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Abstract 
Het aantal mensen met dementie zal door de dubbele vergrijzing de komende jaren sterk toenemen. 

Dit zorgt ervoor dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op de mantelzorgers. Om deze 

overbelasting te minimaliseren en om de behandeling van dementiepatiënten te optimaliseren is het 

van belang dat voorzieningen voor dementiepatiënten in samenhang worden geboden. Dit gebeurt 

door gebruik te maken van zorgnetwerken. Twee belangrijke zorgnetwerken voor dementiepatiënten 

zijn dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen. Dementienetwerken en netwerken 

voor kwetsbare ouderen bestaan tot op heden veelal naast elkaar in een regio, zonder dat er sprake is 

van integratie of samenwerking. Samenwerking tussen deze twee netwerken zou echter voordelen 

kunnen hebben voor de patiënten, mantelzorgers en professionals. Of de samenwerking tussen 

dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen daadwerkelijk voordelig is, is nog niet of 

nauwelijks onderzocht. De centrale vraagstelling in dit onderzoek is dan ook: “Hoe is de huidige- en 

toekomstige samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen in 

verschillende regio’s?”  

 

Om deze vraag te beantwoorden is een exploratief multi-case kwalitatief veldonderzoek uitgevoerd. 

Binnen dit onderzoek zijn zowel in Eindhoven als in Zoetermeer een dementienetwerk en netwerk 

voor kwetsbare ouderen benaderd. Per netwerk zijn twee casemanagers, een netwerkcoördinator en 

een behandelend arts benaderd. Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van drie verschillende type 

dataverzameling: een literatuurstudie, semigestructureerde interviews en een verzameling van 

documenten. De gegevens die door de interviews zijn gegenereerd zijn geanalyseerd door gebruik te 

maken van transcripten en coderingen. 

 

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er zowel in Eindhoven als in Zoetermeer 

intensieve samenwerking tussen het dementienetwerk en het netwerk voor kwetsbare ouderen 

aanwezig is. Binnen deze samenwerking is er sprake van gemeenschappelijke doelstellingen (goede 

patiëntenzorg en minder crisisopname), hoge mate van vertrouwen, goede communicatie, duidelijke 

afspraken en rolverdelingen, goede fasering en procesontwerp, genoeg ruimte en bereidheid voor 

onderhandeling en duidelijkheid over het leiderschap op organisatorisch niveau.  

 

Desondanks zijn er in beide regio´s ook een aantal samenwerkingsaspecten die niet optimaal verlopen: 

de partners hebben niet altijd oprechte interesse in elkaars belangen, de communicatie met de 

huisartsen verloopt niet altijd goed, het leiderschap op cliëntniveau is onduidelijk, afspraken worden 

niet altijd nagekomen en er is geen sprake van een effectief functionerende structuur die is afgestemd 

op de verschillende doelen van de partners.  

 

Om deze aspecten te verbeteren moeten er in de toekomst dingen veranderen. Daarom zijn er zowel in 

Eindhoven als in Zoetermeer toekomstplannen aanwezig m.b.t. de samenwerking tussen het 

dementienetwerk en het netwerk voor kwetsbare ouderen. In Eindhoven zullen de twee netwerken 

binnenkort worden geïntegreerd. In Zoetermeer zijn hier nog geen plannen voor. Daarnaast zijn er 

zowel in Eindhoven als in Zoetermeer voorkeuren voor de toekomst aanwezig. Deze omvatten: 

integratie, meer afstemming en rust, meer wijkgerichtheid, meer duidelijkheid over de regie, meer 

kennisdeling, gezamenlijke scholing en meer maatwerk voor casemanagement.  
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1. Introductie  
In Nederland is een dubbele vergrijzing zichtbaar: aan de ene kant is er sprake van een langere 

levensverwachting en aan de andere kant zijn de “babyboomers” de leeftijdsgrens van 65 jaar 

gepasseerd. Dit betekent dat er zowel sprake is van een toename van 65-plussers als een toename van 

80-plussers (Coppens & Petrovic, 2011; Huijsman, 2013). Naar schatting zal het aantal 65-plussers in 

2041 bijna verdubbeld zijn: van 2,7 miljoen in 2012 naar 4,7 miljoen in 2041. Ook de groep 80-

plussers zal naar schatting fors toenemen: van 686.227 in 2012, naar 1.554.742 in 2040 (van Duin & 

Stoeldraijer, 2014). Deze veroudering van de bevolking leidt tot een toename van chronische ziektes 

en aandoeningen, zoals dementie (Christensen, Doblhammer, Rau, & Vaupel, 2009; Scherptong-

Engbers, 2014).  

1.1 Dementie  
Dementie is een verzamelnaam voor een reeks progressieve, organische hersenziektes waarbij de 

hersenen zijn aangetast en niet meer in staat zijn informatie op een goede manier te verwerken. Het 

komt het meeste voor onder ouderen, maar ook jongeren kunnen te maken krijgen met dementie. De 

meest bekende symptomen van dementie zijn veranderd gedrag en geheugenverlies (Holmes, 2012; 

World Health Organization, 2012). Er zijn ruim vijftig ziektes die vallen onder de verzamelnaam 

dementie. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Andere vormen van 

dementie die veel voorkomen zijn Lewy body dementie, vasculaire dementie en fronto-temporale 

dementie (FTD) (Gustafson, 1996). Helaas is er nog geen genezing voor dementie en wordt er in de 

nabije toekomst geen genezing voorzien. Hierdoor zullen veel mensen sterven met of van dementie 

(van der Steen et al., 2014).  

 

Op dit moment lijden er in Nederland ruim 250.000 mensen aan dementie. Dit aantal zal door de 

dubbele vergrijzing de komende jaren sterk toenemen (Alzheimer Nederland & Vilans 2013). Deze 

toename zal een grote impact hebben op individuen en de samenleving. Dementie is in termen van 

zorg, behandeling en begeleiding de duurste GGZ-aandoening in Nederland. Nu al zijn de kosten voor 

dementie 4,7 miljard euro per jaar. Een toename van het aantal dementiepatiënten zal resulteren in nog 

hogere ziektekosten en een afname van de beroepsbevolking (Platform Dementie Noord-Holland 

Noord, 2014). Daarnaast zal er een groter beroep worden gedaan op het informele netwerk van de 

dementiepatiënten: de mantelzorgers (Alzheimer Nederland, 2017).  

 

Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald hulp bieden aan hulpbehoevenden of zieken uit hun directe 

sociale omgeving. Per dementiepatiënt zijn gemiddeld drie mantelzorgers betrokken. Doordat er een 

steeds groter beroep wordt gedaan op de mantelzorgers, raakt 80 procent van de mantelzorgers op enig 

moment overbelast (Platform Dementie Noord Holland, 2014). Om deze overbelasting te 

minimaliseren en om de behandeling van dementiepatiënten te optimaliseren is het van belang dat 

voorzieningen voor dementiepatiënten in samenhang worden geboden (Lensink & Werkman, 2011). 

Dit gebeurt door gebruik te maken van zorgnetwerken, waarbij formele- en informele zorg 

gecombineerd wordt (Lin & Wan, 1999). Zorgnetwerken vragen inzet en actie van verschillende 

organisaties en personen (Bomhoff, de Boer & Friele, 2016; Laurant, 2015). Er wordt verwacht dat 

geïntegreerde zorgnetwerken de zorgsituatie verbeteren en/of stabiel houden, complicaties voorkomen 

en de kwaliteit van leven optimaliseren (Holt-Lunstad, Smith, & Layton, 2010; Koetsenruijter et al, 

2014; Silva, Teixeira, Teixeira, & Freitas, 2013). Daarnaast wordt er verwacht dat zorgnetwerken 

uiteindelijk leiden tot hogere kwaliteit zorg tegen lagere kosten (Huijsman, 2013).   

1.2 Dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen 
In Nederland wordt de zorg voor dementiepatiënten georganiseerd in verschillende zorgnetwerken. 

Twee belangrijke zorgnetwerken voor dementiepatiënten zijn dementienetwerken en netwerken voor 

kwetsbare ouderen. Dementienetwerken zijn specialistische zorgnetwerken die alleen gericht zijn op 

dementiepatiënten, terwijl netwerken voor kwetsbare ouderen gericht zijn op een bredere groep: 

kwetsbare ouderen (Jacobs, van Groenou & Deeg, 2014; Ketelaar, Jukema, van Bemmel, Adriaansen 

& Smits, 2017; Zwart-Olde, Jacobs, Broese van Groenou & Wieringen, 2014).  
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Door de dubbele vergijzing hebben steeds meer ouderen te maken met meerdere chronische 

aandoeningen tegelijkertijd: multi-morbiditeit. Een deel van deze ouderen bevindt zich door de 

opeenstapeling van chronische aandoeningen in een instabiele situatie. Kleine veranderingen kunnen 

ervoor zorgen dat ze uit balans worden gebracht. Deze ouderen worden kwetsbare ouderen genoemd 

(Grundy, 2006). Kwetsbare ouderen worden gedefinieerd als 65-plussers waarbij sprake is van een 

opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren (van Campen, 

2011). Hierdoor wordt de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten zoals opname in het ziekenhuis of 

verpleeghuis, functiebeperkingen en vroegtijdig overlijden vergroot (Sociaal en Cultureel Planbureau, 

2011). Kwetsbaarheid ontwikkelt zich als gevolg van leeftijd gerelateerde achteruitgang in veel 

fysiologische systemen, wat resulteert in kwetsbaarheid voor plotselinge veranderingen in de 

gezondheidstoestand die worden veroorzaakt door kleine stressfactoren (Clegg, Young, Iliffe, Rikkert, 

& Rockwood, 2013). 

1.3 Relatie dementie en kwetsbaarheid  
Onderzoek heeft aangetoond dat er een sterke relatie bestaat tussen kwetsbaarheid en dementie 

(Britisch Geriatrics Society, & Royal College of General Practitioners, 2015; Kulmala, Nykänen, 

Mänty, & Hartikainen, 2014; Rogers, Steptoe, & Cadar, 2017). In Nederland heeft 34% van de 

kwetsbare ouderen dementie (van Campen, 2011). Alhoewel het mogelijk is om in de afwezigheid van 

kwetsbaarheid dementie te hebben en vice versa, is er veel overlapping tussen de twee aandoeningen. 

Dementie draagt bij aan kwetsbaarheid en kwetsbaarheid draagt bij aan cognitieve stoornissen en 

dementie. Een recente studie bevestigde dat kwetsbaarheid sterk geassocieerd is met cognitieve 

stoornissen en klinische gediagnosticeerde dementie bij personen van 76 jaar en ouder (Solfrizzi et al, 

2013). Uit gegevens blijkt dat de risicofactoren voor kwetsbaarheid ook risicofactoren zijn voor 

dementie. Dit betekent dat een gezondheid bevorderende en preventieve aanpak van invloed kan zijn 

op de gezondheid van de bevolking in beide domeinen (Song, Mitnitski, & Rockwood, 2011).  

 

Ondanks het feit dat kwetsbaarheid en dementie sterk geassocieerd zijn, bestaan dementienetwerken 

en netwerken voor kwetsbare ouderen tot op heden veelal naast elkaar in een regio, zonder dat er 

sprake is van integratie of samenwerking. Samenwerking tussen deze twee netwerken zou echter 

voordelen kunnen hebben voor de patiënten, mantelzorgers en professionals. Volgens Hodes et al. is 

het wenselijk om dementiezorg te integreren met overige zorg rondom een cliënt, zodat er één 

zorgplan ontstaat. Zorg moet volgens hen worden geïntegreerd met biospychosociaal en multicausaal 

denken, in plaats van  opgestapeld te worden in verschillende zorgnetwerken. Wie de rol van 

casemanager op zich neemt zal worden bepaald door de problematiek die op de voorgrond staat 

(Hodes, Tibosch, & Oude Ophuis, 2015).  

1.4 Doelstelling en onderzoeksvragen 
Of de samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen daadwerkelijk 

voordelig is, is nog niet of nauwelijks onderzocht. Daarnaast is er ook weinig bekend over de concrete 

verschillen tussen deze twee netwerken. De centrale vraagstelling in dit onderzoek is dan ook: Hoe is 

de huidige- en toekomstige samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare 

ouderen in verschillende regio’s?  

 

De huidige- en toekomstige samenwerking tussen verschillende netwerken voor dementiezorg en 

kwetsbare ouderen wordt binnen dit onderzoek bekeken vanuit het actorenperspectief van de 

verschillende organisaties (casemanagers, zorgtrajectbegeleiders, praktijkverpleegkundigen, 

praktijkondersteuners, netwerkcoördinator en behandelend arts). Daarnaast wordt er zowel rekening 

gehouden met het heden, als de toekomst, doordat er wordt gekeken naar bestaande- en mogelijke 

samenwerking.  

 

Het centrale vraagstuk wordt beantwoord door gebruik te maken van verschillende deelvragen:  

1. Waaruit bestaat een zorgnetwerk en hoe is deze opgebouwd volgens de literatuur? 

2. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen dementienetwerken en netwerken voor 

kwetsbare ouderen?  
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3. Hoe ervaren de zorgprofessionals de huidige samenwerking tussen dementienetwerken en 

netwerken voor kwetsbare ouderen in hun regio?  

4. Waar geven stakeholders de voorkeur aan m.b.t. toekomstige samenwerking tussen 

dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen?  

1.5 Leeswijzer 
Op basis van het geschetste probleem, gaat dit onderzoek verder met een theoretisch kader: hoofdstuk 

2. Dit hoofdstuk bespreekt de relevante literatuur over zorgnetwerken en samenwerking en biedt 

daarmee een antwoord op de eerste onderzoeksvraag. Hierna worden in hoofdstuk 3 de methoden voor 

gegevensverzameling en data-analyse in detail beschreven. De resultaten van de studie worden in 

hoofdstuk 4 gepresenteerd. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de tweede-, derde- en vierde 

deelvraag, evenals de onderzoeksvraag. In hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken en 

geïnterpreteerd in het licht van de hoofdvraag, de literatuur en het theoretisch kader. Het hoofdstuk 

begint met een eindconclusie van de studie. Daarna worden op basis van de resultaten in dit hoofdstuk 

praktische aanbevelingen voor samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare 

ouderen gegeven.  
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2. Theoretisch kader  
Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de samenwerking tussen 

dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen. Hierdoor kan beoordeeld worden of 

samenwerking tussen deze twee verschillende zorgnetwerken wenselijk is. Om inzicht te verschaffen 

in welke concepten, modellen en theoretische perspectieven in deze studie zullen worden gebruikt, 

zullen eerst de concepten van netwerken en samenwerking tussen netwerken worden onderzocht en zal 

een conceptueel model worden gepresenteerd. 

2.1 Definitie van een netwerk  
Alvorens empirisch onderzoek te starten en een antwoord te formuleren op de eerste deelvraag, moet 

de definitie van een netwerk duidelijk zijn. Vanuit de literatuur zijn er veel verschillende definities van 

een netwerk te onderscheiden. Wasserman en Faust (1994) definiëren een netwerk als een sociaal 

netwerk: een eindige verzameling van actoren en de relatie of relaties die op hen zijn gedefinieerd. Een 

sociaal netwerk verbindt mensen met elkaar en omvat bijvoorbeeld vrienden en familieleden. Deze 

definitie past niet bij deze studie, omdat een zorgnetwerk uit meer dan alleen sociale actoren bestaat. 

Binnen een zorgnetwerk zijn er ook relaties aanwezig tussen verschillende organisaties en groepen. 

Hierdoor kan een zorgnetwerk beter gedefinieerd worden als een inter-organisatorisch netwerk, ofwel 

een organisatienetwerk. De organisatorische definitie van een netwerk is van toepassing op dit 

onderzoek, omdat een netwerk in de zorgsector (zorgnetwerk) kan worden gezien als een 

organisatienetwerk: een optimale structuur waarlangs groepen die samenwerken aan een 

gemeenschappelijk doel zich kunnen organiseren en wat wordt gekenmerkt door semi-stabiele relaties 

tussen autonome individuen, groepen of organisaties (Bergenholtz & Waldstrøm, 2011; Long, 

Cunningham, & Braithwaite, 2013).  

 

De definitie van een netwerk als organisatievorm is echter nog steeds vrij breed. Er bestaan veel 

verschillende definities en benaderingen van organisatienetwerken. Volgens Borgatti & Foster (2003) 

bestaan organisatienetwerken uit meerdere organisaties die juridisch autonoom zijn. Relaties zijn 

gebaseerd op samenwerking en worden bij elkaar gehouden door wetgeving en financiering (Borgatti 

& Foster, 2003). Daarnaast definiëren Barringer & Harrinson (2000) een organisatienetwerk als een 

constellatie van organisaties die zich organiseren door sociale overeenkomsten te sluiten in plaats van 

juridisch bindende contracten. Dit is een relatief beperkte definitie, waarin partnerschappen met 

juridisch bindende contracten blijkbaar niet worden gedefinieerd als een netwerk. Een vergelijkbare 

definitie is te vinden bij Milward & Provan (2006). Zij gebruiken de veelgebruikte organisatorische 

definitie van O’Toole: “Netwerken zijn structuren van onderlinge afhankelijkheid waarbij meerdere 

organisaties of delen daarvan betrokken zijn en waarbij een eenheid niet alleen de formele 

ondergeschikte is van de anderen in een grotere hiërarchische ordening. Netwerken vertonen enige 

structurele stabiliteit, maar reiken verder dan formeel vastgestelde koppelingen en 

beleidsgekwalificeerde banden ... De institutionele lijm die gestolde genetwerkte banden omvat, kan 

onder meer bestaan uit autoriteitsobligaties, uitwisselingsrelaties en coalities op basis van 

gemeenschappelijk belang, alles binnen één structuur" (O’Toole, 1997).    

 

De voorgaande definities van netwerken zijn vooral van toepassing op organisaties met winstoogmerk. 

