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Voorwoord 

Voor u ligt de scriptie ‘Dementie, hoe zorgen we voor ons netwerk?’, Een inzage in samenwerking 

binnen dementienetwerken. Deze scriptie is geschreven in het kader van de afronding van de Master 

Zorgmanagement aan de Erasmus School of Health Policy & Management. 

 

Allereest wil ik graag mijn begeleider prof. DR. Robbert Huijsman bedanken, die zich elke keer weer 

door mijn abominabele stukken tekst heeft geworsteld waar wij tot het eind toe om konden blijven 

lachen. Hartelijk dank voor je inzet en tomeloze enthousiasme om mijn studie tot een succesvol einde 

te brengen. Ook wil ik de eerste lezer prof. Dr. W.B.F. Brouwer bedanken voor het meelezen. 

 

Daarnaast wil ik graag de respondenten bedanken. Hartelijk dank dat jullie allemaal zeer uitgebreid de 

tijd hebben genomen om mee te werken aan dit onderzoek. De tijd die jullie hebben geïnvesteerd in 

dit onderzoek, maakt dat er een mooi beeld is ontstaan vanuit ieders perspectief op het 

dementienetwerk. Zonder jullie was dit onderzoek niet mogelijk geweest.  

 

Verder wil ik graag mijn collega’s en mijn werkgever bedanken. Ik heb de afgelopen tijd zoveel ruimte 

gekregen om mij volledig te kunnen richten op mijn afstuderen, waarbij zij mij ondersteunden, dus 

mijn dank gaat ook uit naar hen. 

 

Tot slot, stiekem voor mij toch wel de belangrijkste personen, wil ik graag mijn familie bedanken die 

mij de afgelopen drie jaar hebben gesteund. Allereerst wil ik mijn vriend bedanken, die er was tijdens 

de hoogte- en dieptepunten die deze studie met zich meebracht. Hij zorgde dat de champagne klaar 

stond op de momenten dat we wat te vieren hadden en bood een schouder als het even niet meer 

ging. Daarnaast wil ik mijn ouders en schoonouders bedanken; mijn vader die in dit laatste traject van 

onschatbare waarde was en elke dag de Gummbah strip doorstuurde voor een goed begin van de dag. 

Mijn moeder die altijd een luisterend oor bood, zoals alleen een moeder dat kan. Mijn schoonouders 

die mij voor elk tentamen succes wensten. Ook dank naar mijn zus en zwager die mee hebben geleefd. 

De afgelopen drie jaar heb ik samen met mijn studiemaatje Nadine Jongenotter doorlopen. Zij wist me 

altijd weer te motiveren, ik ga onze wijntjes in het Paviljoen missen! 

 

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze scriptie 

 

Jesse Vermeegen 

Amsterdam, juni 2018 
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Samenvatting 

Introductie: De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder, waardoor er steeds meer ouderen met 

dementie te maken krijgen. Dementie is een progressieve ziekte met in elk stadium een andere 

zorgvraag. Deze ontwikkeling leent zich om via een netwerk de zorg rondom de cliënt te faciliteren. In 

Nederland zijn hiervoor dementienetwerken opgericht waarbij zorgaanbieders samenwerken, vaak 

onder leiding van een ketenregisseur die de coördinerende functie binnen het netwerk op zich neemt. 

Deze samenwerking blijkt echter niet in elk dementienetwerk even goed te verlopen. In deze scriptie 

zal worden onderzocht wat de succes- en faalfactoren voor samenwerking binnen dementienetwerken 

op bestuurlijk niveau zijn. 

 

Methode: Er is een exploratief kwalitatief constructivistisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn vijf 

netwerken geselecteerd op basis van hun actieve of passieve rol binnen de dementiezorg. Er zijn 

zestien semi-gestructureerde interviews gehouden met de deelnemers van de netwerken. Hiervan 

waren vier met ketenregisseurs, zes met zorgaanbieders, vijf met financiers en één met een 

patiëntenorganisatie. Daarnaast zijn er documenten bestudeerd. De interviews zijn getranscribeerd en 

in volgorde van open, axiaal naar selectief gecodeerd. De resultaten zijn volledig geanonimiseerd. De 

interviews zijn voorgelegd aan de respondenten voor bevestiging. 

