelijk te krijgen wat het doel van je experiment is en om de laatste eventuele praktische afspraken te maken
voordat je begint. Let op: het kopje meting van de “Experimentenkaart” is belangrijk voor het uitvoerende team
om te besluiten wat wel en niet werkt.
Bij stap 3 ga je de briefing houden en start je het experiment. Een klein feestje is dit wel, jullie gaan nu echt
beginnen. Met de briefing informeer je het uitvoerende team over het experiment en wat er van hun verwacht
wordt. Denk aan de volgende zaken:
•	
Praktische zaken: Bijvoorbeeld hoe lang het experiment loopt met daarbij het rooster van het
uitvoerende team. Leg ook uit wie het aanspreekpunt is.
•	
Technische zaken: Als die er zijn geef je een heldere instructie over hoe het uitvoerende team de
technologie gebruikt en waar je deze opbergt. Oefen ook hoe je het product precies gebruikt.
•	
Meten: Geef duidelijk aan wat er verwacht wordt met het vastleggen van resultaten. Op de
volgende pagina geven we enkele tips.
Handboek Experimenteren om te innoveren 25

Het experiment

Tips voordat je begint met je experiment!
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Mislukken is niet erg
Geef aan dat alles wat ze tegenkomen
goed is. Ook als dit betekent dat de
oplossing aangepast of gestopt moet
worden.

Wat wil je meten?
Spreek samen af wat je wilt meten. Geef
aanwijzingen hoe de deelnemers dat
kunnen vastleggen en bespreek wat fijn
zou zijn om te beoordelen.

Focus ook op negatieve feedback
Om aan het einde de juiste
conclusie te trekken, moeten de
negatieve ervaringen meegenomen
worden. Mislukte de oplossing een
keer? Waarom? Zorg ervoor dat je
hierop de juiste vragen stelt.

Obstakels
In elk experiment zal je tegen
obstakels aanlopen. Zie obstakels niet
als falen, maar als leren.

De juiste manier
Het uitvoerende team moet het
experiment daadwerkelijk uitvoeren.
Zoek daarom samen naar een manier
van vastleggen die praktisch is.
Een tip: Een Whatsapp-groepje met
gespreksberichten. Hiervoor hoeven
ze niet op het werk te blijven maar de
gespreksberichten kunnen flexibel
opgenomen worden.

Blijf op de hoogte
Zorg dat je weet hoe het experiment
verloopt. Door bijvoorbeeld te reageren
op de evaluaties of regelmatig langs
te lopen. Is het experimenteren lastig,
loop een uurtje mee met het proces. Zo
kunnen er vragen gesteld worden.

Fase 6
Handboek

Experimenteren

Experimentenkaart

Het experiment

VERZAMELEN

Probleem

Wat en hoe ga je meten?

Wat heb je nodig om het uit te voeren?

Oplossing

Welke vragen beantwoord je met de meting?

Aan de slag!
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Het experiment

Experiment
Yes! Laten we beginnen en wens iedereen veel succes. Belangrijk tijdens het experiment is dat
iedereen goed op de hoogte blijft van hoe het experiment verloopt. Zodat je obstakels snel uit de
weg kunt werken. Hoe ga je hier mee om en wat als de oplossing toch niet lukt!?
•

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. Nodig de betrokken mensen uit die
kunnen meedenken en ga met elkaar in gesprek over hoe jullie de obstakel kunnen 		
aanpakken.