Een zorgnetwerk heeft echter een non-profit focus, waardoor deze definities niet van toepassing zijn 

op deze studie. In tegenstelling tot de voorgaande onderzoekers, hebben Popp et al. (2014) een 

definitie ontwikkeld die van toepassing is op netwerken van openbare non-profitorganisaties en die 

daarom goed aansluit op deze studie. Dit omdat de publieke, non-profit focus in lijn is met de 

organisatie van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Popp et al. willen geen beschrijving geven 

van een netwerk. Zij denken dat het niet mogelijk is om alle aspecten van een dergelijk complex 

fenomeen binnen één definitie vast te leggen. Een definitie is echter essentieel om goed aan te geven 

hoe het concept in het onderzoek zal worden gebruikt. Daarom hebben Popp et al. een werkdefinitie 

ontwikkeld, die is gebaseerd op verschillende definities uit de literatuur: een inter-organisatorisch 

netwerk waarin drie of meer organisaties samenwerken aan een gemeenschappelijk doel (Popp, 

Milward, maxKean, Casebeer, & Lindstrom, 2014). 
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Nu er een passende definitie van een netwerk in de zorgsector is gevonden, is het noodzakelijk om te 

onderzoeken waaruit een zorgnetwerk inhoudelijk bestaat en hoe deze is opgebouwd. Daarnaast is het 

noodzakelijk om aspecten te onderscheiden waarop dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare 

ouderen van elkaar kunnen verschillen. Dit zal worden gedaan in de volgende paragraaf.   

2.2 Inhoud van een zorgnetwerk  
Een zorgnetwerk is een voorziening die een aanvullend dienstenaanbod brengt bij cliënten. Het bestaat 

uit alle personen en organisaties die betrokken zijn bij de zorg van een cliënt. Binnen zorgnetwerken 

worden formele- en informele zorg gecombineerd. Er vindt nauwe samenwerking plaats tussen de 

netwerkcoördinator, vrijwilligers en lokale actoren, zoals casemanagers en professionals. De 

netwerkcoördinator coördineert de werking, stuurt mensen aan en bouwt bruggen tussen de 

verschillende partijen. De vrijwilligers ondersteunen de cliënten, signaleren aan de netwerkcoördinator 

en verwijzen, waar mogelijk, door naar passende diensten (Bomhoff, de Boer & Friele, 2016; Laurant, 

2015). 

 

In figuur 1 wordt aangegeven welke organisaties mogelijk betrokken zijn bij de zorg voor 

dementiepatiënten. Dit wordt een dementienetwerk genoemd (Alzheimer Nederland, 2013; Laurant, 

2015; Espria, Woonzorg Nederland, Coöperatie VGZ & PGGM, 2013; Fortinsky, Unson & Garcia, 

2002; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2017; Zwart-Olde et al., 2014).  

 

 
Figuur 1: Zorgnetwerk van een dementiepatiënt.  

Zorgnetwerken verschillen in samenstelling, grootte en verloop. De manier waarop netwerkleden met 

elkaar samenwerken, de mate waarin formele- en informele zorg wordt geboden en hoe er met 

veranderde zorgvragen wordt omgegaan, is per netwerk verschillend (Graff, Melick, Thijssen, 

Verstrategen, & Zajec, 2010; van den Hoek & Alderliesten, 2017; Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 2017). De belangrijkste netwerkkenmerken die vanuit de literatuur worden 

geïdentificeerd omvatten: grootte, samenstelling, type partners, aantal partners, financiering, mate van 

concurrentie, governance en doelstellingen. Deze netwerkkenmerken kunnen worden gebruikt om 

verschillende zorgnetwerken met elkaar te vergelijken, zoals de vergelijking tussen 

dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen (Minkman, 2016; Randall, 2013; Willem & 

Gemmel, 2013; Zwarte-Olde et al., 2014).  
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2.2.1 Grootte en samenstelling  

Zorgnetwerken verschillen in grootte en samenstelling. Er bestaan grote- en kleine zorgnetwerken. Het 

ene zorgnetwerk bestaat vooral uit vrijwilligers, terwijl het andere zorgnetwerk meer uit professionals 

bestaat. De grootte en samenstelling van een zorgnetwerk beïnvloeden de samenwerking binnen het 

netwerk en de vorm van bestuur (Faerman, McCaffrey, & Slyke, 2001).  

 

Deze diversiteit in grootte en samenstelling is duidelijk zichtbaar binnen- en tussen 

dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen. Volgens Zwart-Olde et al. zijn er zowel 

grote-, als kleine dementienetwerken, bestaande uit verschillende partijen. Daarnaast onderscheiden 

Tomme et al., vier verschillende type netwerken voor kwetsbare ouderen: kleine gemengde netwerken, 

spilzorger netwerken, familienetwerken en grote formele netwerken (Tomme, Voets & Verhoest, 

2011; Zwart-Olde et al., 2014). 

 

Kleine gemengde netwerken zijn kleine netwerken (± 5 personen), die bestaan uit ongeveer evenveel 

formele- als informele hulpverleners. Dit type netwerk komt vooral voor bij alleenstaande ouderen met 

een groot sociaal netwerk en een relatief kleine zorgbehoefte. Spilzorger netwerken zijn netwerken die 

kleiner zijn dan gemiddeld (± 7 personen) en worden gekenmerkt door het geringe aantal informele 

hulpverleners. Dit type netwerk komt vooral voor bij ouderen met een grote zorgbehoefte en die 

relatief vaak samenwonen met een partner of een kind. Familienetwerken zijn relatief groot (± 12 

personen) en kennen een mix van formele- en informele hulpverleners. Ouderen in een familienetwerk 

hebben een middelmatige zorgbehoefte en wonen bijna allemaal alleen. Formele netwerken omvatten 

de grootste netwerken van de vier type (± 14 personen) en bestaan voor ongeveer 80% uit formele 

hulpverleners. Er is sprake van een grote zorgbehoefte (Tomme et al., 2011).       

2.2.2 Partners  

Naast de grootte en samenstelling, zijn ook het type- en aantal partners verschillend voor verschillende 

zorgnetwerken. Zo zijn er dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen met veel externe 

partners, interne partners, of met weinig partners. Ook de diversiteit van de partners kan verschillen. 

Het aantal- en type partners beïnvloeden de samenwerking en het bestuur binnen de 

dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen. Samenwerking is gemakkelijker wanneer 

partners meer op elkaar lijken en overeenkomstige perspectieven hebben. Meer diversiteit onder de 

partners kan de samenwerking en het bestuur hinderen (Faerman et al, 2001).  

2.2.3 Financiering  

Zorgnetwerken verschillen hiernaast ook in financiering. Financiering wordt als essentieel gezien voor 

het functioneren van een zorgnetwerk. Als het gaat om de kosten van netwerkbeheer, gebruiken 

dementienetwerken verschillende modellen. De kosten kunnen worden gedragen door één partij 

binnen het zorgnetwerk of door meerdere partijen. Daarnaast kan er toegang worden gezocht tot 

externe financiering, zoals subsidies of projectgelden. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de 

AWBZ, Wmo of Zvw, in de vorm van innovatiegelden of aangevraagde indicaties. Ook organisaties 

buiten het samenwerkende team kunnen bijdragen aan de financiering. Sommige gemeenten dragen 

bijvoorbeeld bij in financiering vanuit de Wmo. De meeste dementienetwerken maken ieder jaar 

nieuwe afspraken over de financiering. Dit is bijna nergens structureel geregeld (Rijken, 2010a; 

Willem & Gemmel, 2013).  

 

Ook netwerken voor kwetsbare ouderen gebruiken verschillende financieringsmodellen. Er is geen 

structurele regeling die voorziet in de financiering van de netwerken voor kwetsbare ouderen. Er kan 

bijvoorbeeld in de eerstelijnszorg gebruik gemaakt worden van M&I-modules en/of DBC-achtige 

financieringsconstructies. Hiernaast worden er vaak afspraken gemaakt vanuit de AWBZ, Wmo of 

ZVW (Wind et al., 2014).  

2.2.4 Concurrentie  

Naast de financiering is ook de mate van concurrentie verschillend voor verschillende zorgnetwerken. 

Knelpunten bij goede samenwerking binnen een zorgnetwerk hebben op organisatorisch gebied vooral 

betrekking op de concurrentie binnen het zorgnetwerk en het eigenbelang van de partners. Dit speelt 
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met name een rol in zorgnetwerken waarbij het casemanagement wordt geleverd door veel 

verschillende organisaties en waarbij er geen heldere afspraken zijn gemaakt (Mahler et al., 2011; 

Peeters et al., 2012).  

 

Er zijn twee verschillende soorten concurrentie te onderscheiden: concurrentie tussen organisaties van 

dezelfde soort en concurrentie tussen verschillende organisaties. De eerste soort komt vooral voor in 

grootstedelijke gebieden. Hier zijn meerdere ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en 

thuiszorgorganisaties die allemaal betrokken willen zijn bij het zorgnetwerk om geen marktaandeel te 

verliezen. De tweede soort wordt vooral in kleinere regio’s gezien. Het gaat hier om concurrentie 

tussen het zorgnetwerk en andere organisaties of tussen verschillende zorgnetwerken. De andere 

organisaties vinden dat het zorgnetwerk te weinig toevoegt ten opzichte van hun eigen zorg en zien het 

zorgnetwerk cliënten en taken van hen overnemen. Beide vormen van concurrentie werken 

belemmerend voor de samenwerking binnen- en tussen zorgnetwerken (Rijken, 2010b).    

2.2.5 Governance  

Een ander punt waarop zorgnetwerken van elkaar kunnen verschillen is de structuur: governance. 

Governance is een onderwerp dat al lange tijd door wetenschappers wordt bestudeerd. Het betreft de 

formele structuur die netwerken gebruiken om de partnerschappen te organiseren. Dit kan aanzienlijk 

variëren tussen netwerken die vergelijkbare diensten aanbieden. De Networks Supporting 

Improvement Review positioneert zorgnetwerken op een continuüm, op basis van hun mate van 

structuur. Aan de ene kant van het spectrum liggen meer gemanagede- en gestructureerde netwerken 

en aan de andere kant liggen minder beheerde- en gestructureerde netwerken (Health Foundation 

Inspiring Improvement, 2014). De structuur van een netwerk is bepalend voor de interactiemethoden 

tussen de componenten en beïnvloedt zo het hele zorgproces (Antonacci et al., 2013).   

 

Ook Provan en Kenis (2008) onderscheiden verschillende vormen van netwerkbestuur: gedeelde 

governance, leidende organisatie en netwerk administratieve organisatie (Provan & Kenis, 2008). 

Zorgnetwerken maken gebruik van één van deze drie vormen. Gedeelde governance is een 

gedecentraliseerde vorm van bestuur, waarbij de netwerken volledig worden beheerd door de 

verschillende partijen die het netwerk vormen. Leidende organisatie is een vorm van bestuur waarbij 

het netwerk sterk wordt bemiddeld en waarbij één partij de administratieve bestuur partij vormt. Het 

netwerkbeheer vindt plaats door en via enkele partijen, die optreden als leiders. Netwerk 

administratieve organisatie is een vorm van bestuur, waarbij de bestuursactiviteiten worden verdeeld 

onder verschillende netwerkleden, zonder dat een enkele partij significante bestuurstaken op zich 

neemt. In deze vorm vindt er aparte administratieve organisatie plaats (Provan & Kenis, 2008).  

 

Bij het aannemen van een van deze beheersvormen moet rekening worden gehouden met het feit dat 

elke vorm bepaalde consequenties heeft voor de netwerkprestaties (Provan & Kenis, 2008; Kaats & 

Opheij, 2014). Het is daarom van groot belang om bij de vergelijking van zorgnetwerken rekening te 

houden met het type governance dat gebruikt wordt.  

2.2.6 Doelstellingen 

De laatste netwerkkenmerken waarin zorgnetwerken van elkaar kunnen verschillen zijn de 

doelstellingen en de mate van duidelijkheid over deze doelstellingen. Volgens Tomme et al., is het 

belangrijk dat er op netwerkniveau voldoende duidelijkheid is over de doelstellingen van het 

zorgnetwerk. Er moet duidelijkheid zijn over waar naartoe wordt gewerkt en vanaf wanneer het doel 

bereikt is. In de dagelijkse praktijk blijkt dit echter uitermate moeilijk te zijn. Niet alle 

dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen hebben goed geformuleerde doelstellingen. 

Daarnaast hebben de netwerken zeer uiteenlopende doelstellingen. De mate waarin de doelstellingen 

helder zijn geformuleerd heeft invloed op de samenwerking en het bestuur van een zorgnetwerk 

(Tomme, et al., 2011). 

2.3 Samenwerking 
Zorgnetwerken kunnen dus op meerdere aspecten van elkaar verschillen. Ondanks deze verschillen is 

het mogelijk dat zorgnetwerken met elkaar samenwerken. Zowel binnen- als tussen de netwerken is 



 

 

Pagina 12 van 48 

 

samenwerking een centraal onderdeel van de zorgverlening. Voor deze studie is het daarom van 

belang om het concept van samenwerking te definiëren (van der Aa & Konijn, 2004; van den Heuvel 

& Verbanck, 2005; Huxham & Vangen, 2005; Terpstra, 2001; Tomme et al., 2011; de Wit, 

Rademakers, & Brouwer, 2000).   

2.3.1. Definitie van samenwerking  

Er zijn veel verschillende perspectieven op samenwerking binnen en tussen zorgorganisaties en 

zorgnetwerken. Hierdoor is het moeilijk een congruente, omvatte benadering van 

samenwerkingsvraagstukken af te leiden (D’Amour, Goulet, Labadie, San Martín-Rodriguez, & 

Pineault, 2008; Huxjam & Vangen, 2005; Terpstra, 2001; Tomme et al., 2011). Binnen deze studie 

wordt er gebruik gemaakt van het model van Kaats & Opheij: ‘de samenhangende kijk op 

samenwerkingsverbanden’ uit het boek ‘Leren samenwerken tussen organisaties’. Kaats & Opheij 

definiëren samenwerking als ‘een verbintenis tussen mensen en organisaties in een betekenis gevend 

proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op betekenisvolle ambities` (Kaats & Opheij, 

2011). 

 

Het model van Kaats & Opheij is om 2 redenen gekozen. Allereerst is het model gebaseerd op een 

wetenschappelijke studie van de schrijvers, waarbij diverse stromingen uit de samenwerkingskunde 

zijn geanalyseerd. Ten tweede is het model ontwikkeld naar aanleiding van eigen onderzoek, 

ervaringen, inzichten en best practices. Hierdoor is het model sterk praktijkgericht. Door dit model te 

gebruiken zal dit onderzoek niet alleen een wetenschappelijke bijdrage, maar ook een praktische 

toepassing leveren (Kaats & Opheij, 2011). Het model biedt een gemeenschappelijk kijkglas voor een 

heldere blik op samenwerking. Dit kijkglas kan worden gebruikt als hulpmiddel om een 

samenwerkingsrelatie te analyseren (Bremekamp, Kaats, & Ophei, 2009; Bremekamp, Kaats, Ophei, 

& Vermeulen, 2010; Kaats & Opheij, 2011). Figuur 2 toont het model van Kaats en Opheij.    

 

 
Figuur 2: Een samenhangende kijk op samenwerking (Kaats & Opheij, 2011).    

Volgens Kaats & Opheij bestaat samenwerking uit vijf verschillende invalshoeken: ambitie, belangen, 

relatie, organisatie en proces. Deze vijf verschillende invalshoeken zullen in de volgende sub-

paragrafen kort worden toegelicht.  

 

Ambitie 

De eerste invalshoek van samenwerking is ambitie. Samenwerking geschiedt enkel wanneer het iets 

oplevert voor alle aanwezige samenwerkingspartners. Hiermee is een samenwerkingsverband een 

proces van betekenisgeving. Bij het vormen van een gemeenschappelijke betekenis van een nieuwe 

werkelijkheid is het essentieel dat er een gemeenschappelijke ambitie in het samenwerkingsverband 
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aanwezig is (Kaats & Opheij). Volgens D’Amour et al., is het identificeren en delen van 

gemeenschappelijke doelen een essentieel uitgangspunt voor een samenwerkingsverband. (D’Amour 

et al., 2008). Ook Tomme et al., erkennen het belang van een gedeelde ambitie: zij identificeren een 

gemeenschappelijke ambitie als een succesfactor voor samenwerking (Tomme et al., 2011). Deze 

ambitie bestaat uit een combinatie van strategieën, doelen en missies die binnen de organisatie worden 

gedragen, nagestreefd en nageleefd. De samenwerkingspartners interacteren en onderhandelen met 

elkaar naar aanleiding van een vraagstuk of een kans en zoeken vervolgens naar een passende vorm of 

oplossing. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk beeld van de situatie. Er wordt overeenstemming bereikt 

over de definities van vraagstuk, oplossing, kans en vorm (Kaats & Opheij, 2011). Dit gesprek wordt 

gedreven door de belangen van de samenwerkingspartners. De belangen bepalen hoe de verschillende 

partners het vraagstuk beschouwen, definiëren en percipiëren (Bremekamp et al., 2009; Bremekamp et 

al., 2010).  

 

Belangen  

Naast doelen en ambities, zijn er binnen een samenwerkingsverband ook verschillende belangen 

aanwezig. In iedere situatie zijn meerdere belangen tegelijkertijd aanwezig: organisatiebelangen, 

individuele belangen en/of collectieve belangen. Organisatiebelangen zijn gekoppeld aan de 

kernwaarden en doelen van de organisatie. Individuele belangen zijn gekoppeld aan persoonlijke 

overtuigingen, belangen en drijfveren, zoals reputatie, idealen, angst, carrière, gewin en 

gezichtsverlies. Collectieve belangen betreffen de belangen van bijvoorbeeld patiënten, burgers, 

bewoners, gedetineerden, cliënten, etc. Ook al hebben deze belanghebbenden vaak geen directe 

invloed op de besluitvorming, hun collectieve belangen spelen altijd een rol (Bremekamp et al., 2009; 

Bremekamp et al., 2010).  

 

Binnen de samenwerkingen moeten de samenwerkingspartners tot oplossingen komen die recht doen 

aan ieders belangen. Volgens Child et al., is er hiervoor open communicatie, volledige participerende 

partners, gedeelde belangen en informatie-uitwisseling essentieel (Child, Faulkner, & Tallman, 2005). 

Tijdens de samenwerking is het niet voldoende om op basis van stemverhoudingen en/of 

machtsverhoudingen tot een oplossing te komen. In dit geval wordt immers enkel rekening gehouden 

met de belangen van de machtigste partijen. Volgens het principe van ‘mutual gains’ moet er tijdens 

de samenwerking gezocht worden naar de best mogelijke oplossing voor iedereen. Hierbij moet het 

eigenbelang worden overstegen, waardoor rekening kan worden gehouden met de belangen van 

anderen. Samenwerken betekent dus het inleveren van een gedeelte van de autonomie in het 

vertrouwen dat men er meer voor terugkrijgt. Indien er meer ruimte aanwezig is voor de belangen van 

alle partijen, zal het samenwerkingsproces beter verlopen (Kaats & Opheij, 2011).    