 

Resultaten: Het oprichten van de dementienetwerken is geïnitieerd op basis van het Rapport 

Dementie van de Gezondheidsraad uit 2002 en via landelijk projecten zijn de netwerken opgericht. 

Deze manier van initiëren bleek ook zijn uitwerking te hebben op de samenwerking. Uit de resultaten 

komt naar voren dat alle respondenten het belang van het netwerk zien maar dit belang krijgt niet 

altijd gehoor omdat men de samenwerking niet van nature is aangegaan maar deze is aangegaan op 

initiatief van de landelijke projecten, hierdoor is de samenwerking niet vanzelfsprekend. De 

coördinerende factor speelt hierin een belangrijke rol, er moet iemand zijn die deze functie op zich 

neemt en op die manier de samenwerking tot stand brengt. Ondersteunende factoren zijn hierin; 

relaties, formalisatie en gedeelde doelen.  

 

Conclusie: Uit het onderzoek kwam naar voren dat alle partijen het belang zien samenwerking op het 

gebied van dementiezorg maar dat de aandacht naar andere prioriteiten gaat. Het succes van de 

samenwerking binnen de dementienetwerken hangt nauw samen met de capaciteit en betrokkenheid 

van de persoon die de coördinerende functie binnen het netwerk op zich neemt. Hierbij zijn de 

competenties van deze persoon doorslaggevend voor het succes. Daarnaast kan het uitbreiden naar 

een netwerk kwetsbare ouderen wellicht leiden tot meer betrokkenheid van de deelnemers. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding  

Nederland wordt steeds ouder 

De Nederlandse bevolking is aan het vergrijzen. In 2040 zal de verhouding gepensioneerden ten 

opzichte van de beroepsbevolking bijna één op twee zijn. In 2010 lag deze verhouding op één op vier 

(CBS, 2010). De gemiddelde leeftijdsverwachting steeg de afgelopen tijd zowel voor mannen als 

vrouwen aanzienlijk en een prognose voor de komende periode laat zien dat die stijging onverminderd 

doorzet (CBS, 2017). 

 

Door de vergrijzing vindt er een verschuiving plaats in ziektebeelden. Zo neemt dementie, een ziekte 

die vooral bij ouderen voorkomt, steeds verder toe (RIVM, 2017). Op dit moment lijden er 270.000 

mensen aan dementie, in 2040 zullen dit er meer dan 500.000 zijn. In 2015 bedroegen de kosten voor 

het behandelen van mensen met dementie 4,8 miljard euro, dit is 5% van de totale zorgkosten. 

Hiermee is dementie de volksziekte met de hoogste zorgkosten (Alzheimer Nederland, 2017). 

 

Dementienetwerken 

Dementie is een verzamelnaam die staat voor meerdere ziektes waarbij de hersenen worden 

aangetast, de cognitieve functies achteruitgaan, als ook het sociaal functioneren (APA, 2000). Een 

belangrijk kenmerk van dementie is dat het een progressieve ziekte is die zich in 10 tot 13 jaar in 

verschillende stadia ontwikkelt. Waarbij ieder stadium een eigen, daarop afgestemde vorm van zorg 

vereist (Gezondheidsplein 2017). In Nederland is deze zorg bij verschillende organisaties 

ondergebracht zoals, ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en wijkverpleging. Voor een goed en 

continu verloop van de zorg is een goede samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders 

vereist (Zorgstandaard dementie, 2013). Om deze zorg goed te kunnen leveren zijn er 

dementienetwerken opgezet, in 2017 zijn er 60 dementienetwerken (Dementie Netwerk Nederland, 

2017). Hierin werken zorgaanbieders, financiers en patiëntenorganisaties samen. Een goede 

samenwerking tussen deze partijen leidt tot hogere cliënttevredenheid, betere kwaliteit van leven, 

efficiency en betere zorguitkomsten bij lagere of gelijke kosten (Hofman, Reitsma, Stapersma, Van 

