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Instructie ZonMw Impact Assessment Framework 
Versie juli 2021 - extern 

 

 

I Inleiding en doel 

 

In het ZonMw-project Aantonen van Impact (2017-2019) is een systematiek ontwikkeld om de waarde 

en impact vast te stellen van (de stimulering van) gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in primaire 

beoordelings- en evaluatieprocessen. Dit helpt ZonMw in haar rol als onafhankelijke publieke 

kennisprogrammeur om waar gewenst en mogelijk standaarden neer te zetten, en bevordert doelmatig 

en programmatisch evalueren op basis van het principe: eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik van 

impactinformatie.  

 

Een systematische aanpak van het aantonen van impact maakt het tevens mogelijk om over de jaren 

heen te laten zien welke vorderingen er worden geboekt in het licht van de beoogde bijdrage van 

ZonMw-kennis aan de oplossing van maatschappelijke problemen en vraagstukken. Daarnaast biedt het 

handvatten voor patroonherkenning en (wetenschappelijke) reflectie op de werking en effectiviteit van 

ZonMw-beleid gericht op het realiseren van impact in termen van maatschappelijk gebruik van kennis.1 

 

De systematiek maakt deel uit van het ZonMw-brede conceptueel kader Impact versterken2 en bestaat 

uit een Impact Assessment Framework (‘logic model’) met een bijbehorende set generieke 

indicatoren/dimensies (minimale indicatorenset). Deze hebben betrekking op alle fasen van het 

gebruiksgerichte ZonMw-programmeerproces en op de volle breedte van de ZonMw-kennisketen: van 

fundamenteel onderzoek tot en met implementatieprojecten. Gebruiksgerichte programmering zoals 

beoogd door ZonMw heeft betrekking op alle activiteiten die op programmaniveau worden uitgevoerd ten 

behoeve van de projecten van het desbetreffende programma en is bedoeld om doelen te bereiken als: 

samenhang tussen projecten; benutting van bestaande kennis en data; doelmatige uitvoering en 

daarmee ook doelmatige besteding van het budget; kwaliteit van de uitvoering; betere benutting van 

resultaten en kenniscumulatie (Dekker & Van Hoesel, 2015). Het gaat daarbij om de hele 

programmeercyclus, bestaande uit een voorbereiding- en honoreringsfase, uitvoerings- en realisatiefase, 

en opbrengsten- en vervolgfase. 

 

Omdat in de ZonMw-visie realiseren en aantonen van impact hand in hand gaan, biedt de indicatorenset 

handvatten voor zowel het monitoren en evalueren van programma’s en projecten als het plannen en 

bijsturen ervan. Dit naast eventuele andere bronnen. Een integrale systematiek voor planning, 

monitoring en evaluatie (PME) draagt bij aan bewust, verantwoord en onderbouwd programmeren: de 

normale gang van zaken voor een innovatief-professionele organisatie als ZonMw. 

 

De indicatoren zijn ontleend aan het bestaande ZonMw-Toetsingskader Verantwoord Programmeren en 

de voormalige Monitor Kennisbenutting waarin het concept productieve interacties centraal staat (zie II, 

onder B). Daarbij is het volgende van belang: 

- Indicatoren kunnen van verschillende orde zijn en in elkaar overlopen. 

- Indicatoren kunnen zowel een inhoudelijk als procesmatig of procedureel karakter hebben. 

 

Afhankelijk van de doelstelling van het programma, de wijze van programmeren en de fase in het 

programmeerproces zijn indicatoren en de bijbehorende standaardinformatie-uitvraag meer of minder 

van toepassing en kan onderbouwd worden afgeweken (volgens het principe ‘pas toe of leg uit’). Als 

gedragslijn geldt: wat in het kader van de programmering belangrijk wordt gevonden, moet (ook) 

worden gehandhaafd, gemonitord, geëvalueerd en teruggekoppeld. 

 
1 Research-on-research. Zie ook https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-

018-0316-y.   

2 Zie ook de ZonMw-website met achtergrondliteratuur waarop het conceptueel kader is gebaseerd.  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Informatie-over-de-ZonMw-kennisketen_extern.pdf
https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/bso/2017/1/BO_2213-3550_2016_000_011_001
https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-018-0316-y
https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-018-0316-y
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/impact-versterken/impact-aantonen/achtergrondinformatie-en-literatuur/
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LET OP: productieve interacties moeten overal worden aangetoond, omdat zij de kern vormen van de 

ZonMw-visie op het realiseren van impact.  

 

Onder meer met het oog op geautomatiseerde opname in het nieuwe ZonMw-informatiesysteem AIMS 

zijn de indicatoren uitgewerkt in checklists voor gestructureerde informatie-uitvraag (zie de bijlagen). 

Dat is gebeurd mede op basis van interne piloting. Tevens is de basistraining Impact Versterken 

ontwikkeld en is een intervisiegroep gericht op programma-evaluaties in het leven geroepen voor het 

opbouwen en onderhouden van benodigde informatie- en veranderkundige competenties. 

 

Deze instructie is bedoeld voor iedereen voor wie het zichtbaar maken van de (potentiële) impact van 

programma’s en projecten van ZonMw tot haar of zijn werkzaamheden behoort (bijvoorbeeld 

programmamanagers, clusterhoofden, implementatiespecialisten, communicatieadviseurs, in- en externe 

evaluatoren). Het maken van een beredeneerde selectie van indicatoren (met eventueel aanvullende 

specifieke indicatoren) die past bij het te monitoren programma/project, vormt hier onderdeel van.  

 

Achtereenvolgens worden het ZonMw Impact Assessment Framework (ZIAF) en de (toepassing van de) 

kernelementen daarvan toegelicht (II). Tevens worden de eisen uiteengezet waaraan een set indicatoren 

moet voldoen om bruikbaar en actiegericht te zijn (III).  

 

Als bijlagen zijn toegevoegd: 

- Bijlage 1. Omschrijving criteria van het Toetsingskader Verantwoord Programmeren 

- Bijlage 2. Checklist Standaardinformatie-uitvraag ten behoeve van het opstellen van een 

programmatekst 

- Bijlage 3. Checklist Standaardinformatie-uitvraag ten behoeve van het opstellen van een 

oproeptekst 

- Bijlage 4. Checklist Standaardinformatie-uitvraag ten behoeve van de tussentijdse evaluatie 

- Bijlage 5. Checklist Standaardinformatie-uitvraag ten behoeve van de eindevaluatie 

- Bijlage 6. Standaardinformatie-uitvraag impact voor het aanvraagformulier 

- Bijlage 7. Standaardinformatie-uitvraag impact voor het voortgangsformulier 

- Bijlage 8. Standaardinformatie-uitvraag impact voor het eindverslag 

- Bijlage 9. Tabel met implementatiestrategieën en –activiteiten, op niveau van een project 

- Bijlage 10. Tabel met producten (‘productenmatrix’), op niveau van een project 

 

Contact over de instructie (vragen, consultatie, feedback): Joey Gijbels, Natalie Stevens, Wendy 

Reijmerink (voormalig projectteam Aantonen van Impact).
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II Toelichting ZonMw Impact Assessment Framework 

 

Kort gesteld is de visie van ZonMw op het versterken van de (maatschappelijke) impact van 

gezondheidsonderzoek en zorginnovatie: dat door het bevorderen van verantwoorde 

onderzoekspraktijken relevante evidence-based of waardevolle kennis en kunde wordt gegenereerd, die 

door het actief stimuleren van productieve interacties optimaal wordt benut voor continue 

verbetering/vernieuwing: in contexten van beleid, praktijk, onderwijs en/of verder onderzoek.  

Dit iteratieve proces, waarbij impact wordt gedefinieerd in termen van kennisbenutting ten behoeve van 

maatschappelijke dan wel wetenschappelijke waardecreatie, staat centraal in de ZonMw-programmering 

en het implementatiebeleid, en wordt gemonitord en geëvalueerd om te informeren en te leren en 

verbeteren over onze kerntaak.  

 

Onderstaande figuur laat de samenhang tussen de diverse onderdelen van realiseren en aantonen van 

impact zien; onze implementatie- en evaluatiestrategieën/-activiteiten grijpen hier idealiter 

gecombineerd op aan.  

 

 
Figuur 1 ZonMw-procesmodel Impact versterken 

Op basis van deze visie is aansluitend bij de (fasen van de) ZonMw-programmeercyclus een zogenaamd 

Impact Assessment Framework ontwikkeld (zie onderstaande figuur). In het Framework worden 

relevante indicatoren voor het realiseren en aantonen van impact samengebracht en gekoppeld aan 

ZonMw-basisdocumenten over kennis en producten die gegenereerd worden en de productieve 

interacties die plaatsvinden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen periodiek en incidenteel op te 

vragen indicatoren op programma- en projectniveau.  
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Figuur 2 ZonMw Impact Assessment Framework 

Hieronder worden de kernelementen van het Impact Assessment Framework, Bevorderen van 

Verantwoorde Onderzoekspraktijken (A), Productieve interacties (B) en Impact Pathway (C), nader 

toegelicht. Ook wordt de toepassing in de programmeerfasen uiteengezet. 

 

A. Uitgangspunt is het Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken  

Als intermediair tussen wetenschap en samenleving wil ZonMw impact realiseren met de programmering 

van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie3 dat formeel voldoet aan – en dus beoordeeld wordt op – de 

criteria relevantie en kwaliteit: 

- Relevantie: naast programma-specifieke relevantie die direct aansluit op het doel van het 

betreffende programma, zijn er zes algemene relevantiecriteria die meer of minder van 

toepassing (kunnen) zijn. Deze behelzen:  

o (aandacht voor) diversiteit en differentiatie van de doelgroep 

o (inzet van) ICT 

o (doorwerking naar) onderwijs (tevens ‘dwars onderwerp’) 

o participatie van belanghebbenden (tevens ‘dwars onderwerp’) 

o toegang tot data (tevens ‘dwars onderwerp’) 

o (te verwachten) toepassing van resultaten/producten in praktijk/beleid 

Het belang van toepassing en datamanagement wordt tevens (extra) benadrukt in de algemene 

subsidiebepalingen.  

- Kwaliteit: bij kwaliteit ligt van oudsher de nadruk op onderzoekstechnische aspecten als 

helderheid en haalbaarheid van doel-/vraagstelling en plan van aanpak van het onderzoek en 

wetenschappelijke track record van de onderzoeker.  

 

 
3 Met ‘gezondheidsonderzoek en zorginnovatie’ bedoelen we de volle breedte van de ZonMw-

kennisketen: van fundamenteel onderzoek tot en met implementatieprojecten. Ook wel samenvattend 

aangeduid als onderzoek, ontwikkeling en implementatie. In dit instructiedocument en de bijlagen wordt met 

het woord ‘onderzoek(er)’ of ‘project(leider)’ aan deze volle breedte gerefereerd. 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Informatie-over-de-ZonMw-kennisketen_extern.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Informatie-over-de-ZonMw-kennisketen_extern.pdf
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In aanvulling hierop/samenhang hiermee4 is in 2016 – aansluitend bij (inter)nationale initiatieven gericht 

op increasing value & reducing waste in research5 - het Toetsingskader Verantwoord Programmeren 

ontwikkeld, gevalideerd en vastgesteld. Daarin zijn de criteria relevantie en kwaliteit ten behoeve van 

het gewenste breed bevorderen en borgen van verantwoorde onderzoekspraktijken als volgt uitgewerkt:  

 
Maatschappelijke 
relevantie 

Kwaliteit 

Wetenschappelijke 
kwaliteit 

Integriteit Efficiency 

Stakeholderparticipatie* 
 
Cofinanciering* 
 
Diversiteit van 
commissiesamenstelling  
 
Breed begrip van 
gezondheid  
 
Participatieve 
kennisinfrastructuur 

 
Meerwaarde van kennis 
in praktijk, beleid en 
onderwijs* 

Innovatie van 
methodologie 
 
Diversiteit in inhoud 
van onderzoek 
 
Praktijkgericht 
onderzoek (hbo, mbo) 
 
Grensverleggend 
onderzoek 
 

Interdisciplinaire en 
internationale 
samenwerking en 
kennisontwikkeling 
 
Diversiteit/Variëteit 
van 
beoordelingsproces 
 
Variëteit van 
(overdracht van) 
output* 
 

Transparantie/Openheid 
van onderzoek/ 
(pre)registratie 
 
Replicatie(onderzoek) 
 
Tegengaan van 
publicatiebias 
 
Training en 
kwaliteitszorg 
 

Nevenfuncties/ 
Belangenverstrengeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik van bestaande 
data/eResearch/ 
citizen science 
 
Stimuleren van 
systematische reviews/ 
kennissyntheses 
 
Passende (alternatieve) 
designs 
 
Omgang met 

(potentiële) inclusie-/ 
operationele problemen 
 
Doelmatige inrichting 
van 
programmeerprocessen 
 

Tabel 1 BVO-criteria (relevantie en kwaliteit), met daarvan afgeleide indicatoren. Indicatoren met een 
sterretje (*) zijn vormen van productieve interacties, zie B. 

Het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken (BVO) aan de hand van bovenstaande criteria 

en daarvan afgeleide indicatoren vormt de basis van het programmeerproces en de ZonMw-

impactmeting.  

Bijlage 1 bevat een actuele toelichting per indicator. Het is zaak om deze bijlage goed door te nemen. 

 

B. Productieve interacties vergroten de kans op kennisbenutting in beleid, praktijk, onderwijs 

en/of verder onderzoek 

De kern van programmeren met impact komt neer op (gedrags)verandering in de zin van 

kennisbenutting. Zogenaamde productieve interacties (PI) zijn factoren die de kans op kennisbenutting 

vergroten: ze vormen de belangrijkste mechanismen voor (tussentijds) gebruik van kennis in beleid, 

praktijk, onderwijs en/of verder onderzoek. Daarom is gekozen voor productieve interacties als kern van 

ZonMw-impactmeting. 

 

  

 
4 Zo zijn de algemene relevantiecriteria diversiteit, onderwijs, participatie, toegang tot data en 

toepassing inherent onderdeel van het Toetsingskader Verantwoord Programmeren. En werken 

kwaliteitsdimensies uit het Toetsingskader, zoals aspecten van integriteit en het bevorderen van efficiency 

(bijvoorbeeld via het gebruik van bestaande data), door in formele criteria. Het erkennen en waarderen van 

open onderzoekspraktijken of Open Science (Open Access publiceren, FAIR delen van data, Citizen Science) 

maakt eveneens deel uit van het Toetsingskader, evenals de dwarse onderwerpen Cofinanciering en Positieve 

gezondheid.  

5 Zie https://evir.org/   

https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/bso/2017/1/BO_2213-3550_2016_000_011_001
https://evir.org/
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Het concept productieve interacties wordt weergegeven met vier voorspellende indicatoren voor 

kennisbenutting: 

- Samenwerking met relevante stakeholders 

- Cofinanciering 

- Oplevering van bruikbare kennisproducten 

- Gerichte verspreidings- en implementatieactiviteiten  

 

Het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken en de productieve interacties hangen nauw met 

elkaar samen, waarbij het BVO-toetsingskader randvoorwaarden levert voor de invulling van een 

programma met impact en de productieve interacties fungeren als ‘operationalisering’ van de route naar 

kennisbenutting.  

 

C. In kaart brengen van kennisbenutting: Impact Pathway 

Vaak wordt pas tijdens het proces duidelijk wat echt belangrijk is. Bij de monitoring en evaluatie wordt 

dit (tussentijds) getoetst, waarbij niet alleen activiteiten, maar ook doelen, doelgroepen en strategieën 

van het programma/project ter discussie kunnen komen door ontwikkelingen in de context of als gevolg 

van voortschrijdend inzicht.  

 

In de route naar kennisbenutting staan de volgende, PI-verbindende vragen centraal: 

- Wat wil je bereiken (‘Producten/resultaten van kennisontwikkeling en verspreidingsactiviteiten’; 

‘Benutting en eerste verandereffecten’)? 

- Waarom en wanneer (‘Opdrachtcontext en programma-/impactdoelen’)? 

- Hoe en met wie (‘Processen/activiteiten van interactieve kennisontwikkeling’; ‘Middelen en inzet 

van ZonMw/stakeholders’)? 