•	
Kom je een obstakel tegen tijdens het experiment? Tijdens het experiment kun je ook tegen
allerlei obstakels aanlopen. Als er meerdere obstakels ontstaan, organiseer dan een extra
tussentijdse evaluatie. Zijn het kleine hobbels, pas ze dan aan met het uitvoerende team.
Maar zorg dat je goed communiceert zodat iedereen weet wat er anders of nieuw is.
•	
Kom je meerdere obstakels tegen en lijkt de oplossing niet te lukken? Soms is het niet de 		
juiste oplossing.en kom je er tijdens de voorbereiding of het experiment achter dat de
oplossing niet werkt. Dat geeft niet, een experiment is een laagdrempelige test. Neem wat
stappen terug, misschien is er toch een andere oplossing nodig? Ook dat kan, je leert namelijk
van het proces en daarom kan je soms tot een betere oplossing komen. Het belangrijkste is:
Betrek iedereen bij dit besluit!
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Fase 6

De tussentijdse evaluaties
Door middel van tussentijdse evaluaties kun je in de gaten houden hoe het experiment verloopt.
Soms is er genoeg communicatie onderling, door de groep echter bij elkaar te halen, komen alle
inzichten bij elkaar. Daarnaast doe je tussentijdse evaluaties zodat je op tijd hoort of er obstakels
zijn. Je kunt dan snel handelen als dat nodig is. Plan de evaluaties van tevoren in, zodat iedereen
erbij is en het in de agenda staat.
•	
Zorg dat de juiste mensen er zijn. Maak het belangrijk en zorg dat iedereen erbij is. Een 		
evaluatie met maar twee leden van de totale groep van tien is lastig. Je moet van te voren
goede afspraken maken en vastleggen wie er bij welke sessie bij is.
•	
De tussentijdse evaluatie duurt gemiddeld 1 a 1,5 uur. Zo is er genoeg tijd om belangrijke
punten met elkaar te bespreken. Langer dan 1,5 uur is af te raden, het is lastig voor het
uitvoerende team om zoveel tijd vrij te houden. De afspraak moet laagdrempelig genoeg zijn.
•	
Zorg dat je goed voorbereid bent. Wees op de hoogte van hoe het experiment loopt en bereid
alvast een lijstje met punten voor die je wilt bespreken. Door voor een evaluatie een uurtje mee
te lopen, kun je vooraf al naar anderen luisteren. Geef het uitvoerende team zelf het woord, zij
voelen de obstakels het hardst.
•	
Zorg voor een open en eerlijke sfeer. Spreek af in een fijne ruimte waar iedereen makkelijk kan
komen. Zorg ook dat het in het schema van het uitvoerende team past. Pas desnoods je eigen
planning aan. Regel wat drinken en lekkers, het is namelijk ook een momentje om te vieren hoe
goed het gaat. Zo kan het experimententeam weer met nieuwe energie starten!
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Het experiment

Tussentĳdse evaluatie

Experimenteren
Het experiment

Briefing

VERZAMELEN

Wat gaat goed?

Aan de slag!
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Wat zijn jullie obstakels en hoe los je dit op?

Fase 7
Handboek

Fase 7: Evalueren en hoe verder
Een goede afsluiting zorgt ervoor dat je weet wat de volgende stappen zijn in de dubbele
loop van het Conforte Innovatielab. Zonder goede evaluatie blijft jullie oplossing hangen bij dit
experiment. Het doel van deze fase is het evalueren van het experiment zodatONDERZOEKEN
je samen bepaald
of je de oplossing kunt doorvoeren in de dagelijkse processen.

ONDERZOEKEN
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Voorbereiding
Kick-off
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Evalueren
1-meting

Afsluiting

Na het experiment
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Evalueren en hoe verder

1-meting
Hier ga je de meting die je aan het begin van het experiment uitgevoerd hebt herhalen (0-meting).
De 1-meting is een belangrijk moment. Op basis van deze resultaten beoordeel je of het experiment
geslaagd is of niet.
Tijdens de 1-meting probeer je de nieuwe situatie, met de procesverandering/technologie, in kaart
te brengen. Zorg dat de grote lijnen van de aanpak van de 1-meting hetzelfde zijn als de 0-meting.
Zo kun je er zeker van zijn dat je vergelijkbare inzichten hebt.
Gebruik de tussentijdse evaluaties en de 0-meting als basis om vragen te stellen. Print het template
“De reis” uit en loop mee in hetzelfde proces als de vorige keer. Voor het uitvoeren van de 1-meting
geldt dezelfde uitleg en tips als voor de 0-meting. Pak die er nog een keer bij.
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Fase 7
Handboek