Maar, & Minkman, 2016).  De samenwerking tussen deze partijen is van groot belang. Onderzoek naar 

dementienetwerken wijst erop dat samenwerking vooral op bestuurlijk niveau niet soepel verloopt 

(Bureau HHM, 2016). Een belangrijke tekortkoming is bijvoorbeeld gebrek aan overeenstemming over 

de functie en de financiering van het casemanagement. Daarnaast blijkt dat de schotten tussen de 

financieringsbronnen een bron zijn van problemen in de samenwerking. Zo is vastgesteld dat 
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aanbieders de regie willen behouden over de inzet van hun middelen en dat veroorzaakt problemen 

in de samenwerking (Bureau HHM, 2016). Daarnaast staat op bestuurlijk niveau niet altijd het belang 

van het netwerk voorop maar het belang van de eigen organisatie (Hofman et al., 2016). Dit onderzoek 

heeft als doel in te zoomen op deze tekortkoming door samenwerking op bestuurlijk niveau te 

onderzoeken. 

 

1.2 Vraagstelling.  

Doel van de studie. 

Uit de literatuur blijkt dat voor een goed functionerend netwerk een goede samenwerking op 

bestuurlijk niveau tussen de deelnemende partijen een randvoorwaarde is (Bureau HHM 2016). Om 

de zorg optimaal te kunnen blijven leveren zijn dementienetwerken van belang (Zorgstandaard 

dementie, 2013). In deze studie zal een verdiepingsslag worden gemaakt om te kijken of de problemen 

die men nu noemt in de samenwerking een diepere oorzaak hebben. 

 

Onderzoeksvraag 

Uit bovenstaande komt de volgende hoofdvraag naar voren; 

 

Welke verschillende factoren bevorderen of belemmeren een samenwerking in een netwerk 
van dementiezorg op bestuurlijk niveau? 

 

Om hier meer inzicht in te krijgen zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Wat zegt de literatuur over factoren die samenwerking op bestuurlijk niveau in een netwerk 

bevorderen of belemmeren?  

2. Wat zijn de factoren die een succesvolle of falende bestuurlijke samenwerking in een netwerk 

in de praktijk kenmerken? 

3. Zijn de factoren die in de praktijk aanwezig zijn in verband te brengen met de in de literatuur 

genoemde factoren?  

 

1.3 Onderzoeksetting 

In de afgelopen tijd is het aantal netwerken afgenomen. In 2015 waren er 85 regionale dementie 

netwerken (Francke & Peeters, 2015), in 2017 zijn dit er nog ongeveer 60 (Dementie Netwerk 

Nederland, 2017). Aan dit onderzoek namen vijf dementienetwerken deel, variërend in de mate van 

samenwerking. Bestuurders van deze netwerken stonden in de dataverzameling centraal, om zo de 

beïnvloedende factoren van samenwerking te onderzoeken.  In dit onderzoek worden de bestuurlijke 
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deelnemers van de betreffende dementienetwerken geïnterviewd om te kijken welke factoren 

meespelen binnen bestuurlijke samenwerking.  

 

1.4 Relevantie 

Onderzoek wijst uit dat samenwerking op bestuurlijk niveau te wensen over laat. Steeds meer 

onderzoek wordt gedaan naar interorganisationele samenwerking en samenwerking in netwerken. In 

de literatuur wordt samenwerking van netwerken benaderd op organisatorisch niveau, waarin ook 

zaken als cultuur en structuur binnen de deelnemende organisaties een belangrijke rol spelen 

(Fabbricotti, 2007; Gray & Wood, 1991; Marek et al., 2014). Dit onderzoek heeft als doel deze literatuur 

aan te vullen, waarbij ingezoomd wordt op de rol die het individu speelt in deze samenwerking. 

Verondersteld wordt dat een lichtere vorm van samenwerking, die gericht is op individuele 

samenwerking zich beter leent om de samenwerking in een dementienetwerk te analyseren.  

 

Daarnaast is dit onderzoek van maatschappelijke waarde