
Individuele interviews: 
Werkvorm knelpuntenanalyse dementie

Wil jij de speerpunten van jouw samenwerkingsverband vaststellen? Deze werkvorm 
kun je gebruiken om gezamenlijk een focus te kiezen en acties te formuleren. 

Het in kaart brengen van wensen 
en behoeften van netwerkpartners 
en degenen waarvoor het Netwerk 
er is, namelijk mensen met demen-
tie en hun naasten, ten behoeve 
van het Meerjarenplan Dementie-
netwerk. Deze werkvorm kost voor 
de individuele gesprekspartners re-
latief weinig tijd. De werkvorm cre-
eert ook een bepaalde veiligheid, 
doordat deelnemers één-op-één 
hun mening kunnen geven, waar-
door deelnemers zich vrijer kunnen 
voelen om zich uit te spreken over 
onderwerpen.

Doel

Dementienetwerken, keten 
coördinatoren

Doelgroep

Tijdsinvestering

• Voorbereiding interviews: 2 uur 
• Inplanning interviews: 0,25 uur 

per interview
• Uitvoering interviews: 0,5-1 uur 

per interview
• Reistijd indien interviews fa-

ce-to-face zijn (heeft zeker 
voorkeur bij de mensen met 
dementie en mantelzorgers. 
Met netwerkpartners kan het 
eventueel ook telefonisch)

• Uitwerking interviews: 1 – 2 uur 
per interview (afhankelijk van 
lengte interview)

• Samenvatten ‘highlights’ uit alle 
interviews gezamenlijk: 4 uur

• Opnameapparaatje, of de voice-
recorder op je telefoon

• Computer + printer
• Informatiebrieven en toestem-

mingsformulieren voor mensen 
met dementie en hun mantel-
zorgers

Benodigdheden

Kosten

Afhankelijk van uurtarief mede-
werker die interviewt/uitwerkt en 
hoeveel partners en mensen met 
dementie/naasten er geïnterviewd 
worden 



Professionals
1. Selecteer welke netwerkpartners je wilt bevragen. Zeker in grote netwerken is het 

niet mogelijk om iedereen te bevragen. Voor een zo gedragen mogelijke input is 
het daarom van belang om een dwarsdoorsnede te maken van in het Netwerk ver-
tegenwoordigde organisaties, stad/dorp, op bestuurlijk niveau of van de werkvloer, 
etc.

2. Informeer de beoogde deelnemers over het doel van het interview en plan de 
interviews in

3. Houd de interviews en werk de interviews uit
4. Maak een samenvatting van de punten die gehoord zijn (het lukt niet altijd, maar 

soms is het prettiger als punten niet direct tot een geïnterviewde herleidbaar zijn)
5. Leg de samenvatting voor aan de geïnterviewden en vraag of zij zich daarin her-

kennen
Tip: een onafhankelijke interviewer zorgt er voor dat men vrijer over bepaalde onder-
werpen kan praten. 

Mensen met dementie/mantelzorgers
6. Kies een ontmoetingscentrum, inloop, of andere plek waar mensen met begin-

nende dementie komen.
7. Betrek de coördinator bij je plan. Leg uit waarom je mensen met dementie en hun 

mantelzorgers wilt bevragen. De coördinator kan de informatiebrieven en toe-
stemmingsformulieren aan mensen met dementie en mantelzorgers geven waar-
van zij denken dat die mee kunnen en willen werken.

8. Vraag aan de coördinator op welke dag en tijdstip je bij de locatie langs kunt 
komen om de interviews te houden met de mensen met dementie. De mantel-
zorgers kunnen eventueel op een andere datum en tijdstip telefonisch bevraagd 
worden.

9. Werk de interviews uit en maak een samenvatting van de punten die gehoord zijn 
Voeg deze in het document met highlights uit de interviews met professionals

Keuze voor opname punten in Meerjarenplan
10. Vergelijk de punten die in de interviews met de partners genoemd zijn met de 

punten uit de interviews van de mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
Punten die vaker genoemd worden en punten die zowel door partners, als de 
mensen met dementie en hun naasten worden genoemd zijn logische speerpun-
ten voor het Meerjarenplan. Maak een mix van zogenaamd ‘laaghangend fruit’: 
punten die relatief eenvoudig te realiseren zijn, zodat er successen te vieren zijn, 
en een aantal grotere punten. De punten die overblijven kunnen eventueel in een 
volgend Meerjarenplan worden opgenomen.

Stappenplan

Ervaring Netwerkcoördinator Oost-Veluwe: Minie Walma
 “Doordat een dwarsdoorsnede van de Netwerkpartners is geïnterviewd door de 
adviseur, konden alle partners zich herkennen in hetgeen genoemd was. Zowel de 
positieve, als de minder positieve punten. Vooral het uitgebreide document met ‘high-
lights’ heeft de Netwerkpartners inzicht gegeven en een bewustwordingsproces bij 
hen op gang gebracht dat het Netwerk brengt wat ze er zelf van maken.”.


