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Is jouw organisatie klaar 
voor implementatie?

Uit het Nationaal Preventieakkoord 
Alcohol vloeien verschillende 
projecten voort:

1. Project Vroegsignalerings- 
en preventieketen, met daaronder 
de deelprojecten eHealth, Moti-55 
en consultatie & advies;

2. Naasten.

In 2021 leveren deze projecten concrete 
resultaten op. De resultaten dragen 
bij aan een samenhangend systeem 
van online en offline preventie-tools 
en interventies, gericht op drinkers, 
naasten en professionals.

Is jouw organisatie klaar voor 
implementatie? Doe de check.

Checklist: algemeen proces van implementatie

Er is draagvlak voor de opgeleverde 
producten (trainingen, materialen)

Contactpersoon is aangesteld vanuit je instelling

Directie en stakeholders van mijn instelling zijn 
ingelicht en enthousiast over de interventie(s)

Medewerkers zijn ingelicht en enthousiast over 
de interventie(s), het belang en de plannen

Financiën geregeld bij subsidieverstrekker voor 
implementatie van de interventie(s) in 2021 en 2022

Leidend team of aanjager aangesteld die tijd 
vrijmaakt om de implementatie aan te sturen

Uren gereserveerd voor de implementatie 
van de interventie(s) in 2022

Er is bepaald welke medewerkers deze 
interventie(s) gaan uitvoeren en de training 
of e-learning gaan volgen

Medewerkers zijn bekwaam gemaakt voor 
de uitvoering (zie andere zijde). Denk aan: 
– Training en accreditatie 
– De juiste materialen zijn beschikbaar

Er is bepaald hoe je instelling de interventie(s) 
regionaal gaat promoten (communicatie, bijv. via 
website, intranet, sociale media, bijeenkomsten 
met verwijzers, etc.)

De toekomst van de producten is geborgd. 
Er is een plan voor de continuering binnen 
de organisatie
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Vroegsignalerings- en preventieketen: Health

Gezamenlijke alcoholportal Verslavingskunde Nederland 
is gekoppeld aan instelling 

Vroegsignalerings- en preventieketen: Moti-55

Medewerkers hebben zich medewerkers opgegeven voor de trainingen

Preventiemedewerkers Moti-55 zijn getraind

Benodigde materialen Moti-55 zijn in huis

Vroegsignalerings- en preventieketen consultatie & advies

Medewerkers van de Advieslijn zijn aangemeld

Medewerkers van de Advieslijn zijn getraind

De lijn van jouw instelling is aangesloten op de nieuwe software

Naasten

Interventie(s) gekozen?

Benodigde materialen in huis?

Medewerkers getraind en geaccrediteerd?