 

 
Figuur 3 ZonMw-procesmodel Impact pathway 

Cruciaal is dat wordt begonnen vanaf de beoogde impact terugredenerend naar de activiteiten en 

bijdragen die nodig zijn om deze impact te realiseren (en niet omgekeerd). Het betreft een participatief 

proces waarin stakeholders actief worden betrokken.   

De vragen dienen te worden vertaald naar een resultaatgerichte en meetbaar geformuleerde 

zogenaamde impact pathway die bijvoorbeeld kan worden opgenomen in een implementatieplan. 

Hiermee kan ZonMw inzicht krijgen in de manier waarop programma’s en projecten (gaan) bijdragen aan 

de impact van het cluster respectievelijk het programma waarvan zij onderdeel zijn. In het kader van de 

monitoring en evaluatie wordt dit geanalyseerd, aangepast en/of verder ontwikkeld.  

 

De impact pathway op projectniveau moet volledig aansluiten op de impact pathway op 

programmaniveau. Net als bij andere (internationale) financiers wordt dit niet alleen kwantitatief 

vormgegeven maar vooral ook kwalitatief ingekleurd met verhalen/een narratief.  
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Toepassing van kernelementen in programmeerfasen 

In de diverse stadia van het programmeerproces dient monitoring en evaluatie plaats te vinden om 

impact in kaart te brengen: 

- Voorbereiding- en honoreringsfase > afstemming met opdrachtgevers/co-financiers/ 

kennisagenda’s; inbedding in bestaande kennisbasis  

- Uitvoerings- en realisatiefase > (tussentijdse) resultaten van (lopende) 

kennisontwikkelingsactiviteiten zichtbaar en bruikbaar maken, in interactie met stakeholders 

- Opbrengsten- en vervolgfase > (meta)data-analyse; clustering; duiding i.s.m. experts; 

kennisproducten; (verdere) verspreiding en implementatie 

 

Op alle drie de fases wordt hieronder nader ingegaan, zowel op programma- als op projectniveau, en 

met bijbehorend onderscheid tussen informatiebronnen: programmamedewerkers of projectleiders.6 

 

Voorbereiding- en 

honoreringsfase 

Informatie-uitvraag (ex ante) 

Samenhangende 

en 

samenvattende 

impactvragen7 

 

Programmadoelstellingen met Impact Pathway 

Wat wil je bereiken, waarom en wanneer, hoe en met wie? 

 

Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO-criteria) 

Genereert het programma waardevolle kennis, in termen van relevantie en kwaliteit? 

 

Productieve interacties 

Onderneemt het programma daarbij productieve interacties en faciliteert het 

projectleiders om productieve interacties aan te gaan, teneinde kennisbenutting te 

stimuleren? 

 

Leren voor de toekomst 

Wat leert het evt. vorige programma ons over wat in de toekomst nodig is op het 

gebied van praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek(sprogrammering)? 

 

Programmaniveau 

 

 

Op programmaniveau betreft deze fase het opstellen van de programmatekst en 

bijbehorende subsidieoproep/call volgens het stramien van de BVO-criteria en de 

productieve interacties. In bijlage 2 en 3 zijn de impactvragen die beantwoord 

dienen te worden bij het opstellen van deze twee documenten, verder uitgewerkt. 

Om de vragen te doorgronden en te kunnen inbouwen in de programmatekst/call is 

begrip van de criteria, en dus het doornemen van de toelichtingen in bijlage 1, 

cruciaal. 

 

Het is aan te bevelen ten behoeve van monitoring en evaluatie een nulmeting uit te 

voeren door de programmamanager op basis van de BVO-criteria en de productieve 

interacties. Een programmatekst die is opgesteld volgens de vragen van het ZonMw 

Impact Assessment Framework en met antwoordinformatie uit eerdere evaluaties, 

kennisagenda’s e.d. kan goed fungeren als nulmeting. 

 

Ook kan een nulmeting worden gedaan op basis van specifiek, kort en 

verdiepend onderzoek naar specifieke BVO- of procesaspecten, een cluster van 

programma’s of een dwarsdoorsnijdend thema. 

 

 
6 De standaardinformatie-uitvraag voor projectleiders is apart uitgewerkt, zie bijlagen 6 t/m 8.  

7 Waar in de tabel(len) ‘programma’ staat kan ook ‘ronde’ of ‘project’ worden gelezen. 
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Projectniveau 

 

 

Op projectniveau dienen het aanvraagformulier en de daarbij behorende 

toekenningsbrief, waar nodig, relevante BVO-criteria en productieve interacties te 

adresseren. 

 

Ook kunnen succesvolle cases worden geïdentificeerd om gedurende de looptijd te 

volgen. AIMS biedt net als Delfi de mogelijkheid van een knop waarmee 

programmamedewerkers succesvolle projecten al in een vroeg stadium kunnen 

selecteren en volgen. Denk aan Parel- of VIMP-waardige projecten of nader 

onderzoek naar inzicht in werkzame mechanismen van strategieën gericht op het 

realiseren van impact. Denk ook aan ‘briljante mislukkingen’ waarvan kan worden 

geleerd. 

 

 

 

 

Uitvoerings- en 

realisatiefase 

Informatie-uitvraag (ex durante) 

Samenhangende 

en 

samenvattende 

impactvragen 

 

Programmadoelstellingen met Impact Pathway 

Zitten we op de goede weg met wat we willen bereiken, zowel qua proces als 

inhoud? 

 

Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO-criteria) 

Zitten we op de goede weg wat betreft het genereren van waardevolle kennis, in 

termen van relevantie en kwaliteit? 

 

Productieve interacties 

Zitten we op de goede weg wat betreft het ondernemen en faciliteren van 

productieve interacties? 

 

Leren voor de toekomst 

Wat leert het programma ons over wat in de toekomst nodig is op het gebied van 

praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek(sprogrammering)? 

 

Programmaniveau 

 

 

Op programmaniveau betreft deze fase de tussenevaluatie volgens het stramien 

van de BVO-criteria en de productieve interacties. Deze wordt 

ingevuld/gecoördineerd door de programmamanager en bouwt voort op de 

vraagstelling in de honoreringsfase. Indien er een nulmeting is uitgevoerd, wordt 

deze betrokken bij de tussenevaluatie. Bijlage 4 bevat een standaardinformatie-

uitvraag voor de tussenevaluatie. 

 

Ook kan een uitvraag worden gedaan op basis van specifiek, kort en verdiepend 

onderzoek. Dit bouwt voort op de vraagstelling in de honoreringsfase. 

 

Projectniveau 

 

 

Op projectniveau betreft deze fase het voortgangsverslag volgens het stramien 

van de BVO-criteria en de productieve interacties. Dit wordt ingevuld door de 

projectleider en beoordeeld door de programmamanager, en bouwt voort op de 

vraagstelling in de honoreringsfase. 

 

Ook kunnen de in de honoreringsfase als succesvol geïdentificeerde cases 

worden gevolgd en/of aangevuld. 
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Opbrengsten- en 

vervolgfase 

Informatie-uitvraag (ex post) 

Samenhangende 

en 

samenvattende 

impactvragen  

Programmadoelstellingen met Impact Pathway 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 

Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO-criteria) 

Heeft het programma waardevolle kennis gegenereerd, in termen van relevantie en 

kwaliteit? 

 

Productieve interacties 

Heeft het programma productieve interacties ondernomen en projectleiders 

gefaciliteerd om productieve interacties aan te gaan? 

 

Leren voor de toekomst 

Wat leert het programma ons over wat in de toekomst nodig is op het gebied van 

praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek(sprogrammering)? 

 

Programmaniveau 

 

 

Op programmaniveau betreft deze fase de eindevaluatie volgens het stramien van 

de BVO-criteria en de productieve interacties. Deze wordt ingevuld/gecoördineerd 

door de programmamanager en bouwt voort op de vraagstelling in de 

honoreringsfase en de tussenevaluatie. Indien er een nulmeting is uitgevoerd, is 

deze betrokken via de tussenevaluatie. Bijlage 5 bevat een standaardinformatie-

uitvraag voor de eindevaluatie. 

 

Ook kan een uitvraag worden gedaan op basis van specifiek, kort en verdiepend 

onderzoek. Dit bouwt voort op de vraagstelling in de honoreringsfase en de 

resultaten van de tussenevaluatie. 

 

In deze fase kan ook een selectieve en strategische overall evaluatie van 

impact worden uitgevoerd. Aandachtspunten zijn: ‘wat is een speerpunt?’ en ‘wat 

springt in het oog?’ 

 

Tevens kan in deze fase een studie naar maatschappelijke kennisbenutting 

worden gedaan. Volgens de subsidievoorwaarden moeten projectleiders tot vier jaar 

na afloop van hun project publicaties over en resultaten van hun project aan ZonMw 

doorgeven (AIMS). Daarnaast zijn zij verplicht ZonMw in deze periode te informeren 

over het gebruik van de resultaten. Zo wordt inzicht verkregen in wie belang heeft 

bij welke uitkomsten en wat het oplevert voor betrokkenen. Bij een interne evaluatie 

van deze procedure zijn problemen met compliance en nazorg geconstateerd. Mede 

daarom is besloten om het volgen van projecten na afloop geen onderdeel te laten 

zijn van de standaardinformatie-uitvraag.  

 

Deze studie naar maatschappelijke kennisbenutting wordt tot maximaal vijf jaar na 

afloop van een programma uitgevoerd met een (geautomatiseerde) 

netwerkbenadering8 en idealiter gecombineerd met het verkrijgen van inzicht in de 

werking/effectiviteit van de ZonMw-programmering en het implementatiebeleid. 

 

Projectniveau 

 

 

Op projectniveau betreft deze fase het eindverslag volgens het stramien van de 

BVO-criteria en de productieve interacties. Dit wordt ingevuld door de projectleider 

en beoordeeld door de programmamanager, en bouwt voort op de vraagstelling in 

de honoreringsfase en het voortgangsverslag. 

 
8 Door S&I Strategie wordt dit ZonMw-breed en in internationaal verband verder uitgewerkt. 
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Ook kunnen er conclusies worden getrokken met betrekking tot de in de 

honorerings-/uitvoeringsfase als succesvol geïdentificeerde cases. Bijvoorbeeld 

in relatie tot implementatie-instrumenten (VIMPs, Parels e.d.).  

 

In deze fase kan ook een selectieve en strategische overall evaluatie van 

impact worden uitgevoerd. Tevens kan in deze fase een studie naar 

maatschappelijke kennisbenutting worden gedaan. 
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III Eisen samenstelling set impactindicatoren 

 

Aan de hand van indicatoren wordt geprobeerd de werkelijkheid inzichtelijk en bespreekbaar te maken in 

het licht van de gewenste realisatie van het beoogde programma-/projectdoel. In hoeverre is het 

programmadoel bereikt? Wat is de (samenhangende) projectbijdrage daaraan? Is er voldaan aan de 

BVO-criteria? Hoe zijn de middelen ingezet? Welke productieve interacties hebben er plaatsgevonden? 

Welke resultaten zijn er geboekt? Wat zijn werkzame elementen daarbij? 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de eisen voor het samenstellen van een set bruikbare en 

actiegerichte indicatoren (generiek/specifiek).  
 

Vuistregels bij het samenstellen van de set 

- Hanteerbaar  

De set moet hanteerbaar, laagdrempelig en lean and mean zijn. Waak voor een teveel aan 

administratieve lasten! 

- Goed genoeg voor het bieden van inzicht 

Een indicator is een versimpeling van een complexe werkelijkheid. Streef niet naar ‘de beste 

indicator’. Dit is onmogelijk. Maar streef naar een indicator die goed genoeg is om inzicht te 

bieden. 

- Adequaat 

Indicatoren dienen adequaat te zijn. Let op wat je meet en de relatie daarvan tot hetgeen 

waarover je een uitspraak wilt doen. Zo is het aantal citaties niet direct een maat voor ‘kwaliteit’ 

maar eerder voor ‘zichtbaarheid’. 

- Sensitief voor veranderingen, maar niet te frequent meten 

Indicatoren moeten sensitief zijn voor veranderingen, dat wil zeggen dat een indicator 

veranderingen moet kunnen signaleren. Ze moeten echter niet te vaak opnieuw gemeten 

worden. Levert een nieuwe meting daadwerkelijk waardevolle (nieuwe) informatie op? 

- Ruimte voor maatwerk  

Elk programma is anders en bedient een ander deel van het kennisecosysteem. Er is daarom een 

zekere ruimte nodig voor maatwerk. Geef projectleiders als aanvulling op de indicatorenset 

ruimte om eigen informatie toe te voegen.  

- Kwaliteit boven kwantiteit  

Er dient een goede mix te worden gevonden tussen het kwalitatieve en kwantitatieve aspect, dat 

wil zeggen tussen gestructureerd beschrijven en tellen en meten. Focus op het veranderaspect, 

de impact pathway. 
 

LET OP:  

- Voorwaarden die je in de programma-/calltekst stelt, dien je in principe gedurende de looptijd 

van het programma/de projecten te handhaven, te monitoren, te evalueren én terug te 

koppelen. Zie bijlage 1 voor een overzicht van voorwaarden/indicatoren zoals die van toepassing 

kunnen zijn. Daarbij is het mogelijk dat bepaalde voorwaarden/indicatoren in specifieke fasen 

niet relevant zijn. 

- De van de indicatoren afgeleide gegevensuitvraag behoort kort en duidelijk te zijn. 

 

Vuistregels bij het interpreteren van de uitkomsten 

- Ook betrokken stakeholders kunnen een waardeoordeel vellen, niet slechts de ‘objectieve’ 

externe evaluatoren. Betrek daarom stakeholders bij het bepalen van relevante indicatoren en 

bij de evaluatie. 

- Wees voorzichtig met het formuleren van oordelen op basis van indicatoruitkomsten. 

Een indicator is - zoals eerder vermeld - altijd een versimpeling van de werkelijkheid. Tel geen 

zaken bij elkaar op die niet op te tellen zijn. Wees je ervan bewust dat indicatoren gedrag sterk 

kunnen sturen en perverse prikkels kunnen afgeven (zoals manipulatie van uitkomsten en 

veronachtzaming van zaken die niet geregistreerd worden maar er wel toe doen). Evalueer na 

verloop van tijd de (ongewenste) gedragsverandering die (het gebruik van) de indicatoren 

hebben bewerkstelligd. 
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Bijlage 1. Omschrijving criteria van het Toetsingskader Verantwoord Programmeren 
 
BVO-criteria (met daarvan afgeleide indicatoren als randvoorwaarden voor een programma met impact) en hun omschrijving (zie het artikel Bevorderen van 
verantwoorde onderzoekspraktijken door ZonMw voor meer informatie voor onderliggende onderbouwing). 
 
 

BVO - Maatschappelijke relevantie Het bijdragen van kennis aan het vinden van passende oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen  

Stakeholderparticipatie* Systematische en niet-vrijblijvende interactie tussen onderzoekers en kennisgebruikers in beleid, praktijk 
en/of onderwijs geldt als de meest kritische succesfactor of belangrijkste verklarende variabele voor 
benutting en doorwerking van kennis. ZonMw speelt hierbij een verbindende rol, bijv. door op te treden 
als kennispartner in kwaliteitscycli van veldpartijen. Dit impliceert dat vóór, tijdens en na het proces van 
kennisontwikkeling actief aansluiting wordt gezocht bij de (steeds sneller veranderende) kennisagenda’s, 
(informatie)behoeften en handelingsperspectieven van relevante actoren (burgers, 
patiënten/ervaringsdeskundigen, (zorg)professionals/aanbieders, onderwijsinstellingen, besluitvormers, 
bedrijfsleven, andere financiers, etc.). Hierin moet bovendien oog zijn voor aansluiting op de vragen, 

behoeften en handelingsperspectieven van groepen in de samenleving met diverse achtergronden (in 
bijv. sekse, gender, leeftijd, SES, etniciteit, seksuele oriëntatie etc.). Hierbij gaat het ook om het delen 
van voorlopige data/resultaten via bijvoorbeeld open platforms of om de inzet van citizen science.   