De reis

Experimenteren
Afsluiten

1-meting

VERZAMELEN

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Tijd

Quotes

Aandachtsputen

Aan de slag!
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Afsluiting
Voordat je de resultaten van het experiment presenteert is het fijn om eerst zelf conclusies te trekken over
het resultaat. Leg hiervoor de 0- en 1-meting naast elkaar en maak gebruik van alle aantekeningen en
templates. Ga na in hoeverre de geteste toepassing echt een oplossing voor je probleem is en bedenk wat de
vervolgstappen zijn organiseer daarna de afsluiting met het experimenten team.
•	
Zorg voor de juiste aanwezigen. Nodig natuurlijk het experimenten team uit. Het is ook relevant en leuk als
er iemand aanwezig is die een beslissende rol heeft. Daarnaast is het altijd goed om enthousiastelingen
van andere teams mee te laten kijken. Zo heb je meer kans op een succesvol vervolg.
•	
Bedenk wat je doel is van de presentatie. Als je weet wie er in je publiek zit, kun je bepalen of je ze wilt
overtuigen of informatie wilt geven. Hang de eindevaluatie poster op en ga samen met het uitvoerende
team door de punten heen. Zo hou je het informeel en kun je de anderen meenemen in jullie verhaal.
•	
Zorg voor een echte afsluiting en samen het succes viert. Of het wel of niet gelukt is, het blijft een succes
en een mooi leermoment. Door het af te sluiten, is er duidelijkheid voor het experimententeam.
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Fase 7
Handboek

Evalueren
van het proces

Evaluatiekaart

Evalueren

HOE DAN?

Wat was het probleem?

Wat zijn de voordelen van het proces?

Conclusie

Welke oplossingen hebben
jullie bedacht?

Wat zijn de nadelen van het proces?

Volgende stappen

Aan de slag!
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Fase 7
Handboek

Na het experiment
Nu je experiment afgesloten is gaat het om het vervolg. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.
Aan de hand van de resultaten van het experiment, kan je met het experimenten team bepalen wat
de volgende stappen zijn. De volgende stappen kunnen de volgende scenario’s zijn:
•	
Het werkt! We gaan doorvoeren. De resultaten van het experiment waren positief.
De oplossing is een succes en daarom kan het doorgevoerd worden. Als je de oplossing wilt
doorgevoeren, zorg dat de mensen die besluiten kunnen nemen overtuigd zijn.
•	
We zijn er bijna! De oplossing was veelbelovend maar nog niet helemaal compleet. Daarom
gaan we verder in een andere context. Het experiment kan bijvoorbeeld met andere/meer
medewerkers, teams of afdelingen. Een andere mogelijkheid zou zijn dat het beter past in een
ander proces. Denk goed na over je volgende stap en zorg dat het hele experimententeam
akkoord is.
•	
Het is niet de juiste oplossing. Het is al eerder genoemd, maar het kan zijn dat de oplossing
toch niet past. Het kan ook zijn dat dit niet het juiste moment is voor deze oplossing en er verder
geen ruimte voor is. Als je stopt, zorg dan dat het gehele experimententeam het experiment als
een succes ziet. Het is dan een briljante mislukking waar je veel van geleerd hebt en dat je mee
kunt nemen naar het volgende experiment. Een experiment is nooit voor niks. Straal dat ook uit
naar anderen in de organisatie, zodat er ruimte is voor experimenten in de toekomst.
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Deelnemende organisaties

Het Innovatielab wordt uitgevoerd binnen de Conforte samenwerking van VVT instellingen in de regio Rotterdam.
De deelnemende organisaties zijn de eigenaar van het Innovatielab.

Neem contact op met het team:
info@confortelab.nl
confortelab.nl
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