
Welkom

Kennisbijeenkomst 6 :

‘Zo bouw je aan je dementie netwerk’

Dinsdag 12 oktober 2021

15.00-17.00 uur



Online bijeenkomst

• Welkom met INTERACTIE TIPS voor meer F-ACT
• De microfoon staat (nu nog) uit
• Fijn wanneer uw camera aan staat, tenzij u dat liever niet doet 

vanwege de opname
• De chatfunctie kunt u gebruiken bij vragen tips en berichten aan elkaar
• De bijeenkomst wordt opgenomen en wordt mogelijk openbaar 

gemaakt op https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl
• Door uw deelname gaat u akkoord met de opname en publicatie van 

uw eventuele bijdrage

https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/


Middagvoorzitter: 

Annemarie Koopman

Panelleden: Jessica Michgelsen,

Sandra Dahmen en 

Lisette Dickhoff



Dementiestrategie

‘Zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2025 dienen alle 

professionals in elk regionaal dementienetwerk te 

werken volgens de Zorgstandaard Dementie, 

domeinoverstijgend en persoonsgericht, doelmatig, 

tijdig en proactief.’



Kader van deze
bijeenkomst

>> Op verzoek van VWS actief onder de 
aandacht blijven brengen van kennis, 
opbrengsten en ervaringen uit het 
programma Dementiezorg voor Elkaar
(2016-2020) met een focus op de 
herziene Zorgstandaard Dementie met 
bijbehorende kennisdossiers en het 
Register Dementiezorg en Ondersteuning.

Activiteiten (2021):

• Verspreiden van kennis via de websites 
en kanalen
van dementiezorgvoorelkaar.nl en
zorgstandaarddementie.nl.

• Verspreiden van kennis
via een aantal online 
kennisbijeenkomsten voor
professionals en stakeholders



Kennisbijeenkomsten 2021

Kennisbijeenkomsten Datum tijd

1. Werken met de zorgstandaard 8 april 2021 15.00-17.00

2. Randvoorwaarden voor persoonsgerichte
en integrale dementiezorg

22 april 2021 15.00-17.00

3. Vergeet ons niet! 3 bijzondere doelgroepen 27 mei 2021 15.00-17.00

4. De rode draad: de terugkomende onderwerpen

5. Zo prioriteer je aanbevelingen en indicatoren

6. Zo bouw je aan je dementienetwerk

Let op: Congres KIA zoek het uit – 17 november

17 juni 2021

31 sept 2021

12 okt 2021

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/agenda/zo-werk-je-met-de-zorgstandaard-dementie/
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/agenda/randvoorwaarden-persoonsgerichte-integrale-dementiezorg/
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/agenda/randvoorwaarden-persoonsgerichte-integrale-dementiezorg/
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/agenda/randvoorwaarden-persoonsgerichte-integrale-dementiezorg/
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/agenda/vergeet-ons-niet-doelgroepen-dementie/
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/agenda/rode-draad-terugkomende-onderwerpen-dementie/
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/agenda/prioriteren-aanbevelingen-indicatoren-zorgstandaard/
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/agenda/zo-bouw-je-aan-je-dementienetwerk/
https://www.kennisinfrastructuurlangdurigezorg.nl/agenda/zoek-het-uit-festival-dementie/


Doel van deze bijeenkomst:

Reflecteren op de samenwerking in je 

dementienetwerk.

Bedenken hoe deze samenwerking sterker kan 

worden.

Zelf in groepjes aan de slag met tips en adviezen 

van collega’s aan de hand van de aangereikte 

theorie.



Programma

15.00 Welkom en toelichting op het programma

15.10 Wat valt op in toegez. knelpunten en thermometers

15.20 Praktijk: in kleine groepjes, eerste ronde

15.40 Theorie en panelgesprek

16.10 Korte pauze

16.15 Praktijk: in kleine groepjes, tweede ronde

16.50 Oogst en afronding

17.00 ….DvE Café.....!



Kennismaking:



Vanuit welke functie ben jij hier?



Waar ben jij trots op in jouw 
dementienetwerk?



Knelpunten in 
samenwerking

• Wat valt op in de toegezonden 
knelpunten en thermometers?

• Een analyse door Jessica Michgelsen



Wat valt op in de thermometers? 

16 keer ingevuld tussen 13 sept en 4 okt.