Cofinanciering* Cofinanciering (in cash of in-kind, via eigen bijdrage en/of vervolgfinanciering) ten behoeve van 
programma's/projecten door betrokken partijen kent diverse doelen, zoals het creëren van focus en 
massa qua onderwerp en stroomlijning van geldstromen, en gezamenlijke taakstellende 
verantwoordelijkheid. Daarnaast kan het een middel zijn om meer commitment van partijen te krijgen 
om ook na afloop van een programma/project met de resultaten/opbrengsten verder te gaan. Maar 
cofinanciering is niet altijd wenselijk en de inzet ervan vergt (dus) bewuste afweging.  

Diversiteit van commissiesamenstelling Om maatschappelijke relevantie te waarborgen in de aanbesteding van onderzoek is het zaak dat er in 
programmacommissies een goede balans is tussen expertise (in termen van functie, positie en kennis 
van diversiteit in onderzoek) afkomstig uit onderzoek, praktijk, beleid en/of onderwijs. Ook is het van 
belang dat de achtergrond van de programmacommissie een goede weerspiegeling is van de diversiteit 
van de doelgroep van het programma (bijv. in sekse, gender, leeftijd, SES, etniciteit, seksuele oriëntatie 
etc.). Op het niveau van een project kan onder deze indicator ‘diversiteit van projectgroep’ worden 
verstaan.  

Breed begrip van gezondheid Gezondheid is het door eigen inspanning en op basis van eigen regie behouden en/of ontwikkelen van 

lichamelijke, psychische, sociale, dagelijkse en existentiële functies rekening houdend met de levensfase 
en levensomstandigheden. Deze mensgerichte benadering vergt goede doordenking van de te kiezen 
aanpak en uitkomstmaten.  

Participatieve kennisinfrastructuur Duurzame (lokale/regionale) samenwerkingsverbanden (academische werkplaatsen, kennispleinen, 
consortia of andere - open - netwerkconstructies) waarin vragen uit het veld (praktijk, beleid en/of 
onderwijs) expliciet vertrekpunt zijn voor kennisontwikkeling komen interactie en kennisbenutting ten 
goede. Specifieke aandachtspunten zijn kennisuitwisseling, scholing en onderwijs.  

Meerwaarde van kennis in praktijk, beleid en 

onderwijs* 

Zichtbare en aantoonbare benutting en doorwerking worden steeds nadrukkelijker de basis voor 

waardering van kennis bij overheid en samenleving. Het impliceert een proactieve visie op en aanpak van 

https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/bso/2017/1/BO_2213-3550_2016_000_011_001
https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/bso/2017/1/BO_2213-3550_2016_000_011_001
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implementatie, bijv. via geoormerkt budget, en monitoring op basis van voor de gebruiker relevante 
proces- en productindicatoren. Er dient duidelijk gemaakt te worden voor wie de resultaten bedoeld zijn 
en wat zij er in de praktijk, het beleid en/of onderwijs mee kunnen. Indien relevant, moet hier ook 
expliciet aandacht zijn voor de meerwaarde van kennis voor de diverse subgroepen in de samenleving.  

*) Vormen van productieve interacties 
 

BVO - Wetenschappelijke kwaliteit De bruikbaarheid van de resultaten van onderzoek voor de wetenschappelijke gemeenschap 
binnen een of meerdere disciplines (‘peers’)  

Innovatie van methodologie Wetenschappelijke kwaliteit betekent dat de te vergaren inzichten robuust zijn. In allerlei vakgebieden 
van gezondheidsonderzoek, van fundamenteel onderzoek tot implementatieprojecten, worden toenemend 
nieuwe onderzoeksmethoden ontwikkeld, variërend van nieuwe technieken met big data en mixed 
methods of hybride designs tot alternatieven voor dierproeven en participatieve onderzoeksmethoden als 
actieonderzoek. ZonMw verwelkomt methodologische vernieuwing in brede zin, zodat er in de gehele 
kennisketen optimale kennis wordt geproduceerd. Dat betekent dat in projecten relevante perspectieven 

worden geïntegreerd (binnen medische disciplines en erbuiten), er een goede mix wordt gemaakt van 
soorten kennisontwikkeling, en dat de onderzoeksstrategie nauw aansluit bij zowel de fase van de 
innovatiecyclus als de context van beoogde kennisbenutting. Dit draagt bij aan de kwaliteit van 
onderzoek naar (toenemend) complexe, multicausale problemen die specifiek inzicht vergen in 
contextuele en werkzame factoren. 

Diversiteit in inhoud van onderzoek In de opzet, uitvoering, analyse en rapportage van onderzoek wordt rekening gehouden met relevante 
verschillen tussen mensen. Dit betreft zowel biologische verschillen (bijv. sekse, leeftijd) als sociaal-
culturele verschillen (bijv. gender, etniciteit, SES). Onderzoek moet helder inzicht geven in voor welke 
(sub)groepen in de samenleving de resultaten relevant en bruikbaar zijn. 

Praktijkgericht onderzoek (hbo, mbo) De afgelopen jaren is er sprake geweest van een ontwikkeling van het hbo als eigenstandige 
kennisinstelling, waarin onderzoek een structurele plaats krijgt. Dit sluit aan bij de maatschappelijke 
behoefte aan professionals die kunnen reflecteren op hun handelen en kunnen bijdragen aan het 
ontwikkelen van toepasbare kennis voor het werkveld. Werken vanuit de praktijk vergt een 
ontwerpgerichte aanpak en andersoortige onderzoeksmethodologie, waarbij onderzoekers en 
professionals intensief samen optrekken bij het verbeteren van de werkpraktijk. Dit komt vooral tot uiting 
in praktijkgerichte programma’s. Een recente ontwikkeling betreft onderzoek in de context van het mbo 
(practoraten).  

Grensverleggend onderzoek Innovatief, grensverleggend onderzoek wordt doorgaans geassocieerd met fundamenteel onderzoek dat 

vaak de basis vormt van nieuwe interventies (ICT, stamcel-/gentherapie, etc.). Het kan ook worden 
geassocieerd met onconventioneel onderzoek op bijvoorbeeld het (onontgonnen) gebied van zeldzame 
ziekten, complementaire zorg, complexe zorginterventies of het stelsel van de gezondheidszorg. Naast 
potentie voor toepassing heeft grensverleggend onderzoek ook waarde voor bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van onderzoeksmethoden en vernieuwing van wetenschappelijke vraagstellingen.  

Interdisciplinaire samenwerking en 
kennisontwikkeling 

Vragen zoals die in praktijk en beleid worden ervaren en omschreven, zijn doorgaans interdisciplinair en 
intersectoraal van aard; voor hun beantwoording is kennis uit meerdere wetenschappelijke disciplines en 
domeinen vereist. Denk bijvoorbeeld aan (complexe) onderwerpen als doelmatigheidsonderzoek, 
wetsevaluatie, multimorbiditeit, samenwerking in de eerstelijnszorg of eHealth, waarbij verschillende 

wetenschappelijke inzichten en perspectieven moeten worden geïntegreerd: aan het einde van het 
onderzoeksproces, maar idealiter reeds vanaf de start (in dat geval is er sprake van transdisciplinariteit). 
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De selectie van onderzoekers (groepen, organisaties, infrastructuren) die buiten de (hen) bekende 
kennisdomeinen kunnen treden (systeemdenken), wordt daarmee steeds belangrijker. Daarnaast moet 
voor interdisciplinaire samenwerking (ook wel aangeduid als ‘team science’) expliciet tijd én geld worden 
vrijgemaakt: het kost veel energie en investering. Dat geldt gezien de steeds verdergaande functionele 
differentiatie en specialisatie ook voor samenwerking binnen disciplines. 

Internationale samenwerking en kennisuitwisseling Wijze waarop (onderzoeksprojecten vanuit) ZonMw-programma’s zich (hebben) kunnen aansluiten bij 
relevante internationale ontwikkelingen en onderzoeken en welke lessons learned dit oplevert.  

Diversiteit/Variëteit van het beoordelingsproces Voldoende heterogeniteit in het beoordelingsproces (relevantie en kwaliteit) en de samenstelling van 
beoordelingspanels (doorwerking van de maatschappelijke stem vanuit diverse achtergronden en 
onconventionele wetenschap) draagt bij aan een betere (balans tussen) interne en externe validiteit, 
evenals open debat met de projectindieners in plaats van schriftelijke afhandeling.  

Variëteit van (overdracht van) output* Kennisproductie wordt doorgaans uitgedrukt in (aantal Engelstalige) wetenschappelijke presentaties, 

publicaties en promoties. In navolging van Hanney et al. wordt daarnaast onderscheiden gebruik van 
resultaten van onderzoek in beleid en praktijk. Bijv. vertaling van kennis in een richtlijn, ter voeding van 
debat of het voorkomen van maatschappelijke kosten. Denk ook aan kennisproducten als (open) 
software, andere tools of tussentijdse producten als een model, literatuuroverzicht, dataset, etc. Het 
faciliteren van 'gebruiksklare' kennisproducten en (Nederlandstalige) communicatie tussen onderzoeker 
en veld via niet-academische disseminatiekanalen (met inbegrip van de ZonMw-website) vormt het 
belangrijkste aangrijpingspunt voor succesvol ZonMw-beleid gericht op het bereiken van 
maatschappelijke impact. Ook binnen het talentbeleid van academia is breed erkennen en waarderen 
inmiddels de norm aan het worden.  

*) Vormen van productieve interacties 

 

BVO - Integriteit Het (toezien op) correct en integer uitvoeren van onderzoek 

Transparantie/Openheid van onderzoek/ 
(pre)registratie 

Openheid van onderzoek is een belangrijke voorwaarde voor o.a. replicatie en evaluatie. Het valt onder 
de noemer ‘open science’ en wordt bevorderd door: 

- zorgvuldige (pre)registratie van protocollen en protocolwijzigingen, data en resultaten 
- volledig en volgens (EQUATOR) rapportagerichtlijnen publiceren van (tussentijdse) resultaten: 

zie de EQUATOR-richtlijnen en o.a. SAGER-richtlijnen voor het rapporteren en publiceren van 
informatie over sekse en gender in onderzoek 

- compliance met principes/standaarden van ‘open access’ en ‘FAIR data’   
Replicatie(onderzoek) Het streven naar herhaalbaarheid van onderzoek (door derden) vergt dat men ordelijk en controleerbaar 

te werk gaat en toevalstreffers vermijdt, en daartoe een accuraat data-archief heeft opgebouwd. Het is 
dus zaak de methode van onderzoek nauwkeurig te beschrijven, vast te leggen en correct toe te passen, 
incl. heldere beschrijving van de sekse van gebruikte cellijnen en/of proefdieren en/of de 
diversiteitskenmerken (sekse, gender, leeftijd, etniciteit, SES etc.) van de steekproef onder mensen. Ook 
hier sluiten de EQUATOR-richtlijnen en SAGER-richtlijnen bij aan. Via replicatie(onderzoek) wordt dit 

expliciet getoetst, waardoor de (te trekken) conclusies worden versterkt.   
Tegengaan van publicatiebias Openheid over en waardering voor projecten die geen ‘welgevallig’ (veelal positief) resultaat opleveren 

dan wel niet de beoogde doelstelling halen (veelal als gevolg van inclusieproblemen, in diverse 
verschijningsvormen) en om die reden wel worden beschouwd als mislukt. Er kan echter (achteraf) veel 

https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/
https://researchintegrityjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41073-016-0007-6
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/
https://researchintegrityjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41073-016-0007-6
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van geleerd worden, onder meer voor de vraagstelling en opzet van nieuw onderzoek. Publicatiebias 
wordt tegengegaan door het rapporteren van volledige studiemethoden en -resultaten volgens 
(EQUATOR) rapportagerichtlijnen.   

Training en kwaliteitszorg Door het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken op de werkvloer wordt de weerbaarheid 

van (groepen) individuen vergroot voor de dagelijkse methodologische, psychologische en sociologische 
dilemma’s en gevoeligheden van het wetenschapssysteem. Denk aan ervaren werkdruk als gevolg van 
hoog en snel (moeten) publiceren. Het vergroten van weerbaarheid kan bijv. door middel van het 
stimuleren en/of organiseren van (deelname aan) gerichte trainingen en audits van bijv. het (door 
ZonMw gefinancierde) Netherlands Research Integrity Network (NRIN) of instellingen zelf.   

Nevenfuncties/belangenverstrengeling Factoren die het gebruik van onderzoek in praktijk en beleid bevorderen, zijn o.a. de geloofwaardigheid 
en onafhankelijkheid van de onderzoeker en de beoordelaar van het onderzoek. Diens reputatie moet 
onomstreden zijn en de discussie dient te worden gevoerd op basis van feiten en cijfers, niet erover. 
Nevenfuncties en zakelijke belangen van onderzoekers (vooral – ondernemende - hoogleraren) en 
beoordelaars van onderzoek kunnen leiden tot - de schijn van – (financiële) belangenverstrengeling, 

zeker in tijden van commercialisering van wetenschap. Dat dient te allen tijde te worden voorkomen.  

 

BVO - Efficiency Het onderzoek(sprogramma) moet zo passend mogelijk zijn ingericht in het licht van de 
(steeds sneller) te genereren kennis  

Gebruik bestaande data/eResearch/citizen science Inzet, koppeling en gebruik van bestaande databases (FAIR datamanagement), andere (betrouwbare) 

kennisbronnen, nieuwe informatietechnologie en sociale media (bijvoorbeeld Google search analyse om 
griepepidemieën te volgen). Steeds meer genoemd, als onderdeel van open science, is ‘citizen science’, 
gericht op slimme inzet van real-world data van burgers bij onderzoek. Wees je ervan bewust dat bij 
gebruik van bestaande data/eResearch/citizen science het risico bestaat dat ongelijkheden in 
representatie van mensen vanuit diverse achtergronden in onderzoek bekrachtigd kunnen worden. Dit 
kan bijv. vanwege taalbarrières of minder gebruik van/toegang tot internet.  

Stimuleren van systematische 
reviews/kennissyntheses 

Het zichtbaar maken van de state of the art – bestaande (nieuw gegenereerde) wetenschappelijke 
inzichten en theorievorming - waarop (al dan niet) kan worden voortgebouwd, zowel voor programmering 
en signalering als uitvoering en benutting van onderzoek.  

Passende (alternatieve) designs Vanuit (maatschappelijk) oogpunt van o.m. tijdigheid, resultaatgerichtheid en kostenkwaliteit is het zaak 
methodenpluriformiteit toe te staan en actief te zoeken naar passende alternatieven voor onderzoek dat 
(van oudsher) wetenschappelijk gangbaar is, langlopend, duur, lastig uitvoerbaar, belastend, etc. Denk 
bij de evaluatie van effectiviteit van (biomedische) interventies aan snellere en/of minder intensieve 
alternatieven voor RCT’s, zoals impactanalyses, case study, modellen en observationeel onderzoek. Denk 
ook aan niet voor de hand liggende/nieuwe onderzoeksstrategieën bij complexe vraagstukken in snel 
veranderende (beleids)contexten als het sociaal domein, zoals vormen van actie-onderzoek, handelings- 
en ontwerpgericht onderzoek of mixed methods designs. Tot slot kan gedacht worden aan proefdiervrije 
innovaties, ter vermindering, verfijning en vervanging van dierproeven. Dit betekent ook dat er in 
sommige gevallen voorrang moet worden gegeven aan snellere kennis die meteen gebruikt kan worden 

versus kennis die ‘langer op zich laat wachten’ met de allerhoogste kwaliteit. Uiteindelijk is er altijd 
onderbouwde afweging in de balans tussen robuustheid (rigor) en bruikbaarheid. 

https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/


 

Instructie ZonMw Impact Assessment Framework - versie juli 2021 - extern  

16 

 

Omgang met (potentiële) inclusie-/operationele 
problemen 

Een onderzoek is een project en een project is mensenwerk, er kan van alles misgaan. Met oog op 
efficiency is het zaak veel voorkomende fouten of problemen te voorkomen. Dat betekent oog hebben 
voor mogelijke slimme aanpakken om risico’s te beperken. Bijvoorbeeld: onderzoek door/in meerdere 
centra/instellingen, betere organisatie van veldwerk met oog op patiënteninclusie, alternatieve designs 
gebruikmakend van bestaande data, eerder stoppen bij tegenvallende inclusie, organiseren van 
(inter)organisationele betrokkenheid en samenwerking, tijdig betrekken van specifieke expertise zoals 

economische expertise om kosteneffectiviteitsberekeningen te maken, gedragswetenschappers om 
gedragsinterventies te ontwerpen of andere expertise die relevant is in het project zoals implementatie-
expertise. 