     

Relatie  

Bij de analyse van een samenwerkingsverband wordt er niet enkel gekeken naar de inhoud van een 

samenwerking (ambitie en belangen), maar ook naar de relaties tussen de verschillende 

samenwerkingspartners. Volgens Kaats & Opheij zijn er in een samenwerking relaties aanwezig en 

wordt er door de verschillende organisaties gebalanceerd tussen vertrouwen en waakzaamheid. 

Samenwerkingspartners zijn waakzaam voor mogelijk opportunistisch gedrag van andere partners. Er 

moet zowel sprake zijn van waakzaamheid als vertrouwen. Meer vertrouwen tussen de 

samenwerkingspartners zal een positieve invloed hebben op de samenwerking (Kaart & Opheij, 2011). 

 

Ook Tomme et al., erkennen het belang van wederzijds vertrouwen. Volgens hen zijn vertrouwen, 

openheid en respect zowel een randvoorwaarde als een gevolg van samenwerking. Zonder deze drie 

verschillende elementen is samenwerking moeilijk. Een goede samenwerking heeft daarnaast een 

positief effect op het vertrouwen en respect en zorgt voor een open houding onder de 

samenwerkingspartners (Tomme et al., 2011).  

 

Organisatie  

De vierde invalshoek van het samenwerkingsmodel van Kaats & Opheij (2011) betreft de organisatie 

van een samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden vragen aandacht en zorg. Vaak is er bij 
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een samenwerkingsverband sprake van ‘iets nieuws’, waarbij nog geen procedures, afspraken, relaties, 

vaste patronen, manieren van doen en posities zijn vastgesteld waarop men kan vertrouwen. Er moeten 

nieuwe afspraken worden gemaakt en de samenwerking moet worden georganiseerd. Met de nieuwe 

afspraken worden de partners beschermd tegen potentieel opportunistisch gedrag van anderen. De 

samenwerking zal worden gestimuleerd als de afspraken leiden tot betere resultaten. De operationele 

kwaliteit van de samenwerking is onder meer afhankelijk van de mogelijkheid van de verschillende 

partijen om zich organisatorisch en inhoudelijk te kunnen binden en de mate waarin de samenwerking 

kan aanzetten tot actie (Kaats & Opheij, 2011).   

 

Volgens van der Aa & Konijn (2004) is een belangrijk onderdeel van de organisatie van het 

samenwerkingsverband het definiëren van rollen.  In zorgnetwerken hebben actoren nood aan 

duidelijkheid over hun rol en verantwoordelijkheid binnen de samenwerking. Daarnaast zijn er voor de 

organisatie van samenwerking duidelijke afspraken nodig. Volgens Tomme et al., is samenwerken in 

netwerken gestoeld op duidelijke afspraken binnen en tussen organisaties (Tomme et al., 2011).  

 

Proces  

De laatste invalshoek van het samenwerkingsmodel van Kaat & Opheij (2011) is het proces van de 

samenwerking. Binnen een constructieve samenwerking moet aandacht worden besteed aan aanpakken 

die gericht zijn op de identificatie van stappen en fasen in het samenwerkingsproces. 

Samenwerkingsverbanden brengen veel complexiteit en spanning met zich mee, die voor een groot 

deel worden ingegeven door spraakverwarring en onzekerheid. Samenwerkingspartners zijn onzeker 

over het opgeven van hun autonomie. Door deze intrinsieke onzekerheid, is een goed proces van 

samenwerking essentieel. Volgens D’Amour et al., biedt een goed proces zekerheid van 

processtructurering, wat een bescherming vormt tegen opportunistisch gedrag van de partners. Een 

duidelijke fasering zorgt er daarnaast voor dat de samenwerking doelmatiger wordt ingevuld. Een 

welomlijnd, afgestemd samenwerkingsproces zal de samenwerking ten goede komen (D’Amour et al., 

2008; Kaats & Opheij, 2011).     

2.3.2. Effecten van samenwerking  

Zowel binnen als tussen de zorgnetwerken is samenwerking dus een centraal onderdeel van de 

zorgverlening. Verschillende voordelen van samenwerking liggen hieraan ten grondslag.  Allereerst 

wordt er verwacht dat samenwerking zal zorgen voor lagere zorgkosten en verbeterde marktposities. 

Daarnaast zal samenwerking de zorgsituatie verbeteren en/of stabiel houden, complicaties voorkomen 

en de kwaliteit van leven optimaliseren. Door het samengaan van verschillende soorten zorgaanbieders 

ontstaat een netwerk waarbij patiënten op het juiste moment de passende zorg krijgen. Bovendien is 

het mogelijk dat de zorg op meerdere locaties wordt aangeboden. Samenwerking zal hiernaast ook 

zorgen voor de verbreding van specialistische kennis, wat bijdraagt aan hogere kwaliteit zorg tegen 

lagere kosten. Samenwerking heeft dus verschillende voordelen voor de cliënt, mantelzorger en de 

zorgprofessionals (Holt-Lunstad, Smith, & Layton, 2010; Koetsenruijter et al, 2014; Silva et al., 

2013).  

2.4 Conceptueel model   
Hieronder wordt het conceptueel model gepresenteerd. Het verduidelijkt op basis van welke aspecten 

de dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen met elkaar zullen worden vergeleken en 

hoe deze zullen worden waargenomen in deze studie. Daarnaast wordt er duidelijk hoe de 

samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen zal worden 

geanalyseerd.  

 

Gedurende dit onderzoek zullen de verschillen en overeenkomsten tussen dementienetwerken en 

netwerken voor kwetsbare ouderen in kaart worden gebracht. Er wordt verwacht dat 

dementienetwerken verschillen van netwerken voor kwetsbare ouderen op basis van hun grootte, 

samenstelling, type partners, aantal partners, financiering, mate van concurrentie, governance en 

doelstellingen. Daarnaast zal de samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken voor 

kwetsbare ouderen worden geanalyseerd. Voor deze samenwerkingsanalyse wordt het model van 

Kaats en Opheij (2011) gebruikt. Er zal worden gekeken of er sprake is van een gedeelde ambitie, of 
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er recht wordt gedaan aan de verschillende belangen van de partners, of er sprake is van relaties 

waarin goed en persoonlijk wordt samengewerkt, of er professionele organisatie van de samenwerking 

plaatsvindten of er sprake is van een betekenisgevend proces. Als deze vijf aspecten van 

samenwerking aanwezig zijn kan men spreken van intensieve samenwerking. Dit zal voordelen 

hebben voor de patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals (Hodes, Tibosch, & Oude Ophuis, 2015; 

Kaats & Opheij, 2011).  

 

 
Figuur 3: Conceptueel model.     
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3. Methode  

3.1 Studie design  
Het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de samenwerking tussen dementienetwerken 

en netwerken voor kwetsbare ouderen. Om dit onderzoeksdoel te realiseren is  

diepte en nauwkeurigheid nodig. Daarom is er tijdens deze studie gekozen voor een exploratief multi-

case kwalitatief veldonderzoek. Deze benadering is beter toepasbaar dan een kwantitatieve benadering, 

omdat het kwalitatieve karakter diepgaandere en gedetailleerdere inzichten in de persoonlijke 

ervaringen biedt dan een kwantitatief karakter. Het kwalitatieve karakter van deze studie maakt het 

mogelijk om de context en aard van diverse verschijnselen te onderzoeken (Philipsen & Vernooij-

Dassen, 2004). Daarnaast biedt het multi-case karakter van deze studie de mogelijkheid om meerdere 

cases met elkaar te vergelijken op basis van vooraf bepaalde aspecten van het theoretisch kader. 

Hierdoor kunnen de verschillen en overeenkomsten tussen dementienetwerken en netwerken voor 

kwetsbare ouderen goed in kaart worden gebracht (Green & Thorogood, 2014).  

 

Deze studie heeft zowel een inductief- als deductief karakter. Aanvankelijk was er sprake van een 

deductief proces, waarbij systematisch naar literatuur over zorgnetwerken en samenwerking is 

gezocht. Hierna is deze informatie geanalyseerd en gesynthetiseerd en is er een theoretisch kader 

ontwikkeld. Vanuit deze algemene theorie is er vervolgens geredeneerd naar een concrete 

onderzoekssituatie. Hierna is het onderzoek aangevuld door een inductief proces, waarbij er wordt 

geredeneerd vanuit een specifieke onderzoekssituatie naar een algemene conclusie. Tijdens het 

inductieve proces zijn de gegevens doorzocht op patronen die nieuwe regelmatigheden suggereerden 

die overeenkomsten en verschillen tussen netwerken konden verklaren (Everaert & van Peet, 2006; 

Green & Thorogood, 2014).  

3.2 Studie populatie  
Om de vraagstellingen van dit onderzoek te beantwoorden zijn 2 dementienetwerken en 2 netwerken 

voor kwetsbare ouderen benaderd. Deze netwerken zijn geselecteerd vanuit 2 verschillende regio’s in 

Nederland: Zoetermeer en Eindhoven. Binnen elke regio is dus 1 dementienetwerk en 1 netwerk voor 

kwetsbare ouderen geselecteerd. Vanuit het principe van de theoretische bemonstering is er gezocht 

naar variatie in de vier verschillende netwerken (Sandelowski, 1995). Volgens Provan en Kenis (2008) 

verschillen netwerken in grootte en samenstelling. Deze grootte en samenstelling beïnvloeden de 

complexiteit van het netwerk. Over het algemeen hebben netwerken in stedelijke gebieden meer 

partnerschappen dan netwerken uit landelijke gebieden. Stedelijke- en landelijke regio’s verschillen 

hierdoor in complexiteit. Daarom is er in deze studie voor gekozen om zowel netwerken in een 

stedelijke (Eindhoven) - als een landelijke (Zoetermeer) regio te onderzoeken. Doordat er zowel wordt 

gekeken naar een stedelijke- als een landelijke regio, is er meer variatie binnen de data aangebracht 

(Provan & Kenis, 2008).  

 

Per netwerk zijn in totaal 4 zorgprofessionals benaderd: 2 casemanagers, 1 netwerk coördinator en 1 

behandelend arts. De lijst met respondenten is te vinden in bijlage 2. Dit multi-actoren perspectief 

zorgt ervoor dat meerdere disciplines zijn vertegenwoordigd, wat zal resulteren in een breder en 

gedetailleerder antwoord op de onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen. In totaal zijn er dus 16 

zorgprofessionals benaderd (Plochg, Juttman, & Klazinga, 2012). Een grotere onderzoekspopulatie 

was door de korte tijdspanne van de studie niet haalbaar.   

 

De selectie van de vier verschillende netwerkcoördinatoren heeft plaatsgevonden door de netwerken 

via-via te benaderen. Hierbij is gebruik gemaakt van de contacten van de scriptiebegeleiders. De 

casemanagers en artsen zijn benaderd via de netwerkcoördinatoren. De netwerkcoördinatoren hebben 

de namen en contactgegevens doorgegeven, waarna deze per e-mail of telefoon zijn benaderd. De 

participanten ontvingen voorafgaand aan het onderzoek een samenvatting, waarbij ze werden 

geïnformeerd over het doel van de studie en de verwachtingen. Wanneer mensen bereid waren deel te 

nemen aan het onderzoek, werd een afspraak gemaakt voor het interview. Hierbij konden zij hun 

voorkeur voor een datum en tijd aangeven.  
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3.3 Dataverzameling    
Tijdens deze studie is gebruik gemaakt van drie verschillende type dataverzameling: een 

literatuurstudie, semigestructureerde interviews en een verzameling van documenten.  

3.3.1 Literatuurstudie  

Allereerst is er een literatuurstudie uitgevoerd om een antwoord te vinden op de eerste deelvraag: 

“Waaruit bestaat een zorgnetwerk en hoe is deze opgebouwd volgens de literatuur?” Deze deelvraag is 

beantwoord in het theoretisch kader. De literatuurstudie geeft een overzicht en zet de stand van zaken 

af tegen de onderzoeksvraag (Rosenblatt, 1968). Tijdens de literatuurstudie is er gebruik gemaakt van 

verschillende bronnen: wetenschappelijke tijdschriftartikelen, papers, archiefmateriaal, boeken, 

scripties en websites.  

3.3.2 Semigestructureerde interviews  

Om inzicht te krijgen in 1) de verschillen en overeenkomsten tussen dementienetwerken en netwerken 

voor kwetsbare ouderen en 2) de samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken voor 

kwetsbare ouderen zijn casemanagers, netwerkcoördinatoren en artsen geïnterviewd. De basis voor 

deze oriëntatie en analyse is gevormd door individuele semigestructureerde interviews. Dit type 

interview zorgt voor een gedetailleerd inzicht in de ervaringen van zorgprofessionals (Eveart & van 

Peet, 2006). Tijdens de interviews is structuur aangebracht door gebruik te maken van een vooraf 

samengestelde topiclijst (Bijlage 1). Deze topiclijst is opgesteld aan de hand van een literatuurstudie 

en het conceptueel model. De topiclijst focust zich enerzijds op algemene netwerkkenmerken en 

anderzijds samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen.  

 

Alle 16 interviews zijn uitgevoerd door dezelfde onderzoeker. 9 interviews zijn afgenomen op een 

vooraf afgesproken locatie en 7 interviews zijn telefonisch afgenomen vanwege planningsproblemen, 

grote afstanden of vanwege de voorkeur van de deelnemer. Alle interviews hadden dezelfde opbouw. 

Het interview begon met een korte toelichting over het doel van de studie en de structuur van het 

interview. Hierna werd toestemming gevraagd voor opname van het interview en werden de 

deelnemers geïnformeerd over de anonimiteit van hun antwoorden. Tenslotte werden de vragen 

gesteld. Tijdens het interview vormde de topiclijst de basis van het interviewontwerp. Waar nodig 

werden de vragen aangepast of is er een andere volgorde aangehouden. Tijdens elk interview werden 

vervolgvragen gesteld om meer diepte te creëren en meer inzicht te krijgen in de onderliggende 

mechanismes. De interviews duurden tussen de 30 en de 55 minuten en zijn uitgevoerd in de maanden 

april en mei.  

3.3.3 Documenten  

Aanvullend op de interviews zijn er verschillende regionale documenten verzameld: 

beleidsdocumenten, missieverklaringen, jaarplannen, zorgplannen en specifieke programma’s. De 

documenten bevatten belangrijke achtergrondinformatie over bepaalde projecten en/of plannen. 

Bovendien gaven de documenten extra inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen 

dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen, doordat ze informatie bevatten over de 

volgende netwerkkenmerken: grootte, samenstelling, type partners, aantal partners, financiering, mate 

van concurrentie, governance en doelstellingen.  

3.4 Data-analyse  
De gegevens die door de interviews zijn gegenereerd zijn geanalyseerd door gebruik te maken van 

transcripten en coderingen. Allereerst zijn alle interviews uitgewerkt, door middel van transcripten, 

waarbij de interviews letterlijk zijn uitgetypt. De transcripten hebben een duidelijke herleidbare naam 

gekregen. Door het uitwerken van de transcripten raakte de onderzoeker bekend met de gegevens. 

Hierna zijn de verschillende transcripten bestudeerd en is de tekst gecodeerd. Aan de hand van deze 

coderingen is orde aangebracht in de interviewdata.  

 

Het coderingsproces bestond uit drie verschillende stappen: open coderen, axiaal coderen en selectief 

coderen. De eerste stap (open coderen) betrof het toekennen van labels aan fragmenten in de tekst. 

Hierdoor werd aangegeven waar het stuk tekst over ging. Alle stukken tekst hebben hierdoor een 
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thema gekregen. De tweede stap (axiaal coderen) betrof het vergelijken van deze gelabelde 

fragmenten. Hierbij werden de codes gesplitst, samengesteld of werden er nieuwe codes aangemaakt. 

De derde stap (selectief coderen) betrof het uitwerken van de gevonden concepten tot een theorie. 

Samen vormden deze sleutelpatronen de leidraad voor het schrijven van de resultaten van deze studie  

(Coffey & Atkinson, 1996; Eveart & van Peet; 2006).  

3.5 Validiteit en betrouwbaarheid  

3.5.1 Validiteit  

De interne validiteit van het onderzoek heeft betrekking op de overeenkomst tussen de observaties en 

de theorieën (Everaert & van Peet, 2006). Om deze interne validiteit te waarborgen is de interviewer 

goed voorbereid het interview ingegaan. Er is een theoretisch kader, met bijbehorende topiclijst 

ontwikkeld. Het theoretisch kader zorgt voor een consistente operationalisering en analyse van de 

opgenomen concepten. De topiclijst zorgt ervoor dat de antwoorden verbonden zijn met de concepten. 

Aanvullend op de topiclijsten zijn regionale documenten verzameld. Daarnaast zijn de transcripten ter 

verificatie naar de deelnemers opgestuurd, wat de geldigheid van de gegevens heeft verbeterd (Green 

& Thorogood, 2014).  

 

De externe validiteit van het onderzoek heeft betrekking op de mate waarin de resultaten kunnen 

worden gegeneraliseerd naar een andere context. Om deze externe validiteit te waarborgen zijn zowel 

stedelijke- als landelijke netwerken geselecteerd. Dit vergroot de variatie en hiermee de 

generaliseerbaarheid. Daarnaast hebben de deelnemers toestemming gegevens voor het gebruik van 

hun gegevens en zijn de gegevens geanonimiseerd (Everaert & van Peet, 2006).  

3.5.2 Betrouwbaarheid  

De betrouwbaarheid van het onderzoek heeft betrekking op de consistentie van het onderzoeksproces 

(Everaert & van Peet, 2006). De betrouwbaarheid van het onderzoek is gewaarborgd door te kiezen 

voor een rustige locatie voor de interviews, zodat de participanten niet gestoord werden. Daarnaast 

was er sprake van een open interviewhouding, waardoor de deelnemers niet beïnvloed werden. 

Tenslotte waren er voldoende respondenten aanwezig en was er een goede respons (representativiteit).  