Gemiddelde score per thema (range):
✓Ambitie: 6,6 (4,0-8,0)
✓Belangen: 6,6 (4,3-8,3)
✓Relatie: 6,8 (5,5-8,0)
✓Organisatie: 7,0 (5,3-9,0)
✓Proces: 6,5 (5,0-8,0)
✓Publieke waarde: 6,9 (4,5-9,0)



Wat valt op in de thermometers? 

Wat is de voornaamste werkwijze van het netwerk? 



Wat valt op in de thermometers? 

• Best scorende vraag: Hebben partijen 

in het netwerk een beeld van de 

maatschappelijke opgave, het thema of 

de verantwoordelijkheid die hen 

verbindt? 7,6

• Slechtst scorende vraag: In welke mate 

is de financiering van het netwerk 

geborgd? 5,5

Hoe is de financiering van het 
netwerk geborgd?

Alle partijen Subsidie Eén of enkele partijen



Wat valt op in de knelpunten? 

“Hoe zorg je voor een gezamenlijke richting, en 
hoe bepaal je wie voor welke onderwerpen 
aan tafel zit?”

“En hoe te regelen dat ieder een aandeel heeft 
in het bereiken van gestelde doelen?”

“Ik merk moeite bij de partners om over de 
eigen grenzen van hun organisatie te kijken en 
in samenhang voor het gemeenschappelijk 
doel te gaan.”

Ambities, 
belangen, 
organiseren, 
processen, 
relaties



Wat valt op in de knelpunten? 

“Hoe gaan we om met zachte factoren 
(vertrouwen, toewijding, rollen, normen & 
waarden) in onze samenwerking?”

“Door COVID is elke organisatie meer naar 
binnen gericht, hoe gaan we elkaar weer 
vinden?”

“Indeling werkgebieden vs. indeling regionaal 
vs. landelijke ontwikkelingen; wat is de 
verhouding tot elkaar?”

Ambities, 
belangen, 
organiseren, 
processen, 
relaties





De praktijk: uiteen in kleine 
groepjes, eerste ronde

• Toelichting, bedoeling en opzet

• Hoe gaat het nu in zijn werk?



In de kleine groep 

• Wie is wie: naam, functie en hoelang 
al werkzaam?

• Het grootste knelpunt in jouw 

netwerk?



Theorie

https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2021/03/Zo-bouw-je-aan-een-dementie-netwerkDEF2maart.pdf


Geeft focus
Inspireert & motiveert

Creëert draagvlak
Kansen & uitdagingen

Samen
Taal

Zorgstandaard
Bestaande plannen

Ambitie = Belofte X Commitment x Doen



Recht aan belangen partners
Meerwaarde partners
Inzicht in belangen:
Persoonlijk, organisatie, collectief
Balans: halen & brengen



Lol van samen
Ontmoeting
Aandacht
Successen delen
Leren van elkaar
Continue proces
Reflecteer



Vorm van netwerk
Coördinatie
Spelregels 
Communicatie



Samenwerkingsproces
Meerjarenplan = focus & mijlpalen
Voortgang monitoren
Vier fasen



Panelgesprek



Korte pauze

Er loopt een klokje...



Praktijk: 2e ronde in dezelfde 
kleine groepjes

• Wat was/is je belangrijkste knelpunt
• (adviesronde) Wat zou kunnen helpen?
• (oogstronde) Welke tips en adviezen 

neem je mee uit de theorie en van de 
andere deelnemers ?



Afrondende vragen

1 Welke tip ga je morgen meteen 
toepassen?

2. Hoe kijk je terug op deze bijeenkomst?



Afrondende vragen

1 Welke tip ga je morgen meteen 
toepassen?

2. Hoe kijk je terug op deze bijeenkomst?



Afsluiting

• Zoek het uit-festival

-dementie - Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg 
(KIA)

Op 17 november aanstaande !

• Dank voor ieders bijdrage en graag tot ziens.

• DvE Café: gelegenheid om met elkaar na te praten 
en de panelleden te spreken

https://www.kennisinfrastructuurlangdurigezorg.nl/agenda/zoek-het-uit-festival-dementie/
https://www.kennisinfrastructuurlangdurigezorg.nl/agenda/zoek-het-uit-festival-dementie/


Afrondende vragen

1 Welke tip ga je morgen meteen 
toepassen?

2. Hoe kijk je terug op deze bijeenkomst?



1 Welke tip ga je morgen meteen toepassen?



2 Hoe kijk je terug op deze bijeenkomst?



DvE Café is open!

17.00 - …..................

• Even napraten met elkaar

• Een gesprek met de panelleden

• Jouw dringende vraag

• En natuurlijk, de chat!