Doelmatige inrichting van programmeerprocessen Kennisprogrammering voor praktijk en beleid gaat om activiteiten die uitstijgen boven het niveau van 
individuele projecten. Consortia, als eenheid, kunnen een belangrijk vehikel zijn voor het waarborgen van 
de samenhang binnen een programma. ZonMw beheert een groot aantal programma’s (circa 180 anno 
2020). Het is dus belangrijk om bij planning, monitoring en evaluatie van een programma ook oog te 
hebben voor de samenhang en eventuele overlap tussen programma’s. Ter voorkoming van doublures, 
onnodige inspanning of oneigenlijke concurrentie, maar vooral betere doorgeleiding van kennis voor 
innovatie. Belangrijke (evaluatie)doelen zijn in dat verband:  

- Het aanbrengen van inhoudelijke samenhang en synergie binnen en tussen programma’s  
- Het realiseren van een doelmatige besteding van tijd en geld voor onderzoek 
- Het voortbouwen op lessen uit eerdere rondes (indien van toepassing) 

Op niveau van een project kan onder deze indicator ‘doelmatige inrichting van het project’ worden 
verstaan, waarbij vergelijkbare doelen binnen en tussen projecten gelden. 
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Bijlage 2. Checklist Standaardinformatie-uitvraag ten behoeve van het opstellen van een programmatekst 
 
 

Impact Pathway 

 

Wat wil je bereiken met het programma, waarom en wanneer, hoe en met wie? 

Productieve interacties Samenwerking met relevante stakeholders 
- Met wie wordt er samenwerking beoogd op programmaniveau? 
- Tot welk(e) categorie/veld behoort deze stakeholder? Denk aan de categorieën/velden praktijk 

(preventie/cure/care/welzijn), beleid (lokaal/regionaal/nationaal/internationaal), onderzoek/wetenschap, onderwijs, 
patiënten/burgers, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, andere financiers, anders. 

- Worden stakeholders met verschillende achtergronden (sekse, gender, leeftijd, etniciteit, SES) gehoord/uitgenodigd voor 
input? 

- Wordt er aangesloten op de vragen en behoeften van relevante subgroepen (naar bijv. sekse, gender, leeftijd, etniciteit, 
SES)? Indien niet, wordt dit onderbouwd? 

- Wat is het belang van de stakeholder(s) bij het programma? Hoeveel invloed schrijf je aan de participatie toe? Zie 
hiervoor ook de Influence/Interest-matrix (link). 

- Hoe wordt het samenwerkingsproces op programmaniveau ingericht? Denk aan een convenant, stakeholderdeelname aan 
de programmacommissie, etc. 

- Welke activiteit(en) ga je uitvoeren om samenwerking te stimuleren/organiseren? Kijk naar de tabel met strategieën en 
activiteiten voor ‘samenwerking met relevante stakeholders’ in bijlage 9 (link). 

- Voor wie is deze samenwerkingsactiviteit bedoeld? 
- Wanneer heeft deze samenwerkingsactiviteit plaats? 
- Waar heeft deze samenwerkingsactiviteit plaats? Bijv. bij welke organisatie, op locatie van welke stakeholder, etc.? 

 
Cofinanciering 

- Wordt er in het programma verplichte of gewenste cofinanciering (in cash of in kind) beoogd? 
- Met welk doel? 
- Wie zou wat moeten bijdragen op programmaniveau? Denk aan de categorieën/velden praktijk 

(preventie/cure/care/welzijn), beleid (lokaal/regionaal/nationaal/internationaal), onderzoek/wetenschap, onderwijs, 
patiënten/burgers, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, andere financiers, anders.  

- Wie zou wat moeten bijdragen op projectniveau? Denk aan de categorieën/velden praktijk (preventie/cure/care/welzijn), 
beleid (lokaal/regionaal/nationaal/internationaal), onderzoek/wetenschap, onderwijs, patiënten/burgers, bedrijfsleven, 
zorgverzekeraars, andere financiers, anders.  

 
Oplevering van bruikbare kennisproducten 

- Welke kennisproducten worden er op programmaniveau opgeleverd? Denk hierbij aan publicaties, kennissynthesen, etc. 
Zie ter inspiratie bijlage 10 (link). 

- Voor welke doelgroep(en) is het product bedoeld? 
- Wat is de verwachte opleverdatum van het product? 
- In welke taal wordt het product opgeleverd: Nederlands, Engels, anders? 
- Via welk medium wordt het product gedeeld? Denk hierbij aan cursussen, congressen, software, websites, etc. 

 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Influence-interest-matrix.png
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_producten_projectniveau.pdf
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Gerichte verspreidings- en implementatieactiviteiten 
- Welke implementatiestrategieën en -activiteiten worden ingezet? Zie de tabel met strategieën en activiteiten in bijlage 9 

(link). 
 

BVO – Maatschappelijke 
relevantie 

Stakeholderparticipatie / Productieve interactie: Samenwerking met relevante stakeholders 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 
 
Cofinanciering (Productieve interactie) 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 
 
Diversiteit van commissiesamenstelling 

- Is er in de commissie een mix van expertise afkomstig uit onderzoek, praktijk, beleid, en/of onderwijs? 
- Is er in de commissie expertise op diversiteit in onderzoek? 
- Weerspiegelt de achtergrond van de commissieleden de diversiteit in de bredere samenleving en/of de doelgroep van het 

programma (bijv. qua sekse, leeftijd, etniciteit etc.) 
 

Breed begrip van gezondheid 
-  Wordt in het programma een breed begrip van gezondheid gehanteerd? 

 
Participatieve kennisinfrastructuur 

-  Worden er in het programma duurzame samenwerkingsverbanden met praktijk, beleid en/of onderwijs beoogd? 
 
Meerwaarde van kennis in praktijk, beleid en onderwijs / Productieve interactie: Gerichte verspreidings- en 
implementatieactiviteiten 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 
 

BVO -
Wetenschappelijke 
kwaliteit 
 

Innovatie van methodologie 
- Is er in het programma aandacht voor methodologische vernieuwing? 

 
Diversiteit in inhoud van onderzoek 

- Wordt in het programma aandacht besteed aan de invloed van diversiteitskenmerken als sekse, gender, leeftijd, 
etniciteit, SES etc. voor de opzet, uitvoering, analyse en rapportage van (onderzoek binnen) het programma? 

- Geeft de programmatekst helder inzicht in voor welke diverse (sub)groepen in de samenleving de resultaten relevant en 
bruikbaar zijn? 

 
Praktijkgericht onderzoek 

- Wordt in het programma praktijkgericht onderzoek beoogd? 

 
Grensverleggend onderzoek 

- Wordt in het programma innovatief, grensverleggend onderzoek beoogd?  
 
Interdisciplinaire samenwerking en kennisontwikkeling 

- Wordt in het programma interdisciplinaire samenwerking en kennisontwikkeling beoogd? 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
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Internationale samenwerking en kennisuitwisseling 

- Wordt in het programma internationale samenwerking en kennisuitwisseling beoogd? 
 
Diversiteit/Variëteit van het beoordelingsproces 

- Wordt in het programma diversiteit en/of variëteit van het beoordelingsproces beoogd? 

 
Variëteit van (transfer van) output / Productieve interactie: Oplevering van bruikbare kennisproducten 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 
 

BVO - Integriteit Transparantie/openheid van onderzoek/(pre)registratie 
- Wordt in het programma transparantie van onderzoek geadresseerd? 
- Worden in de programmatekst bestaande standaarden en richtlijnen benoemd, zoals standaarden voor (pre)registratie, 

open access en FAIR data en richtlijnen als de EQUATOR- en SAGER-richtlijnen? 
 
Replicatie(onderzoek) 

- Wordt in het programma replicatie van onderzoek geadresseerd? 
 
Tegengaan van publicatiebias 

- Wordt in het programma het tegengaan van publicatiebias geadresseerd? 
 
Training en kwaliteitszorg 

- Wordt in het programma training en kwaliteitszorg rond het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken 
geadresseerd? 

 
Nevenfuncties/Belangenverstrengeling 

- Worden in het programma nevenfuncties/belangenverstrengeling geadresseerd? 
 

BVO - Efficiëntie Gebruik bestaande data/eResearch/citizen science 
- Wordt in het programma aandacht besteed aan gebruik van bestaande data/eResearch/citizen science? 
- Wordt in het programma aandacht besteed aan het mogelijk effect van het gebruik van bestaande data/eResearch/citizen 

science op relevante subgroepen en het risico op het bevestigen van ongelijkheden in representatie van bepaalde 
(sub)groepen in onderzoek? 

 
Stimuleren van systematische reviews/kennissyntheses 

- Wordt in het programma aandacht besteed aan het stimuleren van systematische reviews/kennissyntheses? 
 

Passende (alternatieve) designs 
- Wordt in het programma aandacht besteed aan (alternatieve) onderzoeksdesigns, passend bij (de context van) de 

opdracht? 
 
Omgang met (potentiële) inclusie- en/of operationele problemen 

- Wordt in het programma aandacht besteed aan de omgang met (potentiële) inclusie- en/of operationele problemen? 
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Doelmatige inrichting van programmeerprocessen 

- Wordt aandacht besteed aan het doelmatig inrichten van programmeerprocessen? 
- Is daarbij een rol weggelegd voor consortia? 

 

Leren voor de toekomst Wat leert het (eventuele) vorige programma ons over wat in de toekomst nodig is op het gebied van praktijk, beleid, onderwijs 
en/of onderzoek(sprogrammering)? 
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Bijlage 3. Checklist Standaardinformatie-uitvraag ten behoeve van het opstellen van een oproeptekst 
 
 

Impact Pathway 

 

Wat wil je bereiken met de programmaronde, waarom en wanneer, hoe en met wie? 

Productieve interacties Samenwerking met relevante stakeholders 
- Met wie dient er te worden samengewerkt op projectniveau? 
- Tot welk(e) categorie/veld behoort deze stakeholder? Denk aan de categorieën/velden praktijk 

(preventie/cure/care/welzijn), beleid (lokaal/regionaal/nationaal/internationaal), onderzoek/wetenschap, onderwijs, 
patiënten/burgers, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, andere financiers, anders. 

- Worden stakeholders met verschillende achtergronden (sekse, gender, leeftijd, etniciteit, SES) gehoord/uitgenodigd voor 
input? 

- Wordt er aangesloten op de vragen en behoeften van relevante subgroepen (naar bijv. sekse, gender, leeftijd, etniciteit, 
SES)? Indien niet, wordt dit onderbouwd? 

- Wat is het belang van de stakeholder(s) bij deze oproep? Hoeveel invloed schrijf je aan de participatie toe? Zie hiervoor 
ook de Influence/Interest-matrix (link). 

- Wat is het belang van de stakeholder(s) op projectniveau? Hoeveel invloed schrijf je aan de participatie toe? Zie hiervoor 
ook de Influence/Interest-matrix (link). 

- Hoe dient het samenwerkingsproces op projectniveau te worden ingericht? 
- Welke activiteit(en) moeten projecten gaan uitvoeren om samenwerking te stimuleren/organiseren? Kijk naar de tabel 

met strategieën en activiteiten voor ‘samenwerking met relevante stakeholders’ in bijlage 9 (link). 
- Voor wie is deze samenwerkingsactiviteit bedoeld? 
- Wanneer heeft deze samenwerkingsactiviteit plaats? 
- Waar heeft deze samenwerkingsactiviteit plaats? Bijv. bij welke organisatie, op locatie van welke stakeholder, etc.? 

 

Cofinanciering 
- Wordt er in de ronde verplichte of gewenste cofinanciering (in cash of in kind) beoogd? 
- Met welk doel? 
- Wie zou wat moeten bijdragen op projectniveau? Denk aan de categorieën/velden praktijk (preventie/cure/care/welzijn), 

beleid (lokaal/regionaal/nationaal/internationaal), onderzoek/wetenschap, onderwijs, patiënten/burgers, bedrijfsleven, 
zorgverzekeraars, andere financiers, anders.  

 
Oplevering van bruikbare kennisproducten 

- Welke kennisproducten moet een project opleveren? Zie ter inspiratie bijlage 10 (link). 
- Voor welke doelgroep(en) is het product bedoeld? 
- Wat is de verwachte opleverdatum van het product? 
- Is het een tussen- of een eindproduct? Denk ook aan tussentijds opgeleverde producten, zoals een model, 

literatuuroverzicht, dataset, etc. 
- Is het product gericht op een wetenschappelijke of maatschappelijke doelgroep? 
- In welke taal wordt het product opgeleverd: Nederlands, Engels, anders? 
- Via welk medium wordt het product gedeeld? Denk hierbij aan cursussen, congressen, software, websites, etc. 

 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Influence-interest-matrix.png
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Influence-interest-matrix.png
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_producten_projectniveau.pdf
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Gerichte verspreidings- en implementatieactiviteiten 
- Welke implementatiestrategieën en -activiteiten worden in de projecten beoogd? Zie de tabel met strategieën en 

activiteiten in bijlage 9 (link). 
 

BVO – Maatschappelijke 
relevantie 
 

Stakeholderparticipatie / Productieve interactie: Samenwerking met relevante stakeholders 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 

 
Cofinanciering (Productieve interactie) 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 
 
Diversiteit van commissiesamenstelling 

- Is er voor deze ronde in de commissie een mix van expertise afkomstig uit onderzoek, praktijk, beleid, en/of onderwijs?  
- Is er voor deze ronde in de commissie expertise op diversiteit in onderzoek? 
- Weerspiegelt de achtergrond van de commissieleden voor deze ronde de diversiteit in de bredere samenleving en/of de 

doelgroep van het programma (bijv. qua sekse, leeftijd, etniciteit etc.)  
 

Breed begrip van gezondheid 
- Wordt in deze subsidieoproep een breed begrip van gezondheid gehanteerd?  

 

Participatieve kennisinfrastructuur 
- Worden er in deze subsidieoproep duurzame samenwerkingsverbanden met praktijk, beleid en/of onderwijs beoogd?  

 
Meerwaarde van kennis in praktijk, beleid en onderwijs / Productieve interactie: Gerichte verspreidings- en 
implementatieactiviteiten 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 
 

BVO – 
Wetenschappelijke 
kwaliteit 

 

Innovatie van methodologie 
- Is er in deze subsidieoproep aandacht voor methodologische vernieuwing?  

 

Diversiteit in inhoud van onderzoek 
- Wordt in deze subsidieoproep aandacht besteed aan de mogelijke invloed van diversiteitskenmerken als sekse, gender, 

leeftijd, etniciteit, SES voor de opzet, uitvoering, analyse en rapportage van onderzoek binnen het programma? Zo niet, 
wordt dit expliciet genoemd? 

- Wordt in deze subsidieoproep beoogd helder inzicht te krijgen in voor welke diverse (sub)groepen in de samenleving de 
resultaten relevant en bruikbaar zijn? 

 
Praktijkgericht onderzoek 

- Wordt in deze subsidieoproep praktijkgericht onderzoek beoogd?  
 
Grensverleggend onderzoek 

- Wordt in deze subsidieoproep innovatief, grensverleggend onderzoek beoogd?  
 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
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Interdisciplinaire samenwerking en kennisontwikkeling 
- Wordt in deze subsidieoproep interdisciplinaire samenwerking en kennisontwikkeling beoogd?  

 
Internationale samenwerking en kennisuitwisseling 

- Wordt in deze subsidieoproep internationale samenwerking en kennisontwikkeling beoogd?  
 

Diversiteit/Variëteit van het beoordelingsproces 
- N.v.t. 

 
Variëteit van (transfer van) output / Productieve interactie: Oplevering van bruikbare kennisproducten 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 
 

BVO – Integriteit 
 

Transparantie/openheid van onderzoek/(pre)registratie 
- Wordt in deze subsidieoproep transparantie van onderzoek geadresseerd?  
- Worden in deze subsidieoproep bestaande standaarden en richtlijnen benoemd, zoals standaarden voor (pre)registratie, 

open access en FAIR data en richtlijnen als de EQUATOR- en SAGER-richtlijnen? 

 
Replicatie(onderzoek) 

- Wordt in deze subsidieoproep replicatie van onderzoek geadresseerd?  
 