3.6 Ethische overwegingen 
Vanuit ethische overwegingen zijn de gegevens uit dit onderzoek geanonimiseerd. Alle persoonlijke 

identificatiegegevens uit de transcripten en documenten zijn verwijderd. Daarnaast is aan alle 

deelnemers toestemming gevraagd voor het opnemen van de interviews. Voorafgaand aan de 

interviews hebben alle deelnemers informatie ontvangen over het doel van het onderzoek en de 

opbouw van de interviews. Door deze transparantie konden de deelnemers een weloverwogen 

beslissing maken.  
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4. Resultaten  
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de 16 interviews met respondenten en het document 

onderzoek. Allereerst worden de kenmerken van de 4 afzonderlijke netwerken beschreven. Vervolgens 

volgt een beschrijving van de samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare 

ouderen. Binnen deze samenwerking worden de volgende onderdelen besproken: ambitie van de 

samenwerking, belangen binnen de samenwerking, relaties binnen de samenwerking, organisatie van 

de samenwerking, proces van de samenwerking, stimulerende- en remmende factoren voor 

samenwerking en toekomstige samenwerking.  

4.1 Netwerkkenmerken 

4.1.1. Dementienetwerk Zoetermeer 

In Zoetermeer werd al intensief samengewerkt binnen de eerstelijn en waren er al veel 

samenwerkingsafspraken. Op het moment dat netwerkzorg/ketenzorg zijn intrede deed, hebben de 

samenwerkingspartners afgesproken om 4 netwerken/ ketens op te zetten: de ketens palliatieve zorg, 

dementie, diabetes en CVA. Dat is gebeurd in 2005. Het casemanagement wordt binnen het 

dementienetwerk uitgevoerd door de casemanager dementie.  

 

Doelstellingen  

Het doel van het dementienetwerk Zoetermeer is het bieden van kwalitatief goede hulp- en 

zorgverlening aan mensen met dementie en hun directe leefomgeving. In het netwerk is elke 

zorgaanbieder verantwoordelijk voor de geleverde zorg. Er is regelmatig overleg met de gemeente 

Zoetermeer over de ontwikkelingen, voortgang en afstemming van het dementienetwerk. Dit overleg 

vindt plaats op alle niveaus.  

 

Grootte & samenstelling  

Geografisch gezien bestaat het dementienetwerk maar uit 1 gemeente: de gemeente Zoetermeer.  

 

Type & aantal partners  

In het dementienetwerk in Zoetermeer bestaat een intensieve samenwerking tussen diverse 

zorgorganisaties die zijn verenigd in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband wordt 

Zorghart Zoetermeer genoemd. Deze organisaties omvatten: Lange Land Ziekenhuis, GGZ 

Rivierduinen locatie Zoetermeer, Parnassia Groep, Huisartsenvereniging Zoetermeer, Stichting 

Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), Wel Thuis, Vierstroom Zorg Thuis/ 

Coördinatiepunt Zorg, Woon Zorgcentra Haaglanden (WZH) en ZoSamen/ Palet Welzijn.  

 

Financiering  

De regiegroep heeft onderling afspraken gemaakt over contributie en financiering van de 

netwerkpartners. Iedere netwerkpartner die is aangesloten bij het netwerk dementie betaalt contributie. 

Daarnaast worden er diverse afspraken gemaakt voor externe financiering met bijvoorbeeld de 

zorgverzekeraar of de gemeente.  

 

Concurrentie 

In Zoetermeer zijn de volgende organisaties aanwezig: 1 ziekenhuis, 1 SGZ instelling, 2 

thuiszorgorganisaties, 2 intramurale organisaties en 1 welzijnsorganisatie. Er zijn dus weinig 

concurrerende organisaties aanwezig, waardoor binnen het netwerk weinig sprake is van concurrentie. 

De netwerkcoördinator heeft als taak zoveel mogelijk het belang van de mens met dementie en zijn 

naasten te dienen en dat is het uitgangspunt van de zorg en ondersteuning in Zoetermeer.  

 

Governance 

Het dementienetwerk bestaat uit verschillende groepen. Op bestuurlijk niveau zijn een regie- en 

kerngroep aanwezig. Daarnaast is er een netwerkcoördinator/ ketenregisseur aanwezig. De 

ketenhouder van het dementienetwerk in Zoetermeer is Vierstroom Zorg Thuis.  
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De regiegroep houdt zich bezig met bestuurlijke zaken en bestaat uit 6 vertegenwoordigers van de 

betrokken netwerkpartners op directie en/of managementniveau. De vertegenwoordigers dienen 

beslissingsbevoegd te zijn voor de genoemde onderdelen in de overeenkomst. De regiegroep zal tot 

bindende afspraken voor besluitvormen en ondersteuning van het netwerk komen. De leden van de 

regiegroep komen zo vaak als nodig bijeen. De kerngroep bestaat uit 11 medewerkers van de 

betrokken netwerkpartners, die zijn geselecteerd op basis van hun inhoudsdeskundigheid. Taken van 

de kerngroep omvatten: signaleren binnen de eigen organisatie, communicatie met de achterban, 

signaleren naar de netwerkcoördinator, oplossen van operationele problemen en aanvullen van het 

zorgprogramma op nieuwe inzichten en kwaliteitsverbeteringen. De netwerkcoördinator/ 

ketenregisseur initieert en begeleidt het proces van ketenontwikkeling op inhoudelijk en bestuurlijk 

vlak, zowel in de richting van de zorgverleners als in de richting van management. 

4.1.2. Netwerk voor kwetsbare ouderen Zoetermeer  

Zowel het dementienetwerk als het netwerk voor kwetsbare ouderen is een onderdeel van het 

samenwerkingsverband Zorghart Zoetermeer. Dit samenwerkingsverband is gestart in 2000 en 

sindsdien heeft in 2007 en 2017 een herijking plaatsgevonden op financiering, structuur en de relatie 

met bestaande platforms en externe relaties. In het Zorghart samenwerkingsverband is op enig moment 

besloten dat bundeling van onderwerpen in een keten kwetsbare ouderen gewenst was. Hieruit is het 

netwerk voor kwetsbare ouderen in 2008 ontstaan. Binnen het netwerk heeft de 

praktijkverpleegkundige de rol van casemanagement.  

 

Doelstellingen  

Per jaar worden in Zorghart-verband gezamenlijk doelen gedefinieerd. Het doel van het netwerk voor 

kwetsbare ouderen is het bieden van kwalitatief goede hulp- en zorgverlening aan kwetsbare ouderen 

en hun directe leefomgeving.  

 

Grootte & samenstelling 

Het netwerk richt zich op twee gemeenten: Zoetermeer en Benthuizen, met ca. 130.000 inwoners.  

 

Type & aantal partners  

Zoals hierboven genoemd is het netwerk voor kwetsbare ouderen onderdeel van het 

samenwerkingsverband Zorghart Zoetermeer. Leden van Zorghout 2018 zijn de volgende organisaties: 

Lange Land Ziekenhuis, GGZ Rivierduinen locatie Zoetermeer, Parnassia Groep, 

Huisartsenvereniging Zoetermeer, Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), Wel 

Thuis, Vierstroom Zorg Thuis/ Coördinatiepunt Zorg, Woon Zorgcentra Haaglanden (WZH), 

ZoSamen/ Palet Welzijn, In Beweging (revalidatie), Sofia Revalidatie, Goudenhart, Buurtzorg 

Zoetermeer en PrivaZorg Zoetermeer.  

 

Financiering  

Het netwerk wordt gefinancierd door middel van een verdeelsleutel, waarbij de participanten deel 

dragen van de kosten van de netwerkregie. Hierbij bekostigt een beperkt aantal deelnemers de 

ketenregie zelf.  

 

Cocurrentie 

Binnen het netwerk wordt er geen hinder ondervonden van aanwezige concurrentie. Dit komt doordat 

er weinig concurrerende partijen aanwezig zijn: 1 ziekenhuis, 1 instantie voor verzorgingshuizen (Wel 

Thuis), 2 verpleeghuisorganisaties, 3 V&V-organisaties.  

 

Governance 

Binnen het netwerk voor kwetsbare ouderen zijn regiegroepen aanwezig. Het is de bedoeling dat de 

regiegroepen bindende afspraken maken over de besluitvorming en ondersteuning binnen het netwerk. 

Hangend onder de regiegroep kent het netwerk een kerngroep. De kerngroep bestaat uit verschillende 
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medewerkers van de betrokken zorgorganisaties en andere betrokkenen in de schil eromheen. Naast de 

regie- en kerngroep is er ook een netwerkcoördinator betrokken bij de netwerkregie. Het netwerk kent 

een kwaliteitscirkel waarbinnen de wijze is vastgelegd waarop de afspraken in het zorgprogramma 

worden getoetst en besproken. Indien nodig worden deze afspraken bijgesteld. Knelpunten kunnen 

door iedereen worden ingebracht via een lid van de kerngroep.  

4.1.3. Dementienetwerk Eindhoven 

In Eindhoven waren er voorafgaand aan het netwerk al veel samenwerkingsafspraken. Het netwerk 

kwam in 1999 als initiatief. Het dementienetwerk werd definitief opgericht in 2004. Binnen het 

dementienetwerk heeft de zorgtrajectbegeleider de rol van casemanager.  

 

Doelstellingen  

Het doel van het dementienetwerk is het operationaliseren van menselijke zorg, betere kwaliteit van 

leven, het feit dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en aandacht en steun voor de cliënt en 

mantelzorger. Op regionaal niveau is het doel van het netwerk betere kwaliteit van zorg 

(zorgstandaard), doelmatige inzet van mensen en middelen, samenhang en afstemming.  

 

Grootte & samenstelling  

Geografisch bestaat het dementienetwerk uit 15 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant: Eindhoven, 

Oirschot, Best, Son en Breugel, Nuenen, Veldhoven, Waarle, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, 

Cranendonck, Valkenswaard, Bergelijk, Eersel, Bladel en Reusel de Mierde. Hierbij is Eindhoven de 

centrumgemeente.  

 

Type & aantal partners  

Het dementienetwerk bestaat uit veel verschillende organisaties: VVT-organisaties, ziekenhuizen, 

GGZ instellingen, zorggroepen (eerstelijn), cliëntenorganisaties, verzekeraar/ ZK, gemeenten en 

welzijnsorganisaties. De volgende organisaties werken hierin samen: GGzE, St. Joris, Zuidzorg, 

RSZK de Kempen, Archipel, Valkenhof, Vitalis Woonzorg Groep, Stichting Land van Horne, Ananz, 

Maxima Medisch Centrum, Sint Annaklooster, Catharina-ziekehuis, DOH, POZOB, SGE, Zorgbelang 

Brabant regio Zuidoost, Alzheimer Nederland afdeling Zuidoost Brabant, SRE- Lumensgroep, 

Paladin, SWOVE, Zorgverzekeraars, zorgkantoor.  
 

Financiering  

Het netwerk wordt op twee manieren gefinancierd: door contributie van de leden (verdeelsleutel) en 

door een bijdrage van de netwerkinfrastructuur (ZN) van de preferente zorgverzekeraar.  

 

Concurrentie 

Binnen het dementienetwerk is sprake van belangentegenstellingen, maar als netwerk wordt de lijn 

aangehouden van concurreren/onderscheiden waar gewenst en samenwerken waar mogelijk. Dit 

fluctueert in de tijd. Bij schaarste (capaciteit, personeel) nemen de belangentegenstellingen toe.  

 

Governance 

Het dementienetwerk bestaat uit verschillende groepen: een stuurgroep, agendacommissie (DB), 

netwerkcoördinator/ ketenregisseur, 53 zorgtrajectbegeleiders, programmaraad, secretariaat en 

projectgroepen. Vanaf het begin is er een lichte structuur aanwezig op basis van convenant met een 

onafhankelijke voorzitter en netwerkcoördinator. Er is daarnaast een algemene ledenvergadering 

aanwezig waar iedereen lid van is. Daaruit wordt een agendacommissie gevormd. Ook is er een 

gecombineerd voorzitterschap aanwezig, waarbij één van de DB-leden met diens organisatie het 

penningmeesterschap heeft. Verder is er een financiële commissie met vertegenwoordigers van alle 

organisaties die CMD leveren, de penningmeester is hier de voorzitter en de netwerkcoördinator is lid 

van de commissie. Voorheen was er een programmaraad met vertegenwoordigers van alle betrokken 

(para)medische en welzijnsdisciplines, die is nu slapend.  
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4.1.4. Netwerk voor kwetsbare ouderen Eindhoven  

In maart 2011 ging in Eindhoven, voorafgaand aan het netwerk kwetsbare ouderen, het project 

KOMPLEET van start. In 2013 is in navolging hierop het netwerk voor kwetsbare ouderen ontstaan. 

Binnen dit netwerk heeft de praktijkondersteuner (POH) de rol van casemanager.  

 

Doelstellingen  

Het doel van het netwerk voor kwetsbare ouderen is om kwetsbare ouderen, met verlies van controle 

over optimale gezondheid en kwaliteit van leven, zo lang mogelijk thuis te houden. Een bijkomend 

doel dat is geformuleerd vanuit het perspectief van de betalers is het verminderen van zorg, het 

uitstellen van opname in verpleeghuizen en het verlagen van de zorgkosten. Het doel van het 

programma is dus tweeledig.  

 

Grootte & samenstelling  

Geografisch bestaat het netwerk voor kwetsbare ouderen uit 31 gemeenten. Het netwerk voor 

kwetsbare ouderen in Eindhoven bestaat uit 3 zorggroepen in Zuid-Nederland: PoZoB, DOH en SGE. 

De samenwerking tussen deze zorggroepen is juridisch geformaliseerd. Zorgverzekeraars 

onderhandelen met de zorggroepen (in plaats van met de individuele zorgaanbieders) over de prijs en 

kwaliteit van zorg. De drie zorggroepen verschillen in grootte: PoZoB heeft 170 aangesloten 

huisartspraktijken, DOH heeft er 17 en SGE heeft er 13. Er zijn twee grote zorgverzekeraars actief in 

de regio: VGZ en CZ. VGZ is de belangrijkste aanbieder van DOH en SGE, CZ is de belangrijkste 

aanbieder van PoZoB.  

 

Type & aantal partners  

Het netwerk voor kwetsbare ouderen bestaat uit veel verschillende organisaties: huisartsen, 

verpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, geriaters, fysiotherapeuten, ergotheurapeuten, 

maatschappelijk werkers, apothekers, welzijnsadviseurs, mantelzorgers. De volgende organisaties 

werken hierin samen: DOH, SGE, PoZoB, St Anna, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Sint Jans 

Gasthuis, Maxima Medisch Centrum, Wijkverpleegkundige, Zorgtrajectbegeleiders, ZuidZorg, Vitalis, 

Archipel, Buurtzorg, Savant Zorg, Valkenhof, Zorgboog, Privazorg, Joriszorg, Ananz, Land van 

Horne, Stichting St Annaklooster, GGZE, Novicare, RSZK, WijEindhoven, VGZ en CZ.  

 

Financiering  

De twee overheersende zorgverzekeraars (CZ en VGZ) zijn betrokken bij de financiering van het 

netwerk voor kwetsbare ouderen. Daarnaast wordt de sociale zorg gefinancierd door de gemeente. 

Tenslotte hebben de drie zorggroepen in samenwerking met VGZ een pilot-keten diagnose 

behandelcombinatie (DBC) ontwikkeld voor kwetsbare ouderenzorg. Deze DBC is de voornaamste 

methode van financiering van het netwerk. Aan deelname aan het netwerk voor kwetsbare ouderen 

zijn geen extra kosten verbonden.  

 

Concurrentie 

Binnen het netwerk kwetsbare ouderen in Eindhoven is veel concurrentie aanwezig. Dit komt doordat 

er veel verschillende zorgorganisaties zijn. Vooral het aantal thuiszorgorganisaties in Eindhoven is 

groot.  

 

Governance 

Binnen het netwerk voor kwetsbare ouderen zijn een adviesraad, een medische directie, directeuren 

van de netwerkpartners, een netwerkcoördinator, projectgroepen en werkgroepen aanwezig. De 

directeuren van de netwerkpartners, de medische directie van de verzorgingsgroep en de regionale 

coördinator van het netwerk voor kwetsbare ouderen komen driemaal per jaar bijeen om de 

strategische samenwerking te bespreken: bestuurlijk overleg. Tijdens dit bestuurlijk overleg zijn ook 

directeuren van wijkzorggroepen en gemeenteraadslieden aanwezig. De medisch directeuren vormen 

tevens het medisch directiebestuur, dat om de zes weken afzonderlijk bijeenkomt in een medisch 

directeuren overleg. Dit bestuur is verantwoordelijk voor beslissingen over de ontwikkeling en inhoud 
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van het zorgprogramma. Tenslotte komt de adviesraad vier keer per jaar samen. Ze kunnen 

(on)gevraagde adviezen geven aan de medische directeuren en de werkgroepen. De 

netwerkcoördinator fungeert als een schakel tussen verschillende actoren op strategisch niveau en 

tussen de strategische- en tactische niveaus.  

4.1.5. Conclusie  

De belangrijkste netwerkkenmerken van de vier afzonderlijke netwerken zijn samengevat in 

onderstaande tabel.  

 

Tabel 1: netwerkkenmerken van de dementie- en kwetsbare ouderen netwerken in Zoetermeer 

en Eindhoven.  

 Dementienetwerk 

Zoetermeer 

Kwetsbare 

ouderen  netwerk 

Zoetermeer 

Dementienetwerk 

Eindhoven 

Kwetsbare 

ouderen netwerk 

Eindhoven  

Doel-

stellingen 

Het bieden van 

kwalitatief goede 

hulp- en 

zorgverlening aan 

mensen met 

dementie en hun 

directe 

leefomgeving 

Het bieden van 

kwalitatief goede 

hulp- en 

zorgverlening aan 

kwetsbare ouderen 

en hun directe 

leefomgeving 

Het 

operationaliseren 

van menselijke 

zorg, betere 

kwaliteit van leven, 

het feit dat mensen 

langer thuis kunnen 

blijven wonen en 

aandacht en steun 

voor de cliënt en 

mantelzorger 

Om kwetsbare 

ouderen met verlies 

van controle over 

optimale 

gezondheid en 

kwaliteit van leven 

zo lang mogelijk 

thuis te houden. 

