
 

 

 

 

 

 

Op woensdag 2 december 2015 van 12.00 u -17.00 u, is er een bijeenkomst van het Nederlands 

Implementatie Collectief (NIC) in Amsterdam. In deze bijeenkomst staan effectieve 

invoerstrategieën bij het gebruik van innovaties centraal. Welke strategieën zijn er zoal? Welke 

strategieën zijn effectief en in welk stadium van de innovatie? En hoe pas je ze toe in de praktijk?  

 

Het wordt een bijeenkomst met een internationale tint! Samen met het European 

Implementation Collaborative, is geregeld dat Dr. Fabiana Lorencatto van de City University 

Londen komt spreken over ‘Developing interventions to target identified barriers and enablers to 

change: the Behaviour Change Wheel guide to intervention development’. Vervolgens zal dr. 

Barbara Regeer van het Athena Instituut, Vrije Universiteit Amsterdam, kennis delen over 

opkomende innovatieve strategieën voor (duurzame) ontwikkeling. Er is daarbij volop ruimte voor 

vragen en discussie. Het eerste deel van de bijeenkomst wordt live-stream uitgezonden door de 

EIC waardoor alle Europese leden live kunnen meekijken en discussiëren.  

 

Na de twee plenaire spreeksters, vindt er een praktijkcarrousel plaats met verschillende 

(poster)presentaties en wordt er interactief aan de slag gegaan, neem dus zeker je eigen casus mee 

en laat je inspireren over effectief implementeren! Wil je ook een voorbeeld presenteren bij de 

praktijkcarrousel, laat het ons weten, dan vertellen we je meer over de opzet.  

 

Het belooft een interessante en leerzame middag te worden. Nodig gerust mensen uit je netwerk uit, 

maar let op het aantal plaatsen is beperkt (max. 60) dus meld je snel aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijke bijeenkomst NIC 

‘Effectieve invoerstrategieën bij het gebruik van innovaties’ 

 2 december 2015 

 
 

Programma 

 

12.00-12.30 Heerlijke lunch & Kennismaking  

12.30-13.00 Welkom en ontwikkelingen NIC 

Let op van 13:00 tot 14:30 is er een livestream met deelnemers van het  

EIC en vinden de presentaties in het Engels plaats 

 

13.00-13.45 Dr. Fabiana Lorencatto (City University Londen)  

13.45-14.00 Pauze 

14.00-14.45 Dr. Barbara Regeer (Vrije Universiteit) 

14.45-15.45 Praktijkcarrousel met verschillende (poster)presentaties 

15.45-16.45 Verdiepen a.d.h.v. eigen casus 

16.45-17.00 Afsluiting en evaluatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genodigden:  Leden van het NIC & geïnteresseerden  

 

  

Locatie:  

Hogeschool van Amsterdam 

Muller Lulofshuis ruimte 01A40 

Wibautstraat 5a  

Amsterdam 

 

Aanmelden  

Stuur een (reply)mail 

naar Pauline Goense 

p.b.goense@hva.nl 

Live stream: 

http://hva.mediamission.nl/Mediasite/Play/f8d1027af8544da8b66a77691bb84d781d 
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