Tegengaan van publicatiebias 

- Wordt in deze subsidieoproep het tegengaan van publicatiebias geadresseerd?  
 
Training en kwaliteitszorg 

- Wordt in deze subsidieoproep training en kwaliteitszorg rond het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken 
geadresseerd?  

 
Nevenfuncties/Belangenverstrengeling 

- Worden in deze subsidieoproep nevenfuncties/belangenverstrengeling geadresseerd?  
 

BVO – Efficiëntie 
 

Gebruik bestaande data/eResearch/citizen science 
- Wordt in deze subsidieoproep aandacht besteed aan gebruik van bestaande data/eResearch/citizen science?  
- Wordt in deze subsidieoproep aandacht besteed aan het mogelijk effect van het gebruik van bestaande 

data/eResearch/citizen science op relevante subgroepen en het risico op het bevestigen van ongelijkheden in 
representatie van bepaalde (sub)groepen in onderzoek? 

 
Stimuleren van systematische reviews/kennissyntheses 

- Wordt in deze subsidieoproep aandacht besteed aan het stimuleren van systematische reviews/kennissyntheses?  
 
Passende (alternatieve) designs 

- Wordt in deze subsidieoproep aandacht besteed aan (alternatieve) onderzoeksdesigns, passend bij (de context van) de 
opdracht? 
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Omgang met (potentiële) inclusie- en/of operationele problemen 
- Wordt in deze subsidieoproep aandacht besteed aan de omgang met (potentiële) inclusie- en/of operationele problemen?  

 
Doelmatige inrichting van programmeerprocessen 

- Wordt voor deze ronde aandacht besteed aan het doelmatig inrichten van programmeerprocessen?  
- Is daarbij een rol weggelegd voor consortia? 

 

Leren voor de toekomst 
 

Wat leert het (eventuele) vorige programma/ronde ons over wat in de toekomst nodig is op het gebied van praktijk, beleid, 
onderwijs en/of onderzoek(sprogrammering)?  
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Bijlage 4. Checklist Standaardinformatie-uitvraag ten behoeve van de tussentijdse evaluatie 
 
 

Impact Pathway 

 

Zitten we op de goede weg met wat we met het programma willen bereiken, zowel qua proces als inhoud? 

 

Productieve interacties Samenwerking met relevante stakeholders 
- Met wie wordt er samengewerkt op programmaniveau? 
- Tot welk(e) categorie/veld behoort deze stakeholder? Denk aan de categorieën/velden praktijk 

(preventie/cure/care/welzijn), beleid (lokaal/regionaal/nationaal/internationaal), onderzoek/wetenschap, onderwijs, 
patiënten/burgers, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, andere financiers, anders. 

- Worden stakeholders met verschillende achtergronden (sekse, gender, leeftijd, etniciteit, SES) gehoord/uitgenodigd voor 
input? 

- Wordt er aangesloten op de vragen en behoeften van relevante subgroepen (naar bijv. sekse, gender, leeftijd, etniciteit, 
SES)? Indien niet, wordt dit onderbouwd? 

- Wat is het belang van de stakeholder(s) bij het programma? Hoeveel invloed schrijf je aan de participatie toe? Zie 
hiervoor ook de Influence/Interest-matrix (link). 

- Hoe is het samenwerkingsproces op programmaniveau ingericht? Denk aan een convenant, stakeholderdeelname aan de 
programmacommissie, etc. 

- Welke activiteit(en) is/zijn uitgevoerd om samenwerking te stimuleren/organiseren? Kijk naar de tabel met strategieën en 
activiteiten voor ‘samenwerking met relevante stakeholders’ in bijlage 9 (link). 

- Voor wie was deze samenwerkingsactiviteit bedoeld? 
- Wanneer had deze samenwerkingsactiviteit plaats? 
- Waar had deze samenwerkingsactiviteit plaats? Bijv. bij welke organisatie, op locatie van welke stakeholder, etc.? 
- In hoeverre heeft er verandering plaatsgevonden in samenwerkingspartners op programmaniveau? 
- Beschrijf het verloop van de samenwerking(en) op programmaniveau. Wat is de meerwaarde/Wat levert de 

samenwerking op? Wat gaat goed en waarom? Wat kan beter en hoe wordt dit aangepakt? 
 
Cofinanciering 

- Is er in het programma sprake van verplichte of gewenste cofinanciering (in cash of in kind)? 
- Met welk doel? 
- Wie draagt wat bij op programmaniveau? Denk aan de categorieën/velden praktijk (preventie/cure/care/welzijn), beleid 

(lokaal/regionaal/nationaal/internationaal), onderzoek/wetenschap, onderwijs, patiënten/burgers, bedrijfsleven, 
zorgverzekeraars, andere financiers, anders.  

- Wie draagt wat bij op geaggregeerd projectniveau? Denk aan de categorieën/velden praktijk 
(preventie/cure/care/welzijn), beleid (lokaal/regionaal/nationaal/internationaal), onderzoek/wetenschap, onderwijs, 
patiënten/burgers, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, andere financiers, anders.  

 

Oplevering van bruikbare kennisproducten 
- Welke kennisproducten zijn er op programmaniveau opgeleverd? Zie ter inspiratie bijlage 10 (link). 
- Voor welke doelgroep(en) is het product bedoeld? 
- Wat is de (verwachte) opleverdatum van het product? 
- Is het een tussen- of een eindproduct? Denk ook aan tussentijds opgeleverde producten, zoals een model, 

literatuuroverzicht, dataset, etc. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Influence-interest-matrix.png
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_producten_projectniveau.pdf
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- Is het product gericht op een wetenschappelijke of maatschappelijke doelgroep? 
- In welke taal is het product opgeleverd: Nederlands, Engels, anders? 
- Via welk medium is het product gedeeld? Denk hierbij aan cursussen, congressen, software, websites, etc. 
- Wordt het product gebruikt? 

o Door wie/welke stakeholder(s) wordt het gebruikt? Wat is de ervaring bij het gebruik? 
o Waarom (nog) niet, en wat is nodig om het gebruik (verder) te stimuleren? 

- Zijn er blijken van maatschappelijke erkenning en waardering voor onderzoek/onderzoekers binnen het programma? 
Denk hierbij aan een prijs (bijv. Parel), vervolgsubsidie (bijv. VIMP), aanstelling en positie betaald door maatschappelijke 
groepen, publieke trainingen/presentaties, mediaoptredens, tentoonstellingen, lidmaatschappen etc. 

 
Gerichte verspreidings- en implementatieactiviteiten 

- Welke implementatiestrategieën en -activiteiten zijn ingezet? Zie de tabel met strategieën en activiteiten in bijlage 9 
(link). 

- Welke strategieën en bijbehorende activiteiten werken goed en waarom? 
- Welke strategieën en bijbehorende activiteiten werken minder goed en waarom? 
- Heeft dit geleid tot specifieke aanpassingen in het programma dan wel op projectniveau? 

 

BVO – Maatschappelijke 
relevantie 

Stakeholderparticipatie / Productieve interactie: Samenwerking met relevante stakeholders 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 
 
Cofinanciering (Productieve interactie) 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 
 
Diversiteit van commissiesamenstelling 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) diversiteit van commissiesamenstelling?  

 
Breed begrip van gezondheid 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) een breed begrip van gezondheid?  

 
Participatieve kennisinfrastructuur 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) duurzame samenwerkingsverbanden met praktijk, beleid en/of onderwijs?  

 
Meerwaarde van kennis in praktijk, beleid en onderwijs / Productieve interactie: Gerichte verspreidings- en 
implementatieactiviteiten 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 
 

BVO – 
Wetenschappelijke 
kwaliteit 
 

Innovatie van methodologie 
- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 

van) methodologische vernieuwing?  
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
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Diversiteit in inhoud van onderzoek 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) diversiteit in inhoud van onderzoek?  

 
Praktijkgericht onderzoek 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) praktijkgericht onderzoek?  

 
Grensverleggend onderzoek 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) innovatief, grensverleggend onderzoek?  

 
Interdisciplinaire samenwerking en kennisontwikkeling 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) interdisciplinaire samenwerking en kennisontwikkeling?  

 
Internationale samenwerking en kennisuitwisseling 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) internationale samenwerking en kennisuitwisseling?  

 
Diversiteit/Variëteit van het beoordelingsproces 

- N.v.t. 
 
Variëteit van (transfer van) output / Productieve interactie: Oplevering van bruikbare kennisproducten 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 
 

BVO - Integriteit Transparantie/openheid van onderzoek/(pre)registratie 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) transparantie/openheid van onderzoek/(pre)registratie?  

 
Replicatie(onderzoek) 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) replicatie(onderzoek)?  

 
Tegengaan van publicatiebias 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) het tegengaan van publicatiebias?  

 

Training en kwaliteitszorg 
- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 

van) training en kwaliteitszorg rond het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken?  
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Nevenfuncties/Belangenverstrengeling 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) nevenfuncties/belangenverstrengeling?  

 

BVO - Efficiëntie Gebruik bestaande data/eResearch/citizen science 
- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 

van) het gebruik van bestaande data/eResearch/citizen science? 
 
Stimuleren van systematische reviews/kennissyntheses 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) het stimuleren van systematische reviews/kennissyntheses?  

 
Passende (alternatieve) designs 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) passende (alternatieve) designs?  

 
Omgang met (potentiële) inclusie- en/of operationele problemen 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) het omgaan met (potentiële) inclusie- en/of operationele problemen?  

 
Doelmatige inrichting van programmeerprocessen 

- Is er reden om gedurende de resterende looptijd van het programma aanvullende aandacht te besteden aan (aspecten 
van) het doelmatig inrichten van programmeerprocessen?  

 

Leren voor de toekomst 

 

Wat leert het programma ons over wat in de toekomst nodig is op het gebied van praktijk, beleid, onderwijs en/of 

onderzoek(sprogrammering)? 
 

Afsluitende vraag 
 

Wat ga je op basis van deze analyses veranderen in het programma? 
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Bijlage 5. Checklist Standaardinformatie-uitvraag ten behoeve van de eindevaluatie 
 
 

Impact Pathway 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Productieve interacties Samenwerking met relevante stakeholders 
- Met wie is er samengewerkt op programmaniveau? 
- Tot welk(e) categorie/veld behoort deze stakeholder? Denk aan de categorieën/velden praktijk 

(preventie/cure/care/welzijn), beleid (lokaal/regionaal/nationaal/internationaal), onderzoek/wetenschap, onderwijs, 
patiënten/burgers, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, andere financiers, anders. 

- Werden stakeholders met verschillende achtergronden (sekse, gender, leeftijd, etniciteit, SES) gehoord/uitgenodigd voor 
input? 

- Werd er aangesloten op de vragen en behoeften van relevante subgroepen (naar bijv. sekse, gender, leeftijd, etniciteit, 
SES)? Indien niet, werd dit onderbouwd? 

- Wat was het belang van de stakeholder(s) bij het programma? Hoeveel invloed schrijf je aan de participatie toe? Zie 
hiervoor ook de Influence/Interest-matrix (link). 

- Hoe was het samenwerkingsproces op programmaniveau ingericht? Denk aan een convenant, stakeholderdeelname aan 
de programmacommissie, etc. 

- Welke activiteit(en) is/zijn uitgevoerd om samenwerking te stimuleren/organiseren? Kijk naar de tabel met strategieën en 
activiteiten voor ‘samenwerking met relevante stakeholders’ in bijlage 9 (link). 

- Voor wie was deze samenwerkingsactiviteit bedoeld? 
- Wanneer had deze samenwerkingsactiviteit plaats? 
- Waar had deze samenwerkingsactiviteit plaats? Bijv. bij welke organisatie, op locatie van welke stakeholder, etc.? 
- In hoeverre heeft er verandering plaatsgevonden in samenwerkingspartners op programmaniveau? 
- Beschrijf het verloop van de samenwerking(en) op programmaniveau. Wat was de meerwaarde/Wat heeft de 

samenwerking opgeleverd? Wat ging goed en waarom? Wat zijn leer- en verbeterpunten? 
 
Cofinanciering 

- Was er in het programma sprake van verplichte of gewenste cofinanciering (in cash of in kind)? 
- Met welk doel? 
- Wie heeft wat bijgedragen op programmaniveau? Denk aan de categorieën/velden praktijk (preventie/cure/care/welzijn), 

beleid (lokaal/regionaal/nationaal/internationaal), onderzoek/wetenschap, onderwijs, patiënten/burgers, bedrijfsleven, 
zorgverzekeraars, andere financiers, anders.  

- Wie heeft wat bijgedragen op geaggregeerd projectniveau? Denk aan de categorieën/velden praktijk 
(preventie/cure/care/welzijn), beleid (lokaal/regionaal/nationaal/internationaal), onderzoek/wetenschap, onderwijs, 
patiënten/burgers, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, andere financiers, anders.  

 

Oplevering van bruikbare kennisproducten 
- Welke kennisproducten zijn er op programmaniveau opgeleverd? Zie ter inspiratie bijlage 10 (link). 
- Voor welke doelgroep(en) is het product bedoeld? 
- Wat was de opleverdatum van het product? 
- Is het een tussen- of een eindproduct? Denk ook aan tussentijds opgeleverde producten, zoals een model, 

literatuuroverzicht, dataset, etc. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Influence-interest-matrix.png
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_producten_projectniveau.pdf
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- Is het product gericht op een wetenschappelijke of maatschappelijke doelgroep? 
- In welke taal is het product opgeleverd: Nederlands, Engels, anders? 
- Via welk medium is het product gedeeld? Denk hierbij aan cursussen, congressen, software, websites, etc. 
- Wordt het product gebruikt? 

o Door wie/welke stakeholder(s) wordt het gebruikt? Wat is de ervaring bij het gebruik? 
o Waarom (nog) niet, en wat is nodig om het gebruik (verder) te stimuleren? 

- Zijn er blijken van maatschappelijke erkenning en waardering voor onderzoek/onderzoekers binnen het programma? 
Denk hierbij aan een prijs (bijv. Parel), vervolgsubsidie (bijv. VIMP), aanstelling en positie betaald door maatschappelijke 
groepen, publieke trainingen/presentaties, mediaoptredens, tentoonstellingen, lidmaatschappen etc. 

 
Gerichte verspreidings- en implementatieactiviteiten 

- Welke implementatiestrategieën en -activiteiten zijn ingezet? Zie de tabel met strategieën en activiteiten in bijlage 9 
(link). 

- Welke strategieën en bijbehorende activiteiten werkten goed en waarom? 
- Welke strategieën en bijbehorende activiteiten werkten minder goed en waarom? 
- Heeft dit geleid tot specifieke aanpassingen in het programma dan wel op projectniveau?  

 

BVO – Maatschappelijke 
relevantie 

Stakeholderparticipatie / Productieve interactie: Samenwerking met relevante stakeholders 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 
 
Cofinanciering (Productieve interactie) 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 
 
Diversiteit van commissiesamenstelling 

- In hoeverre is de samenstelling van de commissie adequaat gebleken?  
o Was er in de commissie expertise op diversiteit in onderzoek? 
o Weerspiegelde de achtergrond van de commissieleden de diversiteit in de bredere samenleving en/of de 

doelgroep van het programma (bijv. qua sekse, leeftijd, etniciteit etc.)? 

 
Breed begrip van gezondheid 

- Op welke wijze is in het programma een breed begrip van gezondheid gerealiseerd?  
 
Participatieve kennisinfrastructuur 

- Op welke wijze zijn in het programma duurzame samenwerkingsverbanden met praktijk, beleid en/of onderwijs 
gerealiseerd?  

 
Meerwaarde van kennis in praktijk, beleid en onderwijs / Productieve interactie: Gerichte verspreidings- en 
implementatieactiviteiten 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 

 

BVO – 
Wetenschappelijke 
kwaliteit 

Innovatie van methodologie 
- Op welke wijze is in het programma methodologische vernieuwing gerealiseerd?  

 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
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Diversiteit in inhoud van onderzoek 

- Op welke wijze werd in het programma aandacht besteed aan de invloed van diversiteitskenmerken als sekse, gender, 
leeftijd, etniciteit, SES etc. voor de opzet, uitvoering, analyse en rapportage van (onderzoek binnen) het programma? 

- Gaf de programmatekst helder inzicht in voor welke diverse (sub)groepen in de samenleving de resultaten relevant en 
bruikbaar zijn? 