Daarnaast het 

verminderen van 

zorg, het uitstellen 

van opname in 

verpleeghuizen en 

het verlagen van de 

zorgkosten 

Grootte 

& samen- 

stelling  

1 gemeente: 

Zoetermeer  

2 gemeentes: 

Zoetermeer en 

Benthuizen 

15 gemeenten in de 

regio Zuidoost-

Brabant 

31 gemeenten in de 

regio Zuidoost-

Brabant  

Partners • Lange Land 

Ziekenhuis 

• GGZ 

Rivierduinen 

locatie 

Zoetermeer 

• Parnassia 

Groep 

• Huisartsenvere

niging 

Zoetermeer 

• Stichting 

Georganiseerd

e 

eerstelijnszorg 

Zoetermeer  

• Wel Thuis, 

Vierstroom 

Zorg Thuis/ 

Coördinatiepu

nt Zorg 

• Lange Land 

Ziekenhuis 

• GGZ 

Rivierduinen 

locatie 

Zoetermeer 

• Parnassia 

Groep 

• Huisartsenvere

niging 

Zoetermeer 

• Stichting 

Georganiseerd

e 

eerstelijnszorg 

Zoetermeer  

• Wel Thuis, 

Vierstroom 

Zorg Thuis/ 

Coördinatiepu

nt Zorg 

• GGzE 

• St. Joris 

• Zuidzorg, 

RSZK de 

Kempen 

• Archipel, 

Valkenhof 

• Vitalis 

Woonzorg 

Groep 

• Stichting Land 

van Horne 

• Ananz, Maxima 

Medisch 

Centrum 

• Sint 

Annaklooster, 

Catharina-

ziekehuis 

• DOH 

• POZOB 

• SGE 

• DOH 

• SGE, 

• PoZoB 

• St Anna, 

Catharina 

Ziekenhuis 

Eindhoven 

• Sint Jans 

Gasthuis 

• Maxima 

Medisch 

Centrum 

• Wijkverpleegku

ndige 

• Zorgtrajectbege

leiders 

• ZuidZorg, 

Vitalis 

• Archipel, 

Buurtzorg 

• Savant Zorg 

• Valkenhof 
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• Woon 

Zorgcentra 

Haaglanden 

• ZoSamen/ 

Palet Welzijn 

• Woon 

Zorgcentra 

Haaglanden 

• ZoSamen/ 

Palet Welzijn 

• Zorgbelang 

Brabant regio 

Zuidoost 

• Alzheimer 

Nederland 

afdeling 

Zuidoost 

Brabant 

• SRE- 

Lumensgroep 

• Paladin, 

SWOVE 

• VGZ 

• CZ 

• Zorgkantoor 

• Zorgboog 

• Privazorg 

• Joriszorg 

• Ananz, Land 

van Horne 

• Stichting St 

Annaklooster 

• GGZE 

• Novicare 

• RSZK 

• WijEindhoven 

• VGZ 

• CZ  

Financier

ing 

Contributie van de 

netwerkpartners & 

externe 

financiering  

Financiering door 

middel van een 

verdeelsleutel, 

waarbij de 

participanten deel 

dragen van de 

netwerkregie 

Contributie van de 

netwerkpartners & 

financiering door 

zorgverzekeraar 

Financiering door 

zorgverzekeraars, 

gemeente en DBCs 

Concurre

ntie  

Weinig 

concurrentie 

Weinig 

concurrentie 

Veel concurrentie  Veel concurrentie  

Governan

ce  

Type governance: 

leidende 

organisatie 

 

Structuren: 

• Regiegroep 

• Kerngroep 

• Netwerk 

coördinator  

 

Type governance: 

leidende 

organisatie 

 

Structuren: 

• Regiegroep 

• Kerngroep 

• Netwerk 

coördinator  

 

Type governance: 

leidende organisatie 

 

Structuren:  

• Stuurgroep 

• Agendacommis

sie  

• Netwerkcoördin

ator  

• Zorgtrajectbege

leiders  

• Programmaraad  

• Secretariaat  

• Projectgroepen  

Type governance: 

leidende organisatie 

 

Structuren: 

• Adviesraad  

• Medische 

directie  

• Directeuren van 

de netwerk 

partners  

• Netwerk 

coördinator  

• Projectgroepen  

• Werkgroepen  

 

4.2 Samenwerking 

4.2.1 Ambitie  

Deze paragraaf beschrijft welke overwegingen volgens de respondenten ten grondslag lagen aan de 

samenwerking, wat het doel van de samenwerking was en of er sprake was van een duidelijke visie en 

doelstellingen.    

 

Overwegingen die ten grondslag lagen aan de samenwerking  

De belangrijkste reden waarom de twee netwerken zijn gaan samenwerken is volgens de respondenten 

de overlap tussen dementie en kwetsbaarheid. Een groot gedeelte van de dementiepatiënten is 

kwetsbaar en vice versa. Hierdoor is er een grote mate van overlap tussen de dementienetwerken en de 

netwerken voor kwetsbare ouderen. Deze overlap zorgt ervoor dat dezelfde soort afspraken zijn 

gedocumenteerd in 2 verschillende zorgprogramma’s. Binnen zowel het zorgprogramma dementie als 

het zorgprogramma kwetsbare ouderen zijn afspraken gemaakt over wat precies het zorgplan is, wie de 
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coördinatie doet, hoe multidisciplinaire overleggen (Mdo’s) worden opgepakt, hoe afspraken met het 

ziekenhuis worden gemaakt over opname of ontslag etc. De aard van deze afspraken zijn hetzelfde 

voor de twee verschillende netwerken, de accenten kunnen verschillen, waarbij de overeenkomsten 

vooral zitten in het soort ketenafspraken en het soort programma dat wordt ontworpen. Zonder 

samenwerking tussen deze twee netwerken wordt er volgens de respondenten dubbel werk verricht.   

 

Een ander samenwerkingsmotief dat uit de interviews naar voren komt is het feit dat patiënten vaak 

‘van het kastje naar de muur’ worden gestuurd. Doordat de dementienetwerken en de netwerken voor 

kwetsbare ouderen apart van elkaar bestaan, worden patiënten vaak overgedragen van de ene 

zorgprofessional naar de andere. Een netwerkcoördinator uit Zoetermeer heeft hierover het volgende 

gezegd: ‘Door de ketens te integreren hoop ik dat we patiënten niet meer gaan zien in opgeknipte 

stukjes. Ik vind het heel belangrijk dat, dat holistische beeld in de ondersteuning van de patiënten 

terug te vinden is’. Zij gaf aan dat patiënten bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde (SO) 

krijgen toegewezen, die is gekoppeld aan de huisartsenpraktijk. Echter, op het moment dat er bij deze 

patiënt dementie wordt geconstateerd wordt deze overgedragen aan een andere SO. Dit is zowel voor 

de zorgprofessionals als voor de patiënt onoverzichtelijk. Samenwerking zal volgens de respondenten 

kunnen leiden tot meer overzicht.  

 

Enkelen van de respondenten gaven hiernaast ook aan dat de samenwerking tussen de twee 

verschillende netwerken een natuurlijk beloop is. Vooral in Zoetermeer was dit het algemene patroon. 

De casemanagers dementie gingen zich automatisch meer op het terrein van de kwetsbare ouderen 

begeven. Zeker bij de cognitieve problemen werden casemanagers dementie betrokken. Ook op 

organisatorisch gebied is deze samenwerking op een natuurlijke wijze ontstaan. De voornaamste reden 

hiervoor is het feit dat de netwerkcoördinator van het dementienetwerk in Zoetermeer ook de functie 

bekleedt als netwerkcoördinator voor het netwerk voor kwetsbare ouderen. Het natuurlijke beloop van 

de samenwerking tussen deze twee netwerken is voor de respondenten een motivatie om de 

samenwerking verder te ontwikkelen.   

 

Het doel van de samenwerking  

Volgens de respondenten is goede patiëntenzorg het belangrijkste doel van samenwerking. Hierbij 

gaat het om patiëntenzorg voor zowel kwetsbare ouderen als dementie patiënten en ondersteuning van 

de mantelzorgers. Volgens hen zal samenwerking tussen de twee netwerken zorgen voor optimale en 

efficiënte patiëntenzorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven. Dit is een gemeenschappelijk 

doel, dat wordt gedeeld door de verschillende partners.   

 

Een ander samenwerkingsdoel dat uit de interviews naar voren kwam is om ervoor te zorgen dat er 

minder ‘poppetjes’ betrokken zijn bij de patiënt. Een praktijkverpleegkundige uit Zoetermeer zei 

hierover het volgende: ‘Het uiteindelijk doel van de samenwerking tussen de keten dementie en 

kwetsbare ouderen is dat er zo min mogelijk poppetjes in de situatie zitten. Mensen raken volledig van 

de leg: wie ben jij en wat kom je doen? Ze zien veel verschillende mensen, dus je moet proberen 1 

gezicht te hebben’.  

 

Hiernaast waren volgens een aantal respondenten betere afstemming en kortere wegen ook belangrijke 

doelen van de samenwerking. Deze aspecten zorgen ervoor dat mensen elkaar beter kunnen vinden, 

dat er duidelijkheid komt over wie wat doet en dat er sneller geschakeld kan worden. Andere doelen 

van de samenwerking die door de respondenten werden genoemd omvatten: elkaar aanvullen, zorgen 

dat patiënten op de juiste plek zitten, het overdragen van kennis, het voorkomen van crisis en optimaal 

gebruik van alle expertises.  

 

Duidelijke visie & doelstelling 

In Eindhoven zijn de visie en doelstellingen opgenomen in de jaarplannen. De verschillende 

respondenten gaven aan dat er veel duidelijkheid was over de doelstellingen en dat de doelstellingen 

van de samenwerking werden gedeeld door alle verschillende partners. Daarnaast gaven zij aan dat de 

doelstellingen waardevol, aantrekkelijk en betekenisvol waren voor alle partners. 
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In Zoetermeer was er over het algemeen ook veel duidelijkheid over de doelstellingen. De doelen van 

de afzonderlijke netwerken waren voor alle partners duidelijk. De visie en het doel van de 

samenwerking tussen deze twee netwerken was echter niet voor iedereen duidelijk. Ook werden deze 

doelen niet altijd onder alle verschillende partners gedeeld. Een reden hiervoor is volgens de 

respondenten een tekort aan tijd, wat vooral geldt voor de huisartsen.  

 

Conclusie 

De belangrijkste overwegingen die ten grondslag lagen aan de samenwerking tussen 

dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen zijn zowel in Eindhoven als in Zoetermeer 

de overlap tussen de netwerken, het natuurlijke beloop van de samenwerking en het feit dat patiënten 

vaak “van het kastje naar de muur” worden gestuurd. Het belangrijkste doel van de samenwerking is 

het leveren van goede patiëntenzorg en betere kwaliteit van leven. Andere doelen van de 

samenwerking omvatten: meer overzicht voor de patiënt, betere afstemming, kortere wegen, elkaar 

aanvullen, zorgen dat de patiënten op de juiste plek zitten, het overdragen van kennis, het voorkomen 

van crisis en optimaal gebruik van alle expertises. In Eindhoven zijn deze samenwerkingsdoelen 

duidelijk voor alle partners, in Zoetermeer is dit helaas niet het geval.  

4.2.2 Belangen  

Deze paragraaf beschrijft de concurrerende belangen die aanwezig zijn binnen de samenwerking, de 

onderhandeling tussen de verschillende partners en de communicatie tussen de verschillende partners.  

 

Concurrerende belangen  

Binnen de samenwerking zijn er volgens de respondenten veel concurrerende belangen aanwezig. 

Hierbij gaat het vooral om concurrerende belangen tussen organisaties, zoals de zorgverzekeraar, het 

zorgkantoor, de gemeente en zorgaanbieders. Er werd echter ook gesproken van concurrerende 

belangen binnen organisaties en netwerken. In Eindhoven werd er tot op heden vooral vanuit het eigen 

netwerk en vanuit landelijke afspraken gedacht. Tegenwoordig wordt het belang van samenwerking 

tussen het dementienetwerk en het netwerk voor kwetsbare ouderen erkent. Hierdoor ontstaan er 

andere, concurrerende belangen binnen de organisatie.  

 

Ondanks deze verschillende belangen is het belangrijk dat je met elkaar communiceert. Een 

zorgtrajectbegeleider uit Eindhoven zei hierover het volgende: ‘Soms is het best zoeken naar wie wat 

doet en wat iedereen wil. Maar als je goed afstemt met elkaar en je communiceert dan levert het 

iedereen wel veel op’. Deze afstemming en communicatie was volgens de respondenten echter wel een 

uitdaging, doordat er niet altijd sprake is van oprechte interesse in elkaars belangen. De kennis van 

elkaars belangen, verwachtingen en doelen op het gebied van zorg ontbreekt. Het 

samenwerkingsproces is diffuser geworden, er zijn diverse onuitgesproken belangen. Het is belangrijk 

dat je over deze onuitgesproken belangen met elkaar in gesprek gaat, oprechte interesse hebt in elkaars 

belangen en dat je ervoor zorgt dat de samenwerking waardevol, aantrekkelijk en betekenisvol is voor 

alle partners. Daarnaast is het volgens de respondenten belangrijk dat alle verschillende partners 

hetzelfde doel hebben, namelijk goede patiëntenzorg.  

 

Onderhandeling  

Binnen de samenwerking vindt onderhandeling plaats over diverse onderwerpen, zoals wachttijden, 

rolverdelingen, indicaties etc. Mensen zijn bereid om met elkaar in onderhandeling te gaan en hier is 

de ruimte voor. De meeste respondenten willen echter niet spreken van onderhandeling, maar van 

afstemming of communicatie. De volgende uitspraak van een arts uit Eindhoven maakt dit duidelijk: 

‘Ik zou het geen onderhandeling willen noemen, dan staan we al tegenover elkaar. Ik zou liever 

spreken van communicatie of ruimte om met elkaar af te stemmen en te bespreken wie wat doet’.     

 

Communicatie 

Het algemene beeld van de communicatie is goed, mensen weten elkaar te vinden en gaan met elkaar 

in dialoog. Hierbij gaat het vooral om de communicatie tussen zowel de casemanagers en 
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praktijkverpleegkundigen, als de zorgtrajectbegeleiders en praktijkondersteuners. Om de 

communicatie te bevorderen zijn zowel in Eindhoven als in Zoetermeer meerdere bijeenkomsten en 

overlegstructuren gepland, zoals wijkzorgnetwerken, multidisciplinaire overleggen (Mdo’s), 

bestuurlijke overleggen en projectbesprekingen. In Eindhoven worden de verschillende overleggen 

van het dementienetwerk en het netwerk voor kwetsbare ouderen al deels geïntegreerd, in Zoetermeer 

is hier nog geen sprake van. Wel zijn de zorgprofessionals van het dementienetwerk in Zoetermeer 

soms aanwezig bij de overleggen van het netwerk voor kwetsbare ouderen en vice versa.    

 

Ondanks dit algemene beeld van de communicatie, zijn er volgens de respondenten een aantal 

verbeterpunten. Volgens een praktijkverpleegkundige uit Eindhoven zijn de zorgtrajectbegeleiders niet 

altijd goed in beeld bij de praktijkverpleegkundigen. Daarnaast geven de respondenten aan dat de 

communicatie met de huisartsen niet altijd goed verloopt. Hierbij gaat het voornamelijk om de 

terugkoppeling in het huisartsensysteem en de bereikbaarheid van de huisartsen. Dit wordt veroorzaakt 

doordat de huisartsen te weinig tijd hebben en te druk zijn. Een casemanager uit Zoetermeer had 

hierover het volgende te zeggen: ‘Er vindt over het algemeen goede communicatie plaats. Bij de 

huisartsen is dit wat minder. De ambitie is er wel, maar je merkt dat ze het gewoon te druk hebben. Ze 

hebben natuurlijk zoveel dingen waar ze zich mee bezig houden’.  

 

Conclusie  

In Eindhoven en Zoetermeer zijn er veel concurrerende belangen aanwezig, zowel binnen- als tussen 

organisaties. Het is belangrijk dat deze belangen op elkaar worden afgestemd. Helaas is er onder de 

samenwerkingspartners niet altijd sprake van oprechte interesse in elkaars belangen. Hierdoor is het 

moeilijk om de belangen op elkaar af te stemmen. Wel is er zowel in Eindhoven als in Zoetermeer 

genoeg ruimte voor- en bereidheid om te onderhandelen. De respondenten willen echter niet spreken 

van onderhandeling, maar van afstemming en communicatie. Over het algemeen is er sprake van 

goede communicatie tussen de samenwerkingspartners. Mensen weten elkaar in beide regio’s te 

vinden en gaan met elkaar in dialoog. Desondanks zijn er volgens de respondenten een aantal 

communicatiepunten die kunnen worden verbeterd: de zorgtrajectbegeleiders en praktijkondersteuners 

zijn niet altijd bij elkaar in beeld en de communicatie met de huisartsen verloopt niet altijd goed.  

4.2.3 Relatie 

Deze paragraaf beschrijft de relaties binnen de samenwerking: het vertrouwen tussen de verschillende 

partners en het leiderschap.  

 

Vertrouwen 

Volgens de respondenten is er binnen de samenwerking over het algemeen een hoge mate van 

vertrouwen, zowel op individueel niveau als op bestuurlijk niveau. De laatste jaren zijn er veel hechte 

verbindingen en korte lijnen ontstaan. Mensen zijn bereid taken van elkaar over te nemen en dingen 

voor elkaar te doen. Desondanks geven een aantal respondenten aan dat er niet altijd sprake is van 

oprechte vertrouwen in het netwerk voor kwetsbare ouderen. Zowel in Zoetermeer, als in Eindhoven is 

het netwerk voor kwetsbare ouderen nog in opbouw, waardoor niet iedereen vertrouwen heeft in de 

zorgprofessionals van dit netwerk. Het is belangrijk om dit bespreekbaar te maken, zodat het 

vertrouwen kan groeien.  

 

Leiderschap  

Het leiderschap op organisatorisch niveau ligt volgens de respondenten bij de netwerkcoördinatoren 

van het dementienetwerk en het netwerk voor kwetsbare ouderen. Dit leiderschap wordt gegund en 

getoond. De netwerkcoördinatoren zijn de ‘leaking pin’ tussen de kerngroep en de regiegroep en 

stemmen samen af.  

 

Op cliëntniveau is het voor de respondenten minder duidelijk wie het leiderschap draagt. De meningen 

zijn hierover verdeeld. Sommige respondenten zeggen dat het leiderschap op cliëntniveau afhankelijk 

is van de problematiek en dat iedereen, waar nodig, de leiding neemt. Anderen vinden dat het 

leiderschap op cliëntniveau de verantwoordelijkheid van de huisartsen is. Deze mening komt vooral 
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vanuit de huisartsen zelf. Over het algemeen vinden de respondenten dat de casemanagers, 

praktijkverpleegkundigen, zorgtrajectbegeleiders en praktijkondersteuners verantwoordelijk zijn voor 

het leiderschap op cliëntniveau. Zij nemen de regie en coördineren het gehele zorgproces.  