 
Praktijkgericht onderzoek 

- Op welke wijze is in het programma praktijkgericht onderzoek gerealiseerd?  
 
Grensverleggend onderzoek 

- Op welke wijze is in het programma innovatief, grensverleggend onderzoek gerealiseerd?  
 
Interdisciplinaire samenwerking en kennisontwikkeling 

- Op welke wijze is in het programma interdisciplinaire samenwerking en kennisontwikkeling gerealiseerd?  
 
Internationale samenwerking en kennisuitwisseling 

- Op welke wijze is in het programma internationale samenwerking en kennisuitwisseling gerealiseerd?  

 
Diversiteit/Variëteit van het beoordelingsproces 

- Op welke wijze is in het programma diversiteit en/of variëteit van het beoordelingsproces gerealiseerd?  
 
Variëteit van (transfer van) output / Productieve interactie: Oplevering van bruikbare kennisproducten 
Zie de vragen bij ‘Productieve interacties’ aan het begin van deze tabel. 
 

BVO - Integriteit Transparantie/openheid van onderzoek/(pre)registratie 
- Op welke wijze is in het programma transparantie/openheid van onderzoek gerealiseerd?  
- Werden in de programmatekst bestaande standaarden en richtlijnen benoemd, zoals standaarden voor (pre)registratie, 

open access en FAIR data en richtlijnen als de EQUATOR- en SAGER-richtlijnen? 
 
Replicatie(onderzoek) 

- Op welke wijze is in het programma replicatie(onderzoek) gerealiseerd?  
 
Tegengaan van publicatiebias 

- Op welke wijze is in het programma het tegengaan van publicatiebias gerealiseerd?  
 
Training en kwaliteitszorg 

- Op welke wijze is in het programma training en kwaliteitszorg rond het bevorderen van verantwoorde 
onderzoekspraktijken gerealiseerd? 

 
Nevenfuncties/Belangenverstrengeling 

- Op welke wijze is in het programma adequaat omgegaan met nevenfuncties en belangenverstrengeling?  
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BVO - Efficiëntie Gebruik bestaande data/eResearch/citizen science 
- Op welke wijze is in het programma adequaat gebruik gemaakt van bestaande data/eResearch/citizen science?  
- Op welke wijze werd in het programma aandacht besteed aan het mogelijk effect van het gebruik van bestaande 

data/eResearch/citizen science op relevante subgroepen en het risico op het bevestigen van ongelijkheden in 
representatie van bepaalde (sub)groepen in onderzoek? 

 
Stimuleren van systematische reviews/kennissyntheses 

- Op welke wijze zijn in het programma systematische reviews/kennissyntheses gerealiseerd?  
 
Passende (alternatieve) designs 

- Op welke wijze zijn in het programma passende (alternatieve) designs toegepast?  
 
Omgang met (potentiële) inclusie- en/of operationele problemen 

- Op welke wijze is in het programma adequaat omgegaan met (potentiële) inclusie- en/of operationele problemen?  
 

Doelmatige inrichting van programmeerprocessen 
- Op welke wijze zijn de programmeerprocessen doelmatig ingericht?  
- Was daarbij een rol weggelegd voor consortia? 

 

Leren voor de toekomst 
 

Wat leert het programma ons over wat in de toekomst nodig is op het gebied van praktijk, beleid, onderwijs en/of 
onderzoek(sprogrammering)? 
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Bijlage 6. Standaardinformatie-uitvraag impact voor het aanvraagformulier 

(projectniveau) 
 
Toelichting voor projectleiders 

ZonMw definieert impact van haar programma’s en daaronder ressorterende projecten in termen van 
kennisbenutting. De mate van gebruiksgerichtheid wordt bepaald door de tijdshorizon, het karakter en 
doel van het programma: meer of minder gericht op het beter begrijpen dan wel kunnen veranderen van 
de wereld om ons heen.  
Kennisbenutting – meer of minder direct - wordt beschouwd als een adaptief proces dat gebruik van 
(tussentijdse) opbrengsten/uitkomsten/producten van projecten bevordert voor verdere waardecreatie in 
contexten van beleid, praktijk, onderwijs en/of onderzoek. Dit proces vereist werkrelaties en interacties 
tussen projectteamleden en potentiële kennisgebruikers in idealiter elk projectstadium, ook wanneer 
kennisgebruik niet binnen afzienbare tijd is (te) voorzien: vanaf de formulering van een vraagstelling tot 
en met het verspreiden van kennisproducten en het faciliteren van gebruik door middel van doelgerichte 
activiteiten binnen de eigen invloedsfeer.  

Indien relevant, moet hierbij aandacht zijn voor aansluiting op de vragen, behoeften en 
handelingsperspectieven van groepen in de samenleving met diverse achtergronden (in bijvoorbeeld 
sekse, gender, leeftijd, sociaaleconomische status, etniciteit, seksuele oriëntatie etc.).  
 
Toelichting voor ZonMw-programmamedewerkers en evaluatoren 
De huidige uitvraag bevat geen scoring/waardeoordeel van de gegeven antwoorden. Een dergelijke 
beoordeling per vraag/sectie kan het ZonMw-bureau wel helpen bij de governance van projecten 
((bij)sturen, monitoren, evalueren). Onder meer met het oog op consistentie verdient het de voorkeur 
om een dergelijke beoordeling door het bureau/de evaluator te laten geven, en niet door een 
projectleider.9 Scoring zou per vraag/sectie kunnen geschieden op basis van een +/+-/- schaal. Deze 
scoring/beoordeling is puur voor intern gebruik: elke programmamanager kan zijn/haar eigen 
scoringscriteria en schaalscore (onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed, vergelijkbaar met 

kwaliteitsscore van VIMP-aanvraag) opstellen. 
 
Toelichting van specifieke termen in de impact-uitvraag 

Term Toelichting 

Algemeen 

Kennisbenutting Bij ZonMw spreken we van impact als er sprake is van 

kennisbenutting, oftewel het gebruik van resultaten van projecten en 
programma’s door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek. 

Projectopbrengsten/-
uitkomsten 

Alle (tussentijdse) resultaten die een project voortbrengt: (nieuwe) 
kennis of kunde, al dan niet in een product (zoals een artikel, folder, 
filmpje) vervat. Dit kan gaan om zowel inhoudelijke kennis en kunde 
als kennis of kunde over het proces van onderzoek doen/projectuitvoer 
(denk aan ‘briljante mislukkingen’). 

(Kennis)Product Alle (tussentijdse) opbrengsten en uitkomsten van een project die in 

een ‘tastbaar’ product zijn gevat: artikelen, folders, filmpjes, datasets, 
richtlijnen, onderwijsmodules/trainingen, etc. Zie de tabel met 
producten/productenmatrix (bijlage 10 – link – van het 
instructiedocument) voor inspiratie. 

Verspreidings- en 
implementatiestrategieën en 
-activiteiten 

Strategieën en bijbehorende activiteiten die doelgericht worden ingezet 
om de verspreiding en het gebruik van (tussentijdse) 
opbrengsten/uitkomsten van projecten door beoogde doelgroepen in 
praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek te bevorderen.  
Zie de tabel met implementatiestrategieën en -activiteiten (bijlage 9 – 

link – van het instructiedocument) voor inspiratie. 

Stakeholders 

Stakeholders Personen en/of organisaties die belang hebben bij dan wel interesse 
hebben in de uitkomsten van het project (zoals een potentiele 
kennisgebruiker of co-financier). Stakeholders worden idealiter in elk 
projectstadium betrokken, vanaf de formulering van een vraagstelling 
tot en met het verspreiden van kennis(producten) en het faciliteren 
van gebruik door middel van doelgerichte activiteiten. Stakeholder 

kunnen in meerdere categorieën geplaatst worden: beredeneer op 
basis van doel en context van het project welke categorie(ën) het 
beste aansluit(en). 

Praktijk (preventie/cure/ 
care/welzijn) 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorgverleners en hun 
samenwerkingsverbanden of platforms. 

 
9 Aan de projectgroep AIMS is de suggestie meegegeven om een wijze van scoring/beoordeling in te bouwen 

voor intern (bureau)gebruik. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_producten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
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Beleid (lokaal/regionaal/ 
nationaal/internationaal) 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan gemeenten, provincies, rijk, en 
aanverwante organisaties. 

Onderzoek/wetenschap Denk hierbij bijvoorbeeld aan kennisinstellingen en adviesbureaus, en 
hun samenwerkingsverbanden of platforms. 

Onderwijs Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijsgevenden en hun 
samenwerkingsverbanden of platforms. 

Patiënten/Burgers/ 
Ervaringsdeskundigen 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan (vertegenwoordigers van) patiënten, 
cliënten, ervaringsdeskundigen, belanghebbenden, en 
belangstellenden, en hun samenwerkingsverbanden of platforms. 

Bedrijfsleven Denk hierbij bijvoorbeeld aan (zorg)ondernemers, bedrijven en andere 

private partijen, en hun samenwerkingsverbanden of platforms. 

Financiers Denk hierbij bijvoorbeeld aan (gezondheids)fondsen en hun 
samenwerkingsverbanden of platforms. 
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Doelbereik (max. 250 woorden) 
Reflecteer, in relatie tot het projectdoel, op de volgende samenhangende vragen. 
 
Tot welke kennisbenutting moet dit project leiden bij stakeholders uit praktijk, beleid, 
onderzoek/wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en/of andere financiers? Waarom en wanneer? Hoe en 
met wie? 
[Open vraag] 
 

 
Samenwerking 
Reflecteer op samenwerkingen met stakeholders en de wijze waarop deze worden gestimuleerd om de 
kans op (tussentijdse) kennisbenutting te vergroten. 
 

Vraag Antwoordoptie 

Wordt er samengewerkt beoogd met stakeholders uit de praktijk 
(preventie/cure/care/welzijn)? 

Ja/Nee + bij ja open 
vraag: 

- Met wie? 

Wordt er samengewerkt beoogd met stakeholders uit beleid 
(lokaal/regionaal/nationaal/internationaal)? 

Ja/Nee + bij ja open 
vraag: 

- Met wie? 

Wordt er samengewerkt beoogd met stakeholders uit 
onderzoek/wetenschap? 

Ja/Nee + bij ja open 
vraag: 

- Met wie? 

Wordt er samengewerkt beoogd met stakeholders uit het onderwijs? Ja/Nee + bij ja open 
vraag: 

- Met wie? 

Wordt er samengewerkt beoogd met patiënten/burgers/ 
ervaringsdeskundigen? 

Ja/Nee + bij ja open 
vraag: 

- Met wie? 

Wordt er samengewerkt beoogd met stakeholders uit het bedrijfsleven? Ja/Nee + bij ja open 

vraag: 
- Met wie? 

Wordt er samengewerkt beoogd met zorgverzekeraars? Ja/Nee + bij ja open 
vraag: 

- Met wie? 

Wordt er samengewerkt beoogd met andere financiers? Ja/Nee + bij ja open 
vraag: 

- Met wie? 

Wordt er samengewerkt beoogd met andere stakeholders? Ja/Nee + bij ja open 
vraag: 

- Met wie? 

Wat is het belang van de stakeholder(s) bij het project? Hoeveel invloed 
schrijf je aan de participatie toe? Zie de Influence/Interest-matrix (link). 

Open vraag 

Beschrijf hoe het samenwerkingsproces wordt ingericht.  
Welke activiteit(en) ga je met wie en wanneer uitvoeren om 
samenwerking te stimuleren/organiseren? Kijk naar de tabel met 
strategieën en activiteiten voor ‘samenwerking bevorderende 
strategieën’ in bijlage 9 (link). Denk aan een stakeholderdeelname aan 
een klankbordgroep, etc. 

Open vraag 

 
 
Producten 
Reflecteer op de bruikbaarheid van op te leveren kennisproducten voor stakeholders. Denk hierbij aan 

publicaties, kennissyntheses, etc. Het betreft zowel tussenproducten als eindproducten. 

Vraag Antwoordoptie 

Welk(e) kennisproduct(en) wordt/worden opgeleverd en voor wie? In 
welke taal? Geef aan naar verwachting wanneer.  

Productenmatrix (zie 
bijlage 10, link) 

Via welke media worden kennisproduct(en) gedeeld? Denk hierbij aan 
cursussen, congressen, software, websites, etc. 

Open vraag 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Influence-interest-matrix.png
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_producten_projectniveau.pdf
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Verspreiding en implementatie 
Reflecteer op de inzet van gerichte activiteiten voor verspreiding en gebruik van (tussentijdse) 
opbrengsten, uitkomsten en/of kennisproducten.  
 

Vraag Antwoordoptie 

Welke implementatiestrategieën en –activiteiten worden ingezet en voor 
welke doelgroep (zie tabel implementatiestrategieën/activiteiten)? 

Lijst strategieën en 
activiteiten (zie bijlage 9, 
link) én een open vraag 
om andere activiteiten toe 
te voegen 

Is er sprake van inzet van specifieke expertise en/of infrastructuur voor 
kennisbenutting? Zo ja, welke? Bijvoorbeeld een implementatie-
adviseur, Technology Transfer Office of implementatienetwerk.  

Ja/Nee + bij ja: Open 
vraag 

 
Overig (max. 250 woorden) 
Is er aanvullende informatie over kennisbenutting die u wilt toevoegen? 
[Open vraag] 
 

  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
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Bijlage 7. Standaardinformatie-uitvraag impact voor het voortgangsverslag 

(projectniveau) 
 
Toelichting voor projectleiders 

ZonMw definieert impact van haar programma’s en daaronder ressorterende projecten in termen van 
kennisbenutting. De mate van gebruiksgerichtheid wordt bepaald door de tijdshorizon, het karakter en 
doel van het programma: meer of minder gericht op het beter begrijpen dan wel kunnen veranderen van 
de wereld om ons heen.  
Kennisbenutting – meer of minder direct - wordt beschouwd als een adaptief proces dat gebruik van 
(tussentijdse) opbrengsten/uitkomsten/producten van projecten bevordert voor verdere waardecreatie in 
contexten van beleid, praktijk, onderwijs en/of onderzoek. Dit proces vereist werkrelaties en interacties 
tussen projectteamleden en potentiële kennisgebruikers in idealiter elk projectstadium, ook wanneer 
kennisgebruik niet binnen afzienbare tijd is (te) voorzien: vanaf de formulering van een vraagstelling tot 
en met het verspreiden van kennisproducten en het faciliteren van gebruik door middel van doelgerichte 
activiteiten binnen de eigen invloedsfeer.  

Indien relevant, moet hierbij aandacht zijn voor aansluiting op de vragen, behoeften en 
handelingsperspectieven van groepen in de samenleving met diverse achtergronden (in bijvoorbeeld 
sekse, gender, leeftijd, sociaaleconomische status, etniciteit, seksuele oriëntatie etc.).  
 
Toelichting voor ZonMw-programmamedewerkers en evaluatoren 
De huidige uitvraag bevat geen scoring/waardeoordeel van de gegeven antwoorden. Een dergelijke 
beoordeling per vraag/sectie kan het ZonMw-bureau wel helpen bij de governance van projecten 
((bij)sturen, monitoren, evalueren). Onder meer met het oog op consistentie verdient het de voorkeur 
om een dergelijke beoordeling door het bureau/de evaluator te laten geven, en niet door een 
projectleider.10 Scoring zou per vraag/sectie kunnen geschieden op basis van een +/+-/- schaal. Deze 
scoring/beoordeling is puur voor intern gebruik: elke programmamanager kan zijn/haar eigen 
scoringscriteria en schaalscore (onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed, vergelijkbaar met 

kwaliteitsscore van VIMP-aanvraag) opstellen. 
 

Toelichting van specifieke termen in de impact-uitvraag 

Term Toelichting 

Algemeen 

Kennisbenutting Bij ZonMw spreken we van impact als er sprake is van 
kennisbenutting, oftewel het gebruik van resultaten van projecten en 
programma’s door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek. 

Projectopbrengsten/-
uitkomsten 

Alle (tussentijdse) resultaten die een project voortbrengt: (nieuwe) 
kennis of kunde, al dan niet in een product (zoals een artikel, folder, 
filmpje) vervat. Dit kan gaan om zowel inhoudelijke kennis en kunde 
als kennis of kunde over het proces van onderzoek doen/projectuitvoer 
(denk aan ‘briljante mislukkingen’). 

(Kennis)Product Alle (tussentijdse) opbrengsten en uitkomsten van een project die in 
een ‘tastbaar’ product zijn gevat: artikelen, folders, filmpjes, datasets, 
richtlijnen, onderwijsmodules/trainingen, etc. Zie de tabel met 
producten/productenmatrix (bijlage 10 – link – van het 
instructiedocument) voor inspiratie. 

Verspreidings- en 
implementatiestrategieën en 

-activiteiten 

Strategieën en bijbehorende activiteiten die doelgericht worden ingezet 
om de verspreiding en het gebruik van (tussentijdse) 

opbrengsten/uitkomsten van projecten door beoogde doelgroepen in 
praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek te bevorderen.  
Zie de tabel met implementatiestrategieën en -activiteiten (bijlage 9 – 
link – van het instructiedocument) voor inspiratie. 

Stakeholders 

Stakeholders Personen en/of organisaties die belang hebben bij dan wel interesse 
hebben in de uitkomsten van het project (zoals een potentiele 
kennisgebruiker of co-financier). Stakeholders worden idealiter in elk 

projectstadium betrokken, vanaf de formulering van een vraagstelling 
tot en met het verspreiden van kennis(producten) en het faciliteren 
van gebruik door middel van doelgerichte activiteiten. Stakeholder 
kunnen in meerdere categorieën geplaatst worden: beredeneer op 
basis van doel en context van het project welke categorie(ën) het 
beste aansluit(en). 

 
10 Aan de projectgroep AIMS is de suggestie meegegeven om een wijze van scoring/beoordeling in te bouwen 

voor intern (bureau)gebruik. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_producten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
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Praktijk (preventie/cure/ 
care/welzijn) 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorgverleners en hun 
samenwerkingsverbanden of platforms. 

Beleid (lokaal/regionaal/ 
nationaal/internationaal) 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan gemeenten, provincies, rijk, en 
aanverwante organisaties. 

Onderzoek/wetenschap Denk hierbij bijvoorbeeld aan kennisinstellingen en adviesbureaus, en 
hun samenwerkingsverbanden of platforms. 

Onderwijs Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijsgevenden en hun 
samenwerkingsverbanden of platforms. 

Patiënten/Burgers/ 
Ervaringsdeskundigen 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan (vertegenwoordigers van) patiënten, 
cliënten, ervaringsdeskundigen, belanghebbenden, en 

belangstellenden, en hun samenwerkingsverbanden of platforms. 

Bedrijfsleven Denk hierbij bijvoorbeeld aan (zorg)ondernemers, bedrijven en andere 
private partijen, en hun samenwerkingsverbanden of platforms. 

Financiers Denk hierbij bijvoorbeeld aan (gezondheids)fondsen en hun 
samenwerkingsverbanden of platforms. 
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Doelbereik 
Reflecteer, in relatie tot het projectdoel, op de (eventuele) benutting van tussentijdse opbrengsten, 
uitkomsten en/of opgeleverde kennisproducten. 
 

Vraag Antwoordoptie 

Worden projectuitkomsten al gebruikt in de praktijk 
(preventie/cure/care/welzijn)? 

Ja/Nee + bij 
Ja: Door wie en wat is 
hierbij de ervaring? 
Nee: Waarom (nog) niet, 
en wat is nodig om gebruik 
(verder) te stimuleren? 

Worden projectuitkomsten al gebruikt in beleid 
(lokaal/regionaal/nationaal/internationaal)? 

Ja/Nee + bij 
Ja: Door wie en wat is 
hierbij de ervaring? 

Nee: Waarom (nog) niet, 
en wat is nodig om gebruik 
(verder) te stimuleren? 

Worden projectuitkomsten al gebruikt in onderzoek/wetenschap? Ja/Nee + bij 
Ja: Door wie en wat is 
hierbij de ervaring? 
Nee: Waarom (nog) niet, 
en wat is nodig om gebruik 
(verder) te stimuleren? 

Worden projectuitkomsten al gebruikt in het onderwijs? Ja/Nee + bij 
Ja: Door wie en wat is 
hierbij de ervaring? 
Nee: Waarom (nog) niet, 
en wat is nodig om gebruik 
(verder) te stimuleren? 

Worden projectuitkomsten al gebruikt in het bedrijfsleven? Ja/Nee + bij 
Ja: Door wie en wat is 
hierbij de ervaring? 

Nee: Waarom (nog) niet, 
en wat is nodig om gebruik 
(verder) te stimuleren? 

Worden projectuitkomsten al gebruikt door andere financiers? Ja/Nee + bij 
Ja: Door wie en wat is 
hierbij de ervaring? 
Nee: Waarom (nog) niet, 
en wat is nodig om gebruik 
(verder) te stimuleren? 

Hoe zou in de resterende projecttijd nog beter kunnen worden gezorgd 
voor kennisbenutting richting praktijk, beleid, onderzoek/wetenschap, 
onderwijs, bedrijfsleven en/of andere financiers? Welke rol wordt 
voorzien voor wie? Maak hierbij onderscheid tussen ZonMw en andere 
stakeholders. 

Open vraag 

 
Samenwerking 
Reflecteer op het verloop van samenwerkingen met stakeholders en de wijze waarop deze worden 

gestimuleerd om de kans op kennisbenutting te vergroten. 
 

Vraag Antwoordoptie 

Vindt er samenwerking plaats met stakeholders uit de praktijk 
(preventie/cure/care/welzijn)? 

Ja/Nee + bij ja 3 open 
vragen: 

- Met wie? 
- Wat gaat goed en 

waarom?  

- Wat gaat minder 
goed en waarom? 

Vindt er samenwerking plaats met stakeholders uit beleid 
(lokaal/regionaal/nationaal/internationaal)? 

Ja/Nee + bij ja 3 open 
vragen: 

- Met wie? 
- Wat gaat goed en 

waarom?  
- Wat gaat minder 

goed en waarom? 
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Vindt er samenwerking plaats met stakeholders uit 
onderzoek/wetenschap? 

Ja/Nee + bij ja 3 open 
vragen: 

- Met wie? 
- Wat gaat goed en 

waarom?  
- Wat gaat minder 

goed en waarom? 

Vindt er samenwerking plaats met stakeholders uit het onderwijs? Ja/Nee + bij ja 3 open 
vragen: 

- Met wie? 
- Wat gaat goed en 

waarom?  
- Wat gaat minder 

goed en waarom? 

Vindt er samenwerking plaats met patiënten/burgers/ 
ervaringsdeskundigen? 

Ja/Nee + bij ja 3 open 
vragen: 

- Met wie? 
- Wat gaat goed en 

waarom?  
- Wat gaat minder 

goed en waarom? 

Vindt er samenwerking plaats met stakeholders uit het bedrijfsleven? Ja/Nee + bij ja 3 open 
vragen: 

- Met wie? 

- Wat gaat goed en 
waarom?  

- Wat gaat minder 
goed en waarom? 

Vindt er samenwerking plaats met zorgverzekeraars? Ja/Nee + bij ja 3 open 
vragen: 

- Met wie? 
- Wat gaat goed en 

waarom?  

- Wat gaat minder 
goed en waarom? 

Vindt er samenwerking plaats met andere financiers? Ja/Nee + bij ja 3 open 
vragen: 

- Met wie? 
- Wat gaat goed en 

waarom?  
- Wat gaat minder 

goed en waarom? 

Vindt er samenwerking plaats met andere stakeholders? Ja/Nee + bij ja 3 open 
vragen: 

- Met wie? 
- Wat gaat goed en 

waarom?  
- Wat gaat minder 

goed en waarom? 

Wat zijn leer- en verbeterpunten voor het vervolg van het project? Open vraag 

 
Producten 
Reflecteer op de bruikbaarheid van kennisproducten voor stakeholders.  
 

Vraag Antwoordoptie 

Welk(e) kennisproduct(en) is/zijn wanneer en voor wie opgeleverd (zie 
Productenmatrix)? Het betreft tussenproducten. 

Productenmatrix (zie 
bijlage 10, link) 

Welk(e) kennisproduct(en) wordt/worden nog opgeleverd en voor wie? 
In welke taal? Geef aan naar verwachting wanneer. 

Productenmatrix (zie 
bijlage 10, link) 

Via welke media zijn/worden kennisproduct(en) gedeeld? Denk hierbij 
aan cursussen, congressen, software, websites, etc. 

Open vraag 

Welke maatschappelijke erkenning en waardering is er tot nu toe 
geweest voor het project/de projectleider/het projectteam? Denk hierbij 

aan een prijs, vervolgsubsidie, aanstelling en positie betaald door 
maatschappelijke groepen, publieke trainingen/presentaties, 
mediaoptredens, tentoonstellingen, lidmaatschappen, etc. 

Open vraag 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_producten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_producten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_producten_projectniveau.pdf
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Verspreiding en implementatie 
Reflecteer op de inzet van gerichte activiteiten voor verspreiding en gebruik van tussentijdse 
opbrengsten, uitkomsten en/of opgeleverde kennisproducten.  
 

Vraag Antwoordoptie 

Welke implementatiestrategieën en –activiteiten zijn en/of (zullen) 
worden ingezet en voor welke doelgroep (zie tabel 
implementatiestrategieën/activiteiten)? 

Lijst strategieën en 
activiteiten (zie bijlage 9, 
link) én een open vraag 
om andere activiteiten toe 
te voegen 

Welke werken goed en waarom?  Open vraag 

Welke werken minder goed en waarom? Open vraag 

Zal dit leiden tot aanpassingen en zo ja, tot welke?  Open vraag 

Is er sprake van inzet van specifieke expertise en/of infrastructuur voor 
kennisbenutting? Zo ja, welke? Bijvoorbeeld een implementatie-
adviseur, Technology Transfer Office of implementatienetwerk. 

Ja/Nee + bij ja: Open 
vraag 

 

Overig (max. 250 woorden) 
Is er aanvullende informatie over kennisbenutting die u wilt toevoegen? 
[Open vraag] 
 
Vervolgstappen (max. 250 woorden) 
U heeft in een eerdere vraag aangegeven welke partijen de resultaten van uw project gebruiken. De 
uitkomsten van uw project kunnen door u en/of door andere partijen worden doorgeleid en/of 
doorontwikkeld om een volgende stap te zetten richting gebruik. Denk hierbij aan het gebruik van kennis 
uit fundamenteel onderzoek voor translationeel onderzoek of verdere productontwikkeling. Of het 
geschikt maken van (nieuw opgedane) kennis en kunde voor implementatie in beleid, praktijk en/of 
onderwijs. 
Vraag: Welke mogelijkheden ziet u voor verder gebruik van projectuitkomsten? Beschrijf concreet welke 

partij(en) met welke resultaten een volgende stap kunnen zetten en hoe u de rol van ZonMw hierbij ziet. 
[Open vraag] 
 

  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
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Bijlage 8. Standaardinformatie-uitvraag impact voor het eindverslag 

(projectniveau) 
 
Toelichting voor projectleiders 

ZonMw definieert impact van haar programma’s en daaronder ressorterende projecten in termen van 
kennisbenutting. De mate van gebruiksgerichtheid wordt bepaald door de tijdshorizon, het karakter en 
doel van het programma: meer of minder gericht op het beter begrijpen dan wel kunnen veranderen van 
de wereld om ons heen.  
Kennisbenutting – meer of minder direct - wordt beschouwd als een adaptief proces dat gebruik van 
(tussentijdse) opbrengsten/uitkomsten/producten van projecten bevordert voor verdere waardecreatie in 
contexten van beleid, praktijk, onderwijs en/of onderzoek. Dit proces vereist werkrelaties en interacties 
tussen projectteamleden en potentiële kennisgebruikers in idealiter elk projectstadium, ook wanneer 
kennisgebruik niet binnen afzienbare tijd is (te) voorzien: vanaf de formulering van een vraagstelling tot 
en met het verspreiden van kennisproducten en het faciliteren van gebruik door middel van doelgerichte 
activiteiten binnen de eigen invloedsfeer.  

Indien relevant, moet hierbij aandacht zijn voor aansluiting op de vragen, behoeften en 
handelingsperspectieven van groepen in de samenleving met diverse achtergronden (in bijvoorbeeld 
sekse, gender, leeftijd, sociaaleconomische status, etniciteit, seksuele oriëntatie etc.).  
 
Toelichting voor ZonMw-programmamedewerkers en evaluatoren 
De huidige uitvraag bevat geen scoring/waardeoordeel van de gegeven antwoorden. Een dergelijke 
beoordeling per vraag/sectie kan het ZonMw-bureau wel helpen bij de governance van projecten 
((bij)sturen, monitoren, evalueren). Onder meer met het oog op consistentie verdient het de voorkeur 
om een dergelijke beoordeling door het bureau/de evaluator te laten geven11. Scoring zou per 
vraag/sectie kunnen geschieden op basis van een +/+-/- schaal. Deze scoring/beoordeling is puur voor 
intern gebruik: elke programmamanager kan zijn/haar eigen scoringscriteria en schaalscore 
(onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed, vergelijkbaar met kwaliteitsscore van VIMP-aanvraag) 

opstellen. 
 
Toelichting van specifieke termen in de impact-uitvraag 

Term Toelichting 

Algemeen 

Kennisbenutting Bij ZonMw spreken we van impact als er sprake is van 

kennisbenutting, oftewel het gebruik van resultaten van projecten en 
programma’s door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek. 

Projectopbrengsten/-
uitkomsten 

Alle (tussentijdse) resultaten die een project voortbrengt: (nieuwe) 
kennis of kunde, al dan niet in een product (zoals een artikel, folder, 
filmpje) vervat. Dit kan gaan om zowel inhoudelijke kennis en kunde 
als kennis of kunde over het proces van onderzoek doen/projectuitvoer 
(denk aan ‘briljante mislukkingen’). 

(Kennis)Product Alle (tussentijdse) opbrengsten en uitkomsten van een project die in 

een ‘tastbaar’ product zijn gevat: artikelen, folders, filmpjes, datasets, 
richtlijnen, onderwijsmodules/trainingen, etc. Zie de tabel met 
producten/productenmatrix (bijlage 10 – link – van het 
instructiedocument) voor inspiratie. 

Verspreidings- en 
implementatiestrategieën en 
-activiteiten 

Strategieën en bijbehorende activiteiten die doelgericht worden ingezet 
om de verspreiding en het gebruik van (tussentijdse) 
opbrengsten/uitkomsten van projecten door beoogde doelgroepen in 
praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek te bevorderen.  
Zie de tabel met implementatiestrategieën en -activiteiten (bijlage 9 – 

link –van het instructiedocument) voor inspiratie. 

Stakeholders 

Stakeholders Personen en/of organisaties die belang hebben bij dan wel interesse 
hebben in de uitkomsten van het project (zoals een potentiele 
kennisgebruiker of co-financier). Stakeholders worden idealiter in elk 
projectstadium betrokken, vanaf de formulering van een vraagstelling 
tot en met het verspreiden van kennis(producten) en het faciliteren 
van gebruik door middel van doelgerichte activiteiten. Stakeholder 

kunnen in meerdere categorieën geplaatst worden: beredeneer op 
basis van doel en context van het project welke categorie(ën) het 
beste aansluit(en). 

Praktijk (preventie/cure/ 
care/welzijn) 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorgverleners en hun 
samenwerkingsverbanden of platforms. 

 
11 Aan de projectgroep AIMS is de suggestie meegegeven om een wijze van scoring/beoordeling in te bouwen 

voor intern (bureau)gebruik. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_producten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
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Beleid (lokaal/regionaal/ 
nationaal/internationaal) 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan gemeenten, provincies, rijk, en 
aanverwante organisaties. 

Onderzoek/wetenschap Denk hierbij bijvoorbeeld aan kennisinstellingen en adviesbureaus, en 
hun samenwerkingsverbanden of platforms. 

Onderwijs Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijsgevenden en hun 
samenwerkingsverbanden of platforms. 

Patiënten/Burgers/ 
Ervaringsdeskundigen 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan (vertegenwoordigers van) patiënten, 
cliënten, ervaringsdeskundigen, belanghebbenden, en 
belangstellenden, en hun samenwerkingsverbanden of platforms. 