 

Conclusie  

Zowel in Eindhoven als in Zoetermeer is er een hoge mate van vertrouwen tussen de verschillende 

samenwerkingspartners: de laatste jaren zijn er korte lijnen en hechte verbindingen ontstaan. Toch is er 

nog niet altijd genoeg vertrouwen in het netwerk voor kwetsbare ouderen. Dit komt doordat dit 

netwerk in beide regio’s nog in opbouw is. Daarnaast is er veel duidelijkheid over het leiderschap op 

organisatorisch niveau: dit ligt bij de netwerkcoördinatoren. Op cliëntniveau is het voor de partners 

minder duidelijk wie het leiderschap draagt.  

4.2.4 Organisatie 

Deze paragraaf beschrijf de organisatie van de samenwerking: de afspraken tussen de verschillende 

partners, de rolverdeling en of er sprake is van een effectief functionerende structuur die is afgestemd 

op de verschillende doelen van de partners,  

 

Afspraken  

De afspraken binnen de samenwerking zijn over het algemeen duidelijk. Ze worden vastgelegd in 

samenwerkingsafspraken en overeenkomsten. Zowel in Eindhoven als in Zoetermeer is er een plan 

van aanpak aanwezig, waarin alle organisatorische afspraken worden gedocumenteerd. De afspraken 

op cliëntniveau worden onderling afgesproken en afgestemd. In Eindhoven worden de verschillende 

plannen van het dementienetwerk en het netwerk voor kwetsbare ouderen binnenkort geïntegreerd, in 

Zoetermeer is dit nog niet het geval.  

 

Ondanks deze goede documentatie worden de afspraken niet altijd nagekomen. Volgens de 

respondenten hebben de verschillende partners wel de intentie om de afspraken na te komen, maar is 

dit niet altijd mogelijk door een gebrek aan tijd.  Dit blijkt uit de volgende uitspraak van een 

netwerkcoördinator uit Eindhoven: ‘De afspraken zijn helder, deze worden besproken in het 

projectteam. Daar ligt het allemaal niet aan. Ik denk dat onze ambitieuze planning ervoor zorgt dat er 

gewoon te weinig tijd is. Dat is een groot aandachtspunt’.  

 

Andere genoemde oorzaken voor het niet nakomen van afspraken zijn onverwachte gebeurtenissen en 

te weinig personeel. Daarnaast zijn de afspraken in Zoetermeer niet altijd duidelijk voor nieuwkomers. 

Een casemanager uit Zoetermeer had hier het volgende over te zeggen: ‘Als nieuweling moet je weten 

wat de afspraken zijn: welke folders neem je mee, is er een sociale kaart, welke organisaties zijn er en 

wat doen ze? Ik moet zelf op internet gaan zoeken. De kennis wordt niet gedeeld. Dit moet anders’.  

 

Rolverdeling 

Volgens de respondenten is er over het algemeen sprake van heldere rolverdelingen met een duidelijke 

procesregie. Op het moment dat rollen onduidelijk zijn, wordt erover gesproken. Door de korte lijnen 

zijn de onduidelijkheden snel weer verholpen. Daarnaast worden er duidelijke afspraken gemaakt over 

de verschillende rollen, waardoor afstemming mogelijk is. Deze afspraken worden opgenomen in de 

jaarplannen.  

 

Desondanks is de rol van praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner volgens een aantal 

respondenten niet duidelijk. Dit komt doordat deze functies nog niet lang bestaan en doordat de 

netwerken voor kwetsbare ouderen nog in opbouw zijn. Hiernaast is de afstemming met de 

wijkverpleging soms ook nog een probleem. Een zorgtrajectbegeleider uit Eindhoven had hierover het 

volgende te zeggen: ´Onze rol is heel duidelijk. De rol van de praktijkondersteuner is soms echter nog 

niet helemaal helder, ze zijn zelf nog een beetje zoekende. Ook de afstemming met de wijkverpleging is 

soms nog een zoektocht’. 
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Effectief functionerende structuur  

Over het algemeen vonden de respondenten dat er geen sprake was van een effectief functionerende 

structuur die is afgestemd op de verschillende doelen van de partners. Hiervoor werden diverse 

oorzaken genoemd. De meest genoemde oorzaak waren de wachtlijsten. Zowel in Zoetermeer als in 

Eindhoven zijn wachtlijsten aanwezig voor casemanagement. Door de veroudering van de bevolking 

en door de nieuwe wet- en regelgeving waardoor mensen langer thuis moeten blijven wonen is er meer 

vraag gekomen naar casemanagers. De casemanagers lopen momenteel echter tegen 

capaciteitsproblemen aan, waardoor er wachtlijsten zijn ontstaan. Hierdoor kan niet altijd de juiste 

zorg geleverd worden. Ook verdwijnen goede casemanagers doordat ze niet kunnen voldoen aan de 

nieuwe gestelde eisen en protocollen. Hiernaast zijn er ook wachtlijsten aanwezig voor bedden in 

verzorging- en verpleeghuizen. 

 

Naast de wachtlijsten zorgen de verschillende informatiesystemen er volgens de respondenten ook 

voor dat er geen sprake is van een effectief functionerende structuur. Iedere organisatie hanteert zijn 

eigen cliëntadministratie en/of informatiesystemen. Deze systemen zijn niet aan elkaar gekoppeld en 

dit wordt ervaren als een gemis. Het delen van informatie wordt hiernaast vermoeilijkt door de wet- en 

regelgeving, zoals de nieuwe AVG-wet.   

 

Andere oorzaken voor een ineffectief functionerende structuur waren volgens de respondenten het 

overschot aan partijen, het overschot aan overlegstructuren, het feit dat alles moet worden 

verantwoord, de regels en indicatoren waar men zich aan moet houden en de beperkte bereikbaarheid 

van bepaalde zorgprofessionals, zoals de huisartsen.  

 

Desondanks waren er een aantal respondenten die aangaven dat er wel sprake was van een effectief 

functionerende structuur, door de aanwezigheid van de volgende aspecten: overlegstructuren, 

evaluatiestructuren, regie- en kerngroepen, communicatieplannen en jaarplannen.  

 

Conclusie  

Zowel in Eindhoven als in Zoetermeer is er sprake van heldere afspraken en rolverdelingen. De 

afspraken en rolverdelingen worden vastgelegd in een plan van aanpak. In Eindhoven worden de 

verschillende plannen van het dementienetwerk en het netwerk voor kwetsbare ouderen binnenkort 

geïntegreerd, in Zoetermeer is dit nog niet het geval. Ondanks deze goede documentatie worden de 

afspraken in beide regio’s niet altijd nagekomen. Dit komt door een gebrek aan tijd, onverwachte 

gebeurtenissen en te weinig personeel. Daarnaast zijn de afspraken in Zoetermeer niet altijd duidelijk 

voor nieuwkomers. Ook zijn de rollen van de praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen niet 

altijd duidelijk. Tenslotte is er niet altijd sprake van een effectief functionerende structuur die is 

afgestemd op de verschillende doelen van de partners. Dit heeft te maken met de wachtlijsten, 

verschillende informatiesystemen, overschot aan partijen en overlegstructuren, het feit dat alles moet 

worden verantwoord, de regels en indicatoren waar men zich aan moet houden en de beperkte 

bereikbaarheid van bepaalde zorgprofessionals, zoals de huisartsen.  

4.2.5 Proces 

Deze paragraaf beschrijf het proces van de samenwerking: het resultaat van de samenwerking en de 

fasering en het procesontwerp van de samenwerking.  

 

Resultaat van de samenwerking 

Volgens de respondenten levert de samenwerking tussen de twee verschillende netwerken veel op. 

Allereerst zorgt de samenwerking ervoor dat dingen niet dubbel worden gedaan. Dit blijkt uit de 

volgende uitspraak van een praktijkverpleegkundige uit Zoetermeer: ‘De samenwerking levert in die 

zin op dat je nu daadwerkelijk weet wie waar zit en dat dingen niet dubbel worden gedaan. Er is nog 

steeds veel overlap, daar moeten we met elkaar aan werken’. Daarnaast resulteert de samenwerking in 

kortere lijnen, snellere zorgverlening, minder betrokken partijen, meer duidelijkheid voor de patiënt en 

zorgverleners, betere prognoses en kwaliteit van leven, meer kennis en adequatere reacties. 
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Een ander resultaat van de samenwerking dat veel genoemd werd door de respondenten is minder 

crisisopname van patiënten. Doordat de zorgprofessionals elkaar kennen en van elkaar weten wat ze 

doen, kunnen de patiënten sneller en efficiënter worden geholpen. Daardoor is er volgens de 

respondenten betere vroegsignalering en preventie mogelijk. Dit zal op den duur leiden tot minder 

crisisopname van patiënten. Een arts uit Zoetermeer had hierover het volgende te zeggen: ‘De 

samenwerking zorgt ervoor dat de mensen beter in kaart zijn, waardoor je eerder kan inspelen dan 

daarvoor. Hierdoor worden de wachttijden minder en krijg je minder crisis’.  

 

Fasering & procesontwerp  

Volgens de respondenten is er binnen de samenwerking over het algemeen een goed doordachte 

fasering met een goed doordacht procesontwerp. De timing is goed: de juiste dingen worden 

besproken op het juiste moment. Binnen de samenwerking wordt er besproken wat er op dat moment 

speelt en waar de komende periode aandacht aan wordt besteed. Op basis daarvan wordt de agenda 

bepaald. Hierbij is aandacht voor zowel de inhoud van de samenwerking als het proces van de 

samenwerking.  

 

Toch zijn er ook respondenten die vinden dat er geen sprake is van een goed doordachte fasering met 

een goed doordacht procesontwerp. Zij zeggen dat de fasering soms moeilijk is, omdat er binnen de 

zorg voor dementiepatiënten en kwetsbare ouderen onverwachte dingen kunnen gebeuren. Een 

praktijkverpleegkundige uit Eindhoven zei hierover het volgende: ‘De fasering is soms moeilijk, 

omdat je nooit precies weet hoe dingen ontwikkelen. Soms kan er een plotselinge infectie ontstaan of 

kan iemand vallen. Dingen kunnen heel snel veranderen en dan lopen de processen toch anders. 

Daarnaast maakt de “zorgval” de fasering ook moeilijker’.  

 

Conclusie  

Binnen de samenwerking is er zowel in Eindhoven als in Zoetermeer over het algemeen een goed 

doordachte fasering met een goed doordacht procesontwerp. Daarnaast levert de samenwerking tussen 

de netwerken veel op: de samenwerking zorgt er voornamelijk voor dat er geen dingen dubbel worden 

gedaan en dat er minder crisisopname is. Ook zorgt het voor kortere lijnen, snellere zorgverlening, 

minder betrokken partijen, meer duidelijkheid voor de patiënt en zorgverleners, betere prognoses en 

kwaliteit van leven, meer kennis en adequatere reacties. 

4.2.6 Stimulerende factoren 

Deze paragraaf beschrijf de stimulerende factoren voor samenwerking. Stimulerende factoren die door 

de respondenten werden genoemd omvatten: vertrouwen, korte lijnen, weinig concurrentie, het volgen 

van landelijke ontwikkelingen, het organiseren van overlegstructuren, goede bereikbaarheid, goede 

deskundigheid en communicatie.  

 

Vertrouwen  

Een stimulerende factor voor samenwerking die door veel respondenten werd genoemd is wederzijds 

vertrouwen. Volgens de respondenten is het binnen de samenwerking belangrijk dat er voldoende 

onderling respect, eerlijkheid, betrouwbaarheid, openheid en vertrouwen aanwezig is. Deze factoren 

hebben een positieve invloed op de mate van interactie en informatiedelen en hierdoor een positieve 

invloed op samenwerking.  

 

Korte lijnen 

Korte lijnen zijn volgens de respondenten en voorwaarde voor goed samenwerken. Kortere lijnen 

zorgen ervoor dat mensen elkaar beter kunnen vinden en sneller bij elkaar zullen ‘aankloppen’. Een 

arts uit Zoetermeer had hierover het volgende te zeggen: ‘Een stimulerende factor voor samenwerking 

is vertrouwen en dat mensen elkaar kennen. De netwerken moeten elkaar kennen en moeten bereid zijn 

om elkaar te kennen. Alleen dan kunnen ze samenwerken’.  
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Weinig concurrentie  

Vooral in Zoetermeer gaven de respondenten aan dat weinig concurrentie zorgt voor betere 

samenwerking. In Zoetermeer zijn er weinig aanbiedende partijen en elke partij doet zijn eigen ding. 

Er speelt weinig marktwerking en er is weinig concurrentie. Met de opbouw van Zoetermeer is ervoor 

gezorgd dat er in elke wijk een gezondheidscentrum met tandarts, verpleging etc. zit. Hierdoor is er 

weinig concurrentie, wat de samenwerking vergemakkelijkt.  

 

Volgen van landelijke ontwikkelingen  

Volgens de respondenten is het voor de samenwerking heel belangrijk om op de hoogte te blijven van 

de landelijke ontwikkelingen. Dit blijkt uit de volgende uitspraak van een netwerkcoördinator uit 

Zoetermeer: ‘Wat ik het meest belangrijk vind is dat je wel met elkaar probeert de landelijke 

ontwikkelingen te volgen en deze ontwikkelingen vervolgens vertaalt naar de plaats en cultuur waarin 

je opereert. Dan levert het goede samenwerking op met bindende afspraken’.  

 

Organiseren van overlegstructuren  

Een stimulerende factor voor samenwerking is volgens de respondenten het organiseren van 

verschillende overlegstructuren, waarbij meerdere disciplines aanwezig zijn, zoals specialisten 

ouderengeneeskunde, huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundige, 

thuiszorgorganisaties, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, apothekers, generalisten en 

casemanagers.  

 

Goede bereikbaarheid  

Een voorwaarde voor samenwerking tussen de twee netwerken is volgens de respondenten goede 

bereikbaarheid. Goede bereikbaarheid zorgt ervoor dat je elkaar makkelijk kan opzoeken en snel kan 

handelen. Het betekent niet dat je continue telefonisch bereikbaar moet zijn, maar dat mensen via een 

bericht contact kunnen opnemen.  

 

Goede deskundigheid  

Deskundigheid is volgens de respondenten een belangrijke factor voor samenwerking. Dit blijkt uit de 

opmerking van een praktijkverpleegkundige in Eindhoven: ‘Deskundigheid is heel belangrijk voor de 

samenwerking. Wij hebben hier één collega, die is super deskundig. De anderen zijn dat ook hoor, 

maar in moeilijke gevallen hoop je dat zij het oppakt. Je merkt dat deze deskundigheid zorgt voor 

betere samenwerking’.  

 

Communicatie  

Over het algemeen word communicatie gezien als de belangrijkste stimulerende factor voor 

samenwerking. Volgens de respondenten zorgt goede communicatie ervoor dat mensen elkaar 

begrijpen en dat ze snel kunnen handelen. Snelle handelingen zijn een essentieel onderdeel van 

samenwerking. Hoe sneller men handelt, hoe intensiever de samenwerking.  

 

Conclusie  

In Eindhoven en in Zoetermeer hebben de respondenten stimulerende factoren voor de samenwerking 

tussen dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen beschreven. Deze stimulerende 

factoren omvatten: wederzijds vertrouwen, korte lijnen, weinig concurrentie, het volgen van landelijke 

ontwikkelingen, het organiseren van overlegstructuren, goede bereikbaarheid, goede deskundigheid en 

communicatie.  

4.2.7 Remmende factoren 

Deze paragraaf beschrijf de remmende factoren voor samenwerking. Remmende factoren die door de 

respondenten werden genoemd omvatten: tekort aan mensen, de aanwezigheid van verschillende 

informatiesystemen, teveel (thuiszorg)organisaties, verschillende financieringsvormen, indicatoren en 

werk- en tijdsdruk.  
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Tekort aan mensen  

Over het algemeen word een tekort aan mensen gezien als de belangrijkste remmende factor voor 

samenwerking tussen de twee netwerken. Een tekort aan mensen kan ontstaan door langdurige ziekte 

of door een tekort aan personeel. Mensen raken hierdoor overbelast, wat de samenwerking hindert.  

 

Zoals eerder genoemd is er zowel in Eindhoven als in Zoetermeer een tekort aan casemanagers. Dit 

komt door het capaciteitsprobleem en door de strenge eisen voor casemanagement. Door het tekort aan 

casemanagers ontstaan er wachtlijsten. Hierdoor moeten patiënten langer wachten op 

casemanagement. Hier moet een oplossing voor komen. Volgens de respondenten wordt er op het 

moment extra personeel aangenomen. Hiermee is het probleem helaas nog steeds niet verholpen. Ook 

worden bepaalde taken overgenomen door andere collega’s. Zo nemen praktijkverpleegkundigen of 

praktijkondersteuners bepaalde taken soms over van de casemanagers of zorgtrajectbegeleiders. Zij 

zijn echter minder gespecialiseerd en kunnen minder intensieve zorg en ondersteuning bieden dan een 

casemanager of een zorgtrajectbegeleider. Hierdoor is dit volgens de respondenten geen perfecte 

oplossing.    

 

Verschillende informatiesystemen 

Zoals eerder genoemd zijn er zowel in Eindhoven als in Zoetermeer verschillende informatiesystemen 

aanwezig. Dit werd door de respondenten benoemd als één van de belangrijkste remmende factoren 

voor samenwerking. Iedere organisatie hanteert zijn eigen cliëntadministratie en/of 

informatiesystemen. Deze systemen zijn niet aan elkaar gekoppeld, wat ervoor zorgt dat 

informatiedeling moeilijk verloopt. Ook de eis van veilige communicatie en informatiedeling 

bemoeilijkt de samenwerking. Dit blijkt uit de volgende uitspraak van een zorgtrajectbegeleider uit 

Eindhoven: ‘Op het moment zie je dat er veel verschillende systemen aanwezig zijn. Een thuiszorg 

heeft een digitale rapportage waar ik dan weer niet in kan. En dan komt er nu ook dat stukje privacy 

bij. Dat maakt de communicatie lastig’.  