Bedrijfsleven Denk hierbij bijvoorbeeld aan (zorg)ondernemers, bedrijven en andere 

private partijen, en hun samenwerkingsverbanden of platforms. 

Financiers Denk hierbij bijvoorbeeld aan (gezondheids)fondsen en hun 
samenwerkingsverbanden of platforms. 
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Doelbereik 
Reflecteer, in relatie tot het projectdoel, op de benutting van opbrengsten, uitkomsten en/of opgeleverde 
kennisproducten. 
 

Vraag Antwoordoptie 

Worden projectuitkomsten gebruikt in de praktijk 
(preventie/cure/care/welzijn)? 

Ja/Nee + bij 
Ja: Door wie en wat is 
hierbij de ervaring? 
Nee: Waarom (nog) niet, 
en wat is nodig om gebruik 
(verder) te stimuleren? 

Worden projectuitkomsten gebruikt in beleid 
(lokaal/regionaal/nationaal/internationaal)? 

Ja/Nee + bij 
Ja: Door wie en wat is 
hierbij de ervaring? 

Nee: Waarom (nog) niet, 
en wat is nodig om gebruik 
(verder) te stimuleren? 

Worden projectuitkomsten gebruikt in onderzoek/wetenschap? Ja/Nee + bij 
Ja: Door wie en wat is 
hierbij de ervaring? 
Nee: Waarom (nog) niet, 
en wat is nodig om gebruik 
(verder) te stimuleren? 

Worden projectuitkomsten gebruikt in het onderwijs? Ja/Nee + bij 
Ja: Door wie en wat is 
hierbij de ervaring? 
Nee: Waarom (nog) niet, 
en wat is nodig om gebruik 
(verder) te stimuleren? 

Worden projectuitkomsten gebruikt in het bedrijfsleven? Ja/Nee + bij 
Ja: Door wie en wat is 
hierbij de ervaring? 

Nee: Waarom (nog) niet, 
en wat is nodig om gebruik 
(verder) te stimuleren? 

Worden projectuitkomsten gebruikt door andere financiers? Ja/Nee + bij 
Ja: Door wie en wat is 
hierbij de ervaring? 
Nee: Waarom (nog) niet, 
en wat is nodig om gebruik 
(verder) te stimuleren? 

Hoe zou in de toekomst nog beter kunnen worden gezorgd voor 
kennisbenutting richting praktijk, beleid, onderzoek/wetenschap, 
onderwijs, bedrijfsleven en/of andere financiers? Welke rol wordt 
voorzien voor wie? Maak hierbij onderscheid tussen ZonMw en andere 
stakeholders. 

Open vraag 

 
Samenwerking 
Reflecteer op het verloop van samenwerkingen met stakeholders en de wijze waarop deze zijn 

gestimuleerd om de kans op kennisbenutting te vergroten. 
 

Vraag Antwoordoptie 

Heeft er samenwerking plaatsgevonden met stakeholders uit de praktijk 

(preventie/cure/care/welzijn)? 

Ja/Nee + bij ja 3 open 

vragen: 
- Met wie? 
- Wat ging goed en 

waarom?  
- Wat ging minder 

goed en waarom? 

Heeft er samenwerking plaatsgevonden met stakeholders uit beleid 

(lokaal/regionaal/nationaal/internationaal)? 

Ja/Nee + bij ja 3 open 

vragen: 
- Met wie? 
- Wat ging goed en 

waarom?  
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- Wat ging minder 
goed en waarom? 

Heeft er samenwerking plaatsgevonden met stakeholders uit 

onderzoek/wetenschap? 

Ja/Nee + bij ja 3 open 

vragen: 
- Met wie? 
- Wat ging goed en 

waarom?  
- Wat ging minder 

goed en waarom? 

Heeft er samenwerking plaatsgevonden met stakeholders uit het 

onderwijs? 

Ja/Nee + bij ja 3 open 

vragen: 
- Met wie? 
- Wat ging goed en 

waarom?  

- Wat ging minder 
goed en waarom? 

Heeft er samenwerking plaatsgevonden met patiënten/burgers/ 

ervaringsdeskundigen? 

Ja/Nee + bij ja 3 open 

vragen: 

- Met wie? 
- Wat ging goed en 

waarom?  
- Wat ging minder 

goed en waarom? 

Heeft er samenwerking plaatsgevonden met stakeholders uit het 

bedrijfsleven? 

Ja/Nee + bij ja 3 open 

vragen: 

- Met wie? 
- Wat ging goed en 

waarom?  
- Wat ging minder 

goed en waarom? 

Heeft er samenwerking plaatsgevonden met zorgverzekeraars? Ja/Nee + bij ja 3 open 

vragen: 
- Met wie? 
- Wat ging goed en 

waarom?  
- Wat ging minder 

goed en waarom? 

Heeft er samenwerking plaatsgevonden met andere financiers? Ja/Nee + bij ja 3 open 

vragen: 
- Met wie? 
- Wat ging goed en 

waarom?  

- Wat ging minder 
goed en waarom? 

Heeft er samenwerking plaatsgevonden met andere stakeholders? Ja/Nee + bij ja 3 open 

vragen: 

- Met wie? 
- Wat ging goed en 

waarom?  
- Wat ging minder 

goed en waarom? 

Wat zijn leer- en verbeterpunten voor een volgend project en/of voor 

vervolgstappen? 

Open vraag 
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Producten 
Reflecteer op de bruikbaarheid van kennisproducten voor stakeholders.  
 

Vraag Antwoordoptie 

Welk(e) kennisproduct(en) is/zijn wanneer en voor wie opgeleverd (zie 

Productenmatrix)? Het betreft eindproducten. 

Productenmatrix (zie 

bijlage 10, link) 

Welk(e) kennisproduct(en) wordt/worden nog opgeleverd en voor wie? 

In welke taal? Geef aan naar verwachting wanneer. 

Productenmatrix (zie 

bijlage 10, link) 

Via welke media zijn/worden kennisproduct(en) gedeeld? Denk hierbij 

aan cursussen, congressen, software, websites, etc. 

Open vraag 

Welke maatschappelijke erkenning en waardering is er geweest voor het 

project/de projectleider/het projectteam? Denk hierbij aan een prijs, 

vervolgsubsidie, aanstelling en positie betaald door maatschappelijke 

groepen, publieke trainingen/presentaties, mediaoptredens, 

tentoonstellingen, lidmaatschappen, etc. 

Open vraag 

 
Verspreiding en implementatie 
Reflecteer op de inzet van gerichte activiteiten voor verspreiding en gebruik van opbrengsten, 
uitkomsten en/of opgeleverde kennisproducten. 
 

Vraag Antwoordoptie 

Welke implementatiestrategieën en –activiteiten zijn en/of (zullen) 

worden ingezet en voor welke doelgroep (zie tabel 

implementatiestrategieën/activiteiten)? 

Lijst strategieën en 

activiteiten (zie bijlage 9, 

link) én een open vraag 

om andere activiteiten toe 

te voegen 

Welke werkten goed en waarom?  Open vraag 

Welke werkten minder goed en waarom? Open vraag 

Heeft dit geleid tot aanpassingen en zo ja, tot welke?  Open vraag 

Was er sprake van inzet van specifieke expertise en/of infrastructuur 

voor kennisbenutting? Zo ja, welke? Bijvoorbeeld een implementatie-

adviseur, Technology Transfer Office of implementatienetwerk. 

Ja/Nee + bij ja: Open 

vraag 

 
Overig (max. 250 woorden) 
Is er aanvullende informatie over kennisbenutting die u wilt toevoegen? 
[Open vraag] 
 
Vervolgstappen (max. 250 woorden) 
U heeft in een eerdere vraag aangegeven welke partijen de resultaten van uw project gebruiken. De 
uitkomsten van uw project kunnen door u en/of door andere partijen worden doorgeleid en/of 
doorontwikkeld om een volgende stap te zetten richting gebruik. Denk hierbij aan het gebruik van kennis 
uit fundamenteel onderzoek voor translationeel onderzoek of verdere productontwikkeling. Of het 

geschikt maken van (nieuw opgedane) kennis en kunde voor implementatie in beleid, praktijk en/of 
onderwijs. 
Vraag: Welke mogelijkheden ziet u voor verder gebruik van projectuitkomsten? Beschrijf concreet welke 
partij(en) met welke resultaten een volgende stap kunnen zetten en hoe u de rol van ZonMw hierbij ziet. 
[Open vraag] 
 

  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_producten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_producten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_producten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/Tabel_voorbeelden_activiteiten_projectniveau.pdf
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Bijlage 9. Tabel met implementatiestrategieën en –activiteiten, op niveau van een project 

 

Implementatiestrategieën Voorbeelden van activiteiten op projectniveau 

Informerende strategieën 
 
Bedoeld om mensen te informeren over de stand van 
zaken wat betreft kennis en kunde (hier aangeduid als 
‘kennis’) 
 

□ Promotie-/Voorlichtingsmateriaal maken en verspreiden 
□ Voorlichting geven op een bijeenkomst 
□ Voorlichting geven op social media 
□ Publiceren in (vak)tijdschriften/-bladen 

Motiverende / Draagvlakvergrotende strategieën 
 
Bedoeld om mensen mee te krijgen en aan te zetten 
tot kennisbenutting 
 

□ Persoonlijk contact 
□ Bijeenkomst (netwerk, workshop, conferentie) organiseren t.b.v. draagvlak 
□ Inschakelen sleutelfiguren en opinieleiders* 
□ Intercollegiaal contact 
□ (Begeleidings)groep met stakeholders inzetten* 
□ Feedback geven op basis van metingen of observaties 
□ Reminders (zoals stickers of signalen in computerprogramma’s of apps) 
□ Dialogen organiseren t.b.v consensus* 
 

Educatieve strategieën 

 
Bedoeld om mensen kennis en vaardigheden aan te 
leren zodat zij de (nieuwe) kennis in hun praktijk 
kunnen benutten 
 

□ Bijeenkomst (netwerk, workshop, conferentie) organiseren t.b.v. kennisoverdracht 

□ Training/Onderwijs geven* 
□ Intervisie-/Consultatie(sessie) houden/aanbieden 
□ E-learning aanbieden/samenstellen 
□ Leergemeenschap opzetten* 
 

Organisatorische strategieën 
 
Bedoeld om processen goed te stroomlijnen en 
blokkades op te lossen ten behoeve van een optimale 

kans op kennisbenutting 
 

□ Nieuwe werkprocessen ontwerpen en/of invoeren 
□ (Kwaliteits)verbeter-traject initiëren 
□ Ketenzorg opzetten 
□ Datamanagement organiseren en/of inzetten* 

□ Communicatie en betrokkenheid (in- en extern) verbeteren 
□ Aansluiten bij management- en kwaliteitscycli van stakeholders 
□ Beschermen Intellectual Property en proof-of-concept 
□ Businesscase of kosten/baten balans opstellen 
□ Uitvoeren SWOT-analyse* 
 

Faciliterende strategieën 
 
Bedoeld om in belangrijke randvoorwaarden te 
voorzien die kennisbenutting helpen realiseren 

 

□ Investeren in innoveren/implementeren (capaciteit en competenties)* 
□ Coaching, supervisie en technische ondersteuning* 
□ Aanleren verbetervaardigheden en projectmanagementvaardigheden 
□ Projectmanagement en detacheringsmogelijkheden bieden 

□ Matchmaking/Co-creatie/Dialogen met relevante stakeholders/eindgebruikers* 
□ Richtlijn maken of aanpassen 
□ Keuzehulp maken of aanpassen 
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Marktgerichte strategieën 
 
Bedoeld om het gevoel van eigenaarschap te 
vergroten, door een relatie te leggen tussen de kennis 
en de (financiële) gevolgen 
 

□ Kwaliteitskeurmerk behalen 
□ Imago of positie verbeteren d.m.v. cijfers of reclame 
□ Zorgen dat de vernieuwing vergoed kan worden via de verzekering/zorginkoop 
□ Financiële incentives ontwikkelen 
□ Licenties of accreditering inzetten 
□ Investeren in vervolgfinanciering* 

□ Aanpassen stimulerings-/toeslagstructuren* 
□ Aanvragen van patent 
□ Cofinancieren in cash of in kind  
 

Patiënt-/Burgergerichte strategieën 
 
Bedoeld om vanuit de patiënt/burger de druk te 
vergroten om (nieuwe) kennis te benutten 
 

□ Samen beslissen inzetten* 
□ Keuzehulp maken 
□ Patiëntervaringen meten en gebruiken* 
□ Therapietrouw bevorderen 
□ Vraag naar innovatie stimuleren 
□ Zelfmanagement bevorderen 

□ Opzetten en toerusten van een gebruikersraad/patiëntenpanel* 
 

Samenwerking bevorderende strategieën 
 
Bedoeld om perspectieven en contexten van partijen 
op elkaar af te stemmen en wederzijdse 
competentieontwikkeling te bevorderen 
 

□ Relevante stakeholders actieve rol geven in projectgroep* 
□ Identificeren en betrekken van opinieleiders, best practices of voorlopers* 
□ Opzetten en toerusten van een gebruikersraad/patiëntenpanel* 
□ Geregeld overleg met relevante stakeholders 
□ Aansluiten bij issues of kennisvragen van relevante stakeholders 
□ Matchmaking/Co-creatie/Dialogen met relevante stakeholders/eindgebruikers* 
 

Productgerichte strategieën 
Bedoeld om afspraken te maken over de verspreiding 
en oplevering van bruikbare kennisproducten 
 

□ Behoeftepeiling bij relevante stakeholders* 
□ Tussentijdse producten maken 
□ Aanpassingsmogelijkheden voor eigen context en situatie expliciteren* 
 

N.B. Deze tabel is mede geïnspireerd op de CFIR-ERIC Matching Tool v1.0. Activiteiten gemarkeerd met een sterretje (*) komen overeen met of komen voort uit 

de lijst met activiteiten van CFIR-ERIC waarbij ≥35% consensus bestaat over de effectiviteit van deze activiteit. 

 

  

https://cfirguide.org/choosing-strategies/
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Bijlage 10. Tabel met producten (‘productenmatrix’), op niveau van een project 
 

Primair doel van het kennisproduct Voorbeelden van kennisproducten op projectniveau 

Benutting in de (zorg)praktijk 
 

Artikel in een vakblad 
Artikel voor breed publiek 
Beslisondersteuning 
Boek(bijdrage) voor breed publiek 
E-health toepassing / App(licatie) 
Film(pje) 
Implementatie-/Innovatie-instrumenten 
Interventie 
Kennisagenda 
Kennisinfrastructuur / Kennisplein 
Kennissynthese 

Keuzehulp 
Nieuwsbrief / Nieuwsbericht / Persbericht 
Poster 
Presentatie / Lezing 
Protocol (of: advies tot aanpassing/herziening) 
Rapport 
Richtlijn (of: advies tot aanpassing/herziening) 
Training / E-learning / (Na)scholing 
Voorlichtingsmateriaal  
Website 
Zorgpad / Organisatiemodel (of: advies tot aanpassing/herziening) 

Anders 
 

Benutting in beleid 
 

(Kosten) evaluatie / BIA / business case 
Beleidsrapport / Policy paper 
Evaluatierapport 
Film(pje) 
Kennisagenda 
Kennissynthese 
Nieuwsbrief / Nieuwsbericht / Persbericht 
Anders 

 

Benutting in het bedrijfsleven 
 
 

Bedrijfsontwikkeling / Spin-off 
Contract 
Investeringsplan 
Patent / Octrooi / Gebruikslicentie 
Product/Prototype 
Anders 
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Benutting in wetenschap/(vervolg)onderzoek 
 

Artikel in een wetenschappelijk tijdschrift 
Boek/Monografie 
Conference Paper/Abstract 
Dataset 
Hoofdstuk in boek 
Kennisagenda 

Kennisinfrastructuur 
Kennissynthese 
Nieuwsbrief / Nieuwsbericht / Persbericht 
Poster 
Presentatie / Lezing 
Proefschrift 
Protocol (of: aanpassing/herziening van) 
Rapport 
Software 
Anders 
 

Benutting in het onderwijs 
 

Film(pje) 
Nieuwsbrief / Nieuwsbericht / Persbericht 
Onderwijsmodule / Training / E-learning / MOOC 
Poster 
Presentatie 
Anders 
 

 
 