 

De respondenten hebben de voorkeur voor 1 overkoepelend systeem, dat door alle zorgaanbieders 

binnen het netwerk wordt gebruikt en waar de patiënt zelf ook in kan. Het is echter een uitdaging om 

alle systemen te integreren. De zorgaanbieders moeten de cliëntgegevens vaak invullen in meerdere 

systemen. Een overkoepelend systeem kan ervoor zorgen dat de zorgaanbieders gegevens (drie)dubbel 

in moeten vullen. Dit wordt duidelijk uit de volgende uitspraak van een arts uit Eindhoven: ‘Het zou 

natuurlijk mooi zijn als er 1 systeem komt, waar iedereen in werkt. Nu is het zo dat de 

zorgtrajectbegeleider in zijn eigen systeem moet noteren, een wijkverpleegkundige ook nog zijn eigen 

triage moet doen en een praktijkondersteuner weer in een ander systeem werkt. Daarnaast moeten ze 

ook nog noteren voor hun eigen organisatie. Het wordt dan dubbelop, wat maakt dat het nu nog heel 

inefficiënt is’.  

 

In Eindhoven is er een tijd geleden een keten informatie systeem ontwikkeld, waar alle afzonderlijke 

zorgpartners op patiëntniveau kunnen worden toegevoegd en dus toegang krijgen tot een deel van het 

dossier van de patiënt. Afhankelijk van de functie heeft men meer of minder inzage. De bedoeling is 

dat dit systeem een gezamenlijk werkinstrument wordt waar de netwerkpartners in gaan werken en 

elkaar zo op de hoogte houden van de diverse dingen die er gedaan worden en die er spelen. Dus een 

veilige omgeving waar je als netwerkpartner met elkaar kan communiceren en kan laten zien waar je 

mee bezig bent met de patiënt. Er zijn echter veel netwerkpartners die dit systeem niet gebruiken. Dit 

komt doordat niet iedereen van het bestaan af weet en doordat netwerkpartners geen dubbel werk 

willen doen.  

 

Er zijn ook respondenten die aangeven dat ze terug willen naar de mappen die vroeger werden 

gebruikt. Zij vinden dat de digitalisering de informatie uitwisseling niet makkelijk heeft gemaakt. 

Vroeger had je een map bij iemand thuis liggen waar je kon opschrijven wat je met de patiënt had 

besproken en wat er was gedaan. Iedere betrokken zorgverlener kon deze map bekijken en aanvullen. 

Het zou volgens deze respondenten het mooist zijn als er 1 patiëntgebonden dossier komt, waar de 

patiënt zelf ook in kan.  
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Teveel organisaties 

Een remmende factor voor de samenwerking tussen de twee verschillende netwerken is volgens de 

respondenten het feit dat er steeds meer verschillende bedrijven en organisaties ontstaan. Hierbij gaat 

het voornamelijk om de thuiszorgorganisaties. Vooral in Eindhoven zijn er veel thuiszorgorganisaties 

aanwezig die allemaal hun eigen systematiek hebben. Dit vraagt om extra afstemming en aandacht. 

Een zorgtrajectbegeleider uit Eindhoven had hierover het volgende te zeggen: ‘Als ik kijk naar het 

aantal thuiszorgorganisaties ben ik het overzicht volledig kwijt. Ik heb niet meer het overzicht met wie 

ik te maken heb’.  

 

Verschillende financieringsvormen  

De verschillende financieringsvormen zijn volgens de respondenten een remmende factor voor de 

samenwerking tussen de twee verschillende netwerken. Door de verschillende financieringsvormen 

binnen de zorg liggen de residuen van de ene actie bij de andere. Dit is een uitdaging voor de 

toekomst.  

 

Verschillende indicatoren 

De verschillende indicatoren worden door de respondenten ervaren als belemmeringen voor de 

samenwerking. Zorgorganisaties hebben hun eigen indicatoren ontwikkeld. Tijdens de zorgverlening 

moeten zorgaanbieders zich dus ook houden aan de regels van hun eigen organisatie, gericht op de 

indicatoren. De eisen van de zorgorganisaties verschillen hierdoor van elkaar, waardoor ze dingen 

apart blijven doen. Hiernaast zijn er ook nog landelijke indicatoren en indicatoren van de 

zorgverzekeraars. Volgens de respondenten zou het handig zijn als er landelijk een aantal indicatoren 

worden afgesproken die voor iedereen gelden. Hierdoor heeft iedereen uiteindelijk hetzelfde doel voor 

ogen.  

 

Werk- en tijddruk   

Een belangrijke remmende factor voor de samenwerking tussen de twee netwerken is volgens de 

respondenten tijdgebrek en werkdruk. Hierbij gaat het vooral om het tijdgebrek en de werkdruk van de 

huisartsen. Iedereen voelt continue druk, waardoor dingen “even tussendoor” worden gedaan. We 

leven volgens de respondenten in een maatschappij waarin alles zo snel mogelijk moet worden 

opgelost. Dat komt doordat iedereen werkt met verschillende afvinklijstjes en registraties klantniveau. 

De zorg moet meer benaderd worden als en proces en dit mag tijd kosten. Het probleem m.b.t. werk- 

en tijddruk blijkt uit de volgende uitspraak van een praktijkverpleegkundige uit Zoetermeer: ‘De 

huisarts heeft een hele drukke agenda. Wij trouwens ook. Ik denk dat, dat voor een groot deel komt 

door de financiering. Toen ik als casemanager werkte had ik een caseload, moest je elke dag een klant 

registreren. Dat geldt voor meerdere disciplines. Daardoor heb je steeds die hete adem in je nek. En 

als ik nu zo zit te babbelen, dan denk ik: dan kan ik geen minuten schrijven op klantniveau’.  

 

Conclusie  

In Eindhoven en in Zoetermeer hebben de respondenten remmende factoren voor de samenwerking 

tussen dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen beschreven. Deze remmende 

factoren omvatten: een tekort aan mensen, de aanwezigheid van verschillende informatiesystemen, 

teveel (thuiszorg)organisaties, verschillende financieringsvormen, indicatoren en werk- en tijdsdruk.  

4.2.8 Toekomst  

Deze paragraaf beschrijft de voorkeuren voor de toekomst en eventuele toekomstplannen voor 

samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen. Voorkeuren voor de 

toekomst en toekomstplannen die door de respondenten uit beide regio’s zijn genoemd omvatten: 

integratie, meer afstemming en rust, meer wijkgerichtheid, meer duidelijkheid over de regie, meer 

kennisdeling, gezamenlijke scholing en meer maatwerk voor casemanagement.  
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Integratie  

Op dit moment bestaan de dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen in Eindhoven en 

Zoetermeer nog apart van elkaar, zonder dat er sprake is van integratie. De respondenten zijn over het 

algemeen van mening dat er in de toekomst een geïntegreerd netwerk moet komen voor kwetsbare 

ouderen, dementie en palliatieve zorg. Het netwerk moet hierbij rondom de kwetsbare ouderen worden 

opgezet. Soms heeft die kwetsbare oudere voornamelijk kernproblematiek, soms cure en soms 

dementie. Er moeten dan geen aparte zorgpaden meer zijn, maar er moet 1 geheel komen voor de 

patiënt, waarin de specialistische kennis gewaarborgd blijft. Binnen dit geheel moeten generieke 

afspraken worden gemaakt die voor iedereen gelden. Er moet hiernaast ook ingezoomd worden op 

specifieke groepen, zoals jonge mensen- of migranten met dementie. Deze subgroepen zijn volgens de 

respondenten namelijk een “aparte tak van sport”, waarbij sprake is van sterke psychosociale 

problematiek. Op deze manier ontstaan er algemene afspraken die voor de hele doelgroep gelden, 

waarbinnen specifiek kan worden ingezoomd op aparte doelgroepen. In Eindhoven wordt er al 

gewerkt aan deze integratie. Op bestuurlijk en organisatorisch niveau wordt er besproken hoe deze 

integratie moet worden vormgegeven. In Zoetermeer is dit nog niet het geval.  

 

Alhoewel de respondenten over het algemeen pleiten voor integratie van de dementienetwerken en 

netwerken voor kwetsbare ouderen, zijn er een aantal respondenten die vinden dat de netwerken apart 

van elkaar moeten blijven bestaan, waarbij wel intensief wordt samengewerkt. Zij zijn van mening dat 

integratie resulteert in het verlies van specialistische kennis en vaardigheden. Dit blijkt uit de volgende 

uitspraak van een netwerkcoördinator uit Zoetermeer: ‘Het blijft lastig om alles in 1 te laten komen. 

De keten dementie heeft zich al verder ontwikkeld dan de keten kwetsbare ouderen, om de 

doodeenvoudige reden dat we al langer bezig zijn. Dus je hebt al veel meer dingen gestructureerd in 

het zorgprogramma, in ketenbrochures en werkgroepen, verwijsschema’s, crisisprotocol enz. Het zou 

zonde zijn als dit bij de integratie verloren gaat. Het netwerk kwetsbare ouderen is namelijk nog sterk 

in ontwikkeling. En dan blijf ik ook benoemen dat je bij kwetsbare ouderen de jonge dementiepatiënten 

vergeet’.   

 

Meer afstemming en rust 

In de toekomst moet er volgens de respondenten nog beter worden afgestemd over wie welke rol heeft. 

Daarnaast moet er volgens de respondenten meer naar de cliënt worden gekeken, in plaats van naar het 

financiële aspect: de geldflow. Het is belangrijk dat er meer wordt gewerkt op klantniveau en dat er 

meer tijd wordt genomen voor de patiënten. Een praktijkverpleegkundige uit Zoetermeer had hierover 

het volgende te zeggen: ‘Je moet veel meer kijken op klantniveau en meer tijd stoppen in de 

frontoffice, dus uitgebreid tijd voor iemand nemen, waardoor je het beter kan neerzetten. Ik denk dat 

dit goedkoper is dan elke keer de brandjes blussen. Iedereen heeft het nu heel druk, waardoor de 

basishouding nee is. Met wat meer rust kan je grotere stappen vooruit zetten dan wanneer je alles 

achter elkaar wegtikt’.  

 

Wijkgerichtheid 

In de toekomst moet er volgens de respondenten meer op wijkniveau worden gewerkt. Hierdoor 

ontstaan er kortere lijnen en betere relaties. Doordat mensen langer thuis blijven wonen wordt er een 

groter beroep gedaan op hun sociale netwerk. Hierdoor moeten er volgens de respondenten andere 

samenwerkingsvormen ontstaan. Wijkgericht werken is in de context van deze nieuwe samenwerking 

dan ook een term die veel naar voren komt. Wijkgericht werken vraagt om nog meer maatwerk, 

verbinding en regie.  

 

Duidelijkheid over regie  

Over het algemeen zijn de respondenten van mening dat er in de toekomst meer duidelijkheid moet 

komen over de regie. Omdat er nu wordt gewerkt in verschillende systemen, is het niet duidelijk wie 

de regie heeft. Dingen worden gezamenlijk opgepakt en er zijn veel verschillende zorgprofessionals 

betrokken bij een patiënt. Een netwerkcoördinator uit Eindhoven had hierover de volgende mening: ‘Ik 

hoop dat we het casemanagement expliciet kunnen beleggen bij 1 verantwoordelijke. Nu werken we in 

verschillende systemen en doen we het eigenlijk een beetje met z’n allen. Dit loopt wel, maar het is 
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natuurlijk niet wat je wilt. Je wilt het liefst dat de zorgtrajectbegeleider of de POH en soms misschien 

de wijkverpleegkundige de casemanager is. Dat 1 iemand de regie heeft en dat die andere wel 

betrokken blijft. Hierdoor kan je dingen efficiënter en duidelijker voor de patiënt organiseren’.  

 

Gezamenlijke scholing en kennisdeling  

Op dit moment worden de scholingen binnen het dementienetwerk en het netwerk voor kwetsbare 

ouderen apart van elkaar aangeboden. De respondenten pleiten ervoor om dit in de toekomst 

gezamenlijk op te pakken. Hierdoor wordt er meer kennis gedeeld en wordt de kwaliteit gewaarborgd.  

 

Meer maatwerk casemanagement  

In de toekomst moet er volgens de respondenten meer maatwerk van casemanagement plaatsvinden. 

Op dit moment is casemanagement nog een “containerbegrip”. Als je vanuit de patiënt redeneert dan is 

zijn casemanager waarschijnlijk diegene die hij het meeste ziet en waar hij zich het meest vertrouwd 

bij voelt. Hier moet het huidige systeem meer op aansluiten. Er moet meer maatwerk voor 

casemanagement worden gefaciliteerd.  

 

Conclusie  

Zowel in Eindhoven als in Zoetermeer gaat de voorkeur voor de toekomst uit naar de integratie van de 

dementienetwerken, netwerken voor kwetsbare ouderen en palliatieve netwerken. Het netwerk moet 

hierbij rondom de kwetsbare ouderen worden opgezet. Deze integratie van de netwerken wordt in 

Eindhoven al opgezet, in Zoetermeer is dit nog niet het geval. Andere toekomstplannen die zowel 

gelden voor de regio Eindhoven als Zoetermeer omvatten: meer afstemming en rust, meer 

wijkgerichtheid, meer duidelijkheid over de regie, meer kennisdeling, gezamenlijke scholing en meer 

maatwerk voor casemanagement. 
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5. Conclusie & Discussie  
In dit hoofdstuk wordt de conclusie van dit onderzoek gepresenteerd. Er zal antwoord worden gegeven 

op de centrale onderzoeksvraag van deze studie: “ Hoe is de huidige- en toekomstige samenwerking 

tussen dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen in verschillende regio’s?” De 

conclusie zal worden gestructureerd door antwoord te geven op de empirische deelvragen. Deelvraag 1 

is beantwoord in het theoretisch kader en zal in dit hoofdstuk daarom niet worden besproken. Nadat de 

verschillende empirische deelvragen zijn beantwoord zal antwoord worden gegeven op de centrale 

onderzoeksvraag van deze studie. Daarna zal worden gekeken naar de positionering van de 

bevindingen ten opzichte van de literatuur uit het theoretisch kader. Tot slot zal er een reflectie 

plaatsvinden en zullen er praktische aanbevelingen worden gedaan in de richting van de netwerken.  

5.1 Verschillen en overeenkomsten  
In deze paragraaf zullen achtereenvolgend de verschillen en overeenkomsten tussen 

dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen worden beschreven. Een belangrijk verschil 

tussen deze twee netwerken is de leeftijd van de netwerken. Zowel in Eindhoven als in Zoetermeer 

bestaan de dementienetwerken aanzienlijk langer dan de netwerken voor kwetsbare ouderen. De 

dementienetwerken zijn al sterk ontwikkeld, terwijl de netwerken voor kwetsbare ouderen nog volop 

in ontwikkeling zijn. Een ander belangrijk verschil is de benaming en functie van de casemanager. Het 

casemanagement wordt in de dementienetwerken uitgevoerd door een casemanager of 

zorgtrajectbegeleider, die zeer specialistische kennis m.b.t. dementie bezit. Het casemanagement in de 

netwerken voor kwetsbare ouderen wordt opgepakt door de praktijkverpleegkundige of 

praktijkondersteuner, waarbij geen sprake is van specialistische kennis op het gebied van dementie. 

Het laatste belangrijke verschil tussen de dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen is 

de financieringsvorm. De dementienetwerken worden zowel in Eindhoven als in Zoetermeer 

gefinancierd door een bijdrage van alle zorgaanbieders die zijn aangesloten bij het netwerk. Hiernaast 

vindt er financiering door de preferente zorgverzekeraar(s) plaats. De netwerken voor kwetsbare 

ouderen worden gefinancierd door middel van een verdeelsleutel, waarbij de participanten deel dragen 

aan de kosten van de netwerkregie. Hierbij bekostigt een beperkt aantal deelnemers de ketenregie zelf. 

Daarnaast wordt er voor de financiering gebruik gemaakt van DBCs.  

 

Ondanks deze verschillen tussen de twee netwerken zijn er ook diverse overeenkomsten. Zowel in de 

dementienetwerken als in de netwerken voor kwetsbare ouderen is een duidelijke organisatiestructuur 

met overlegstructuren aanwezig. Voorbeelden op bestuurlijk niveau zijn de aanwezigheid van 

kerngroepen, regiegroepen en een netwerkcoördinator. Daarnaast zijn er in beide netwerken heldere 

doelstellingen geformuleerd en is er sprake van concurrentie. Het is de taak van de netwerkcoördinator 

om ervoor te zorgen dat de concurrentie niet de overhand krijgt. Ook het type partners en de 

samenstelling van de netwerken komen met elkaar overeen.  

5.2 Huidige samenwerking  
In deze paragraaf zal de huidige samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken voor 

kwetsbare ouderen worden beschreven. Zowel in Eindhoven als in Zoetermeer zijn de netwerken gaan 

samenwerken omdat er veel overlap is tussen de netwerken en omdat deze samenwerking een 

natuurlijk beloop kent. Het belangrijkste doel van de samenwerking is het leveren van betere 

patiëntenzorg en het realiseren van beter kwaliteit van leven. Andere doelen van de samenwerking 

omvatten: meer overzicht voor de patiënt, betere afstemming, kortere wegen, elkaar aanvullen, zorgen 

dat de patiënten op de juiste plek zitten, het overdragen van kennis, het voorkomen van crisis en 

optimaal gebruik van alle expertises. In Eindhoven waren deze doelstellingen duidelijk voor alle 

netwerkpartners, in Zoetermeer was dit helaas niet het geval. 

 

In beide regio´s zijn er binnen de samenwerking veel concurrerende belangen aanwezig, zowel tussen- 

als binnen organisaties. Het is belangrijk dat deze concurrerende belangen op elkaar worden 

afgestemd. Dit is een uitdaging omdat er onder de samenwerkingspartners niet altijd sprake is van 

oprechte interesse in elkaars belangen. Wel is er genoeg ruimte voor- en bereidheid om te 

onderhandelen. Daarnaast is de communicatie tussen de samenwerkingspartners over het algemeen 

goed: mensen weten elkaar te vinden en gaan met elkaar in dialoog. Desondanks zijn er op het gebied 
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van communicatie een aantal dingen die beter kunnen: de zorgtrajectbegeleiders en 

praktijkondersteuners zijn niet altijd bij elkaar in beeld en de communicatie met de huisartsen verloopt 

niet altijd goed.  

 

De relatie tussen de verschillende samenwerkingspartners wordt daarentegen wel heel positief 

bevonden. Er is in beide regio´s een hoge mate van vertrouwen tussen de verschillende partners: de 

laatste jaren zijn er hechte verbindingen en korte lijnen ontstaan. Daarnaast is er veel duidelijkheid 

over het leiderschap op organisatorisch niveau: dit ligt bij de netwerkcoördinatoren. Op cliëntniveau is 

het voor de partners minder duidelijk wie het leiderschap draagt.  

 

Ook de organisatie van de samenwerking verliep over het algemeen goed. In zowel Eindhoven als 

Zoetermeer zijn er heldere rolverdelingen en afspraken. Ondanks de duidelijkheid van de afspraken, 

worden deze niet altijd nagekomen. Dit wordt veroorzaakt door onverwachte gebeurtenissen, te weinig 

personeel en een gebrek aan tijd. Daarnaast is er niet altijd sprake van een effectief functionerende 

structuur die is afgestemd op de verschillende doelen van de partners. Dit heeft te maken met de 

wachtlijsten, verschillende informatiesystemen, overschot aan partijen en overlegstructuren, het feit 

dat alles moet worden verantwoord, de regels en indicatoren waar men zich aan moet houden en de 

beperkte bereikbaarheid van bepaalde zorgprofessionals, zoals de huisartsen.  

 

Naast de organisatie is ook het proces van de samenwerking geëvalueerd. In beide regio´s is er binnen 

de samenwerking over het algemeen een goed doordachte fasering met een goed doordacht 

procesontwerp. Daarnaast levert de samenwerking tussen de netwerken veel op: de samenwerking 

zorgt er voornamelijk voor dat er geen dingen dubbel worden gedaan en dat er minder crisisopname is. 

Ook zorgt het voor kortere lijnen, snellere zorgverlening, minder betrokken partijen, meer 

duidelijkheid voor de patiënt en zorgverleners, betere prognoses en kwaliteit van leven, meer kennis 

en adequatere reacties. 

 

Tenslotte zijn er zowel stimulerende- als remmende factoren voor de samenwerking benoemd. 

Stimulerende factoren voor samenwerking omvatten: vertrouwen, korte lijnen, weinig concurrentie, 

het volgen van landelijke ontwikkelingen, het organiseren van overlegstructuren, goede 

bereikbaarheid, goede deskundigheid en communicatie. Remmende factoren voor samenwerking 

omvatten: tekort aan mensen, de aanwezigheid van verschillende informatiesystemen, teveel 

(thuiszorg)organisaties, verschillende financieringsvormen, indicatoren en werk- en tijdsdruk.  

5.3 Toekomstige samenwerking  
In deze paragraaf zullen de voorkeuren voor de toekomst en eventuele toekomstplannen voor 

samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen worden beschreven. 

Zowel in Eindhoven als in Zoetermeer gaat de voorkeur uit naar de integratie van de 

dementienetwerken, netwerken voor kwetsbare ouderen en palliatieve netwerken. Het netwerk moet 

hierbij rondom de kwetsbare ouderen worden opgezet. In Eindhoven wordt er al gewerkt aan deze 

integratie. Op bestuurlijk en organisatorisch niveau wordt er besproken hoe deze integratie moet 

worden vormgegeven. In Zoetermeer is dit nog niet het geval. Andere toekomstplannen die zowel 

gelden voor de regio Eindhoven als Zoetermeer omvatten: meer afstemming en rust, meer 

wijkgerichtheid, meer duidelijkheid over de regie, meer kennisdeling, gezamenlijke scholing en meer 

maatwerk voor casemanagement. 

5.4 Beantwoording centrale onderzoeksvraag 
In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op de centrale onderzoeksvraag van deze studie: “ 

Hoe is de huidige- en toekomstige samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken voor 

kwetsbare ouderen in verschillende regio’s?” Zowel in Eindhoven als in Zoetermeer bestaan de 

dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen nog apart van elkaar in de regio, zonder dat 

er sprake is van integratie. Er is daarentegen wel intensieve samenwerking tussen de twee netwerken 

aanwezig. Binnen deze samenwerking is er sprake van gemeenschappelijke doelstellingen (goede 

patiëntenzorg en minder crisisopname), hoge mate van vertrouwen, goede communicatie, duidelijke 
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afspraken en rolverdelingen, goede fasering en procesontwerp, genoeg ruimte en bereidheid voor 

onderhandeling en duidelijkheid over het leiderschap op organisatorisch niveau.  

 

Desondanks zijn er in beide regio´s ook een aantal samenwerkingsaspecten die niet optimaal verlopen: 

de partners hebben niet altijd oprechte interesse in elkaars belangen, de communicatie met de 

huisartsen verloopt niet altijd goed, het leiderschap op cliëntniveau is onduidelijk, afspraken worden 

niet altijd nagekomen en er is geen sprake van een effectief functionerende structuur die is afgestemd 

op de verschillende doelen van de partners.  

 

Om deze aspecten te verbeteren moeten er in de toekomst dingen veranderen. Daarom zijn er zowel in 

Eindhoven als in Zoetermeer toekomstplannen aanwezig m.b.t. de samenwerking tussen het 

dementienetwerk en het netwerk voor kwetsbare ouderen. In Eindhoven zullen de twee netwerken 

binnenkort worden geïntegreerd. In Zoetermeer zijn hier nog geen plannen voor. Daarnaast zijn er 

zowel in Eindhoven als in Zoetermeer voorkeuren voor de toekomst aanwezig. Deze omvatten: 

integratie, meer afstemming en rust, meer wijkgerichtheid, meer duidelijkheid over de regie, meer 

kennisdeling, gezamenlijke scholing en meer maatwerk voor casemanagement.  

5.5 Positionering van de bevindingen  
Wanneer bovenstaande conclusies worden gepositioneerd ten opzichte van de literatuur uit het 

theoretisch kader, vallen er een aantal dingen op. Allereerst met betrekking tot de verschillen tussen 

dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen. Volgens de theorie verschillen 

zorgnetwerken in samenstelling en verloop. Ook de mate van structuur (governance) is verschillend 

voor verschillende zorgnetwerken (Graff, Melick, Thijssen, Verstrategen, & Zajec, 2010; van den 

Hoek & Alderliesten, 2017; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2017). Uit dit 

onderzoek blijkt echter dat de dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen niet van 

elkaar verschillen ten aanzien van de samenstelling en de mate van structuur. De verschillende 

netwerken kennen een soortgelijke structuur en ook de samenstelling van de netwerken is 

vergelijkbaar. Daarentegen zijn er andere netwerkkenmerken die wel verschillend zijn voor de twee 

verschillende zorgnetwerken: financiering, leeftijd en benaming en functie van de casemanagers. Deze 

bevindingen zijn in lijn met de literatuur uit het theoretisch kader.  

 

Het tweede wat opvalt, wanneer men de bevindingen van dit onderzoek linkt aan de relevante 

literatuur, heeft betrekking op de aspecten die zorgen voor intensieve samenwerking. Volgens Kaats & 

Opheij bestaat samenwerking uit vijf verschillende invalshoeken: ambitie, belangen, relatie, 

organisatie en proces. Er is intensieve samenwerking aanwezig als er sprake is van een gedeelde 

ambitie, er recht wordt gedaan aan de verschillende belangen van de partners, er sprake is van relaties 

waarin goed en persoonlijk wordt samengewerkt, er professionele organisatie van de samenwerking 

plaatsvindt en als er sprake is van een betekenis gevend proces (Kaats & Opheij, 2011). De 

stimulerende factoren voor samenwerking die uit dit onderzoek naar voren komen omvatten: 

vertrouwen, korte lijnen, weinig concurrentie, het volgen van landelijke ontwikkelingen, het 

organiseren van overlegstructuren, goede bereikbaarheid, goede deskundigheid en communicatie. 

Deze stimulerende factoren kunnen worden onderverdeeld in één van de vijf invalshoeken en sluiten 

hierdoor goed aan bij de literatuur van Kaats & Opheij.  

 

Uit dit onderzoek komen echter een aantal aanvullende stimulerende samenwerkingsfactoren naar 

voren, die door Kaats & Ophei niet worden benoemd. Zo blijkt uit dit onderzoek dat de volgende 

factoren ook zorgen voor intensievere samenwerking: het volgen van landelijke ontwikkelingen en 

goede deskundigheid. Deze stimulerende factoren voor samenwerking vallen niet onder één van de 

vijf invalshoeken en worden daardoor door Kaats & Opheij niet meegenomen in de 

samenwerkingsanalyse. Hierdoor levert dit onderzoek een aanvulling op de theorie van Kaats & 

Opheij.      

 

Het feit dat Kaats & Opheij diverse samenwerkingsfactoren over het hoofd hebben gezien kan komen 

door hun onderzoeksopzet. Kaats & Opheij hebben ervoor gekozen om in hun onderzoek alleen 

bestuurders uit raden van bestuur te interviewen die werkzaam zijn in grote (zorg)organisaties. In de 
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zorg zijn echter ook bestuurders te vinden in kleinschaligere organisaties. De verschillende niveaus 

van bestuur zijn door de auteurs dus niet erkend. Daarnaast gaan zij in hun onderzoek voorbij aan de 

aanwezigheid van diverse zorgprofessionals, zoals casemanagers en artsen, en de belangrijke rol die 

deze zorgprofessionals kunnen spelen binnen de vormgeving van de zorg. Hierdoor missen zij het 

multi-actoren perspectief, waardoor er minder diepte in het onderzoek aanwezig is. 

 

Het derde wat opvalt is dat er in Eindhoven al plannen aanwezig zijn voor de integratie van de twee 

netwerken. In Zoetermeer is dit nog niet het geval. Volgens de literatuur uit het theoretisch kader 

hebben netwerken uit stedelijke gebieden over het algemeen meer partnerschappen dan netwerken uit 

landelijke gebieden (Provan & Kenis, 2008). Deze aanname wordt in dit onderzoek bevestigd: in 

Eindhoven zijn meer partnerschappen aanwezig dan in Zoetermeer, wat de situatie complexer maakt. 

Hierdoor is er in Eindhoven meer sprake van concurrentie dan in Zoetermeer. Dit is een mogelijke 

verklaring voor het feit dat er in Zoetermeer nog geen plannen aanwezig zijn voor integratie.  

5.6 Reflectie  
In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode, waarbij gebruik is gemaakt van 

semi-gestructureerde interviews om diepgaande en gedetailleerde informatie  van de respondenten te 

krijgen over de visies en percepties m.b.t. huidige en toekomstige samenwerking. Semi-

gestructureerde interviews geven de onderzoeker de mogelijkheid om door te vragen en informatie op 

een gedetailleerde manier te verzamelen. De nauwkeurigheid en consistentie van kwalitatief 

onderzoek is complex, doordat deze afhangen van de kwaliteiten van de onderzoeker. Daarnaast is er 

bij kwalitatief onderzoek sprake van interpretaties van personen, waardoor het ook lastig om de 

nauwkeurigheid en consistentie te waarborgen (van Thiel, 2010). Terugkijkend op de interviews had 

ik persoonlijk op diverse punten beter door kunnen vragen. Daarnaast had ik sommige vragen wellicht 

anders kunnen formuleren om een meer gericht antwoord te krijgen. Dit kan van invloed zijn op de 

nauwkeurigheid en consistentie van dit onderzoek. Voor mij was dit een groot individueel leerpunt.  

 

Daarnaast zijn niet alle interviews afgenomen op een vooraf afgesproken locatie. 7 van de 16 

interviews zijn telefonisch afgenomen vanwege planningsproblemen of vanwege de voorkeur van de 

deelnemer. De telefonische interviews hebben minder gedetailleerde antwoorden op de vragen 

opgeleverd dan de face-to-face interviews. In de toekomst kunnen de interviews beter allemaal op een 

locatie worden afgenomen.  

 

Een ander reflectiepunt is het feit dat niet alle respondenten antwoord konden geven op de 

interviewvragen. Diverse casemanagers, zorgtrajectbegeleiders, praktijkverpleegkundigen en 

praktijkondersteuners konden geen gedetailleerd antwoord geven op de vragen m.b.t. de organisatie en 

het proces van de samenwerking. Daarentegen was het voor de netwerkcoördinatoren soms moeilijk 

om iets te zeggen over de activiteiten op patiëntniveau en op de werkvloer. Dit kan gevolgen hebben 

voor de representativiteit en de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Om deze reden zou er in 

vervolgonderzoek een grotere onderzoekspopulatie kunnen worden geselecteerd. Hierdoor zal de 

representativiteit en generaliseerbaarheid mogelijk worden vergroot.  

5.7 Aanbevelingen  
Na deze theoretische uiteenzetting, analyse en conclusie kunnen er aanbevelingen worden gegeven die 

kunnen bijdragen aan de verbetering van de samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken 

voor kwetsbare ouderen. Allereerst moet er in Zoetermeer een gezamenlijke ambitie voor 

samenwerking worden ontwikkeld. Er was binnen deze regio namelijk geen duidelijkheid over de 

doelen en ambitie van de samenwerking. Een gezamenlijke ambitie kan worden ontwikkeld door 

bijvoorbeeld een actieplan op te stellen met daarin een duidelijke visie en doelstelling van het 

geïntegreerde netwerk of de samenwerking tussen de netwerken, zowel zorginhoudelijk, procesmatig 

als organisatorisch. Daarnaast is het van belang dat dit actieplan door iedere netwerkpartij wordt 

vertaald naar operationele doelstellingen en processen, zodat men hier in de dagelijkse praktijk ook 

een concrete invulling aan kan geven. Zoetermeer moet in het actieplan ook duidelijk zijn over de 

rolverdelingen en verantwoordelijkheden. Er moet voornamelijk meer duidelijkheid komen over wie 

de regie/ de leiding heeft op cliëntniveau. Dit geldt ook voor de financiers en beleidsbepalers die het 
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netwerk kunnen ondersteunen en faciliteren bij het realiseren van de doelstellingen. Er moet eveneens 

een communicatieplan worden ontwikkeld om de inhoud van het actieplan met alle betrokkenen te 

delen.  

 

Ten tweede moeten de verschillende belangen en tegenstellingen binnen de samenwerking zichtbaar 

worden gemaakt. Zowel in Eindhoven als in Zoetermeer was er geen oprechte interesse van de 

samenwerkingspartners in elkaars belangen. De verschillende belangen waren niet helder en werden 

niet met elkaar besproken. De belangen van de netwerkpartners dienen helder te worden gemaakt en 

met elkaar te worden besproken om tot keuzes te komen. Hierdoor zullen de netwerkpartners meer 

interesse hebben in elkaars belangen. Daarnaast moet er betere communicatie komen met de 

huisartsen.  

 

Ten derde was er zowel in Eindhoven als in Zoetermeer geen sprake van een effectief functionerende 

structuur die is afgestemd op de verschillende doelen van de partners. Dit werd met name veroorzaakt 

door de wachtlijsten voor casemanagement. Om deze wachtlijsten te verminderen moet er onderzocht 

worden waar op dit moment het probleem zit. Dit moet vervolgens inzichtelijk gemaakt worden en 

worden besproken met alle stakeholders, inclusief financiers. Andere oorzaken voor een inefficiënte 

organisatie omvatten: de aanwezigheid van verschillende informatiesystemen, het overschot aan 

partijen en overlegstructuren, het feit dat alles moet worden verantwoord, de regels en indicatoren 

waar men zich aan moet houden en de beperkte bereikbaarheid van bepaalde zorgprofessionals, zoals 

de huisartsen. De netwerken moeten aandacht besteden aan deze factoren. Er moet bijvoorbeeld een 

gezamenlijk overlegstructuur tussen alle netwerkpartners worden ingericht, waarbij zowel de partners 

van het dementienetwerk als de partners van het netwerk voor kwetsbare ouderen aanwezig zijn. Ook 

moet bijvoorbeeld de informatiedeling worden verbeterd, door een gezamenlijk digitaal zorgsysteem 

te ontwikkelen en te implementeren of door de verschillende systemen aan elkaar te koppelen.  

 

Tenslotte zijn er in beide regio’s stimulerende- en remmende factoren voor de samenwerking 

benoemd. In de toekomst moeten de netwerken deze factoren meenemen in de vormgeving van de 

samenwerking of integratie.  
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7. Bijlagen  

7.1 Topiclijst  
Introductie 

 Kennismaking 

 Toelichting op doelstelling onderzoek 

 Opzet interview: welke thema’s komen aan bod 

 Toestemming opname interview 

 Anonimiseren transcripten 

 

Netwerkkenmerken algemeen  

 Rol binnen het netwerk 

 Grootte  

 Samenstelling 

 Aantal partners  

 Type partners  

 Financiering  

 Mate van concurrentie/ eigenbelang  

 Bestuur/ governance (meer gemanaged en gestructureerde netwerken- minder beheerde en 

gestructureerde netwerken) 

 Doestellingen 

 

Samenwerking: ambitie  

 Overwegingen  

 Doel/ ambitie van de samenwerking  

 Gedeelde ambitie  

 Waardevol, aantrekkelijk en betekenisvol 

 Duidelijke visie & doelstelling  

 

Samenwerking: belangen 

 Resultaat van de samenwerking  

 Interesse in elkaars belangen  

 Waarde voor ieder  

 Onderhandelingsruimte en onderhandelingsbereidheid  

 Communicatie  

 

Samenwerking: relatie 

 Vertrouwen tussen de partners  

 Gegund en getoond leiderschap  

 

Samenwerking: organisatie 

 Effectief functionerende structuur 

 Heldere afspraken  

 Nakomen van de afspraken  

 Rolverdeling  

 

Samenwerking: proces 

 Fasering en procesontwerp  

 Evaluatie  

 Opleveringen  

 

Stimulerende en remmende factoren 

 Stimulerend 
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 Remmend  

 

Toekomstige samenwerking 

 Toekomstige veranderingen/ plannen  

 

Afsluiten 

 Member check: controle transcript/samenvatting door respondent 

 Vragen, opmerkingen, onderwerpen onderbelicht of niet aan de orde geweest 

 Bedanken en afronden 
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7.2 Lijst met respondenten  
In deze paragraaf worden de respondenten per netwerk gepresenteerd. 

 

Dementienetwerk Zoetermeer 

• Netwerkcoördinator  

• 2 casemanagers   

• Huisarts  

 

Kwetsbare ouderen netwerk Zoetermeer 

• Netwerkcoördinator 

• 2 praktijkverpleegkundigen 

• Verpleegkundig specialist op de poli geriatrie  

 

Dementienetwerk Eindhoven  

• Netwerkcoördinator  

• 2 zorgtrajectbegeleiders  

• Specialist ouderengeneeskunde  

 

Kwetsbare ouderen netwerken Eindhoven  

• Netwerkcoördinator  

• 2 praktijkondersteuners  

• Huisarts  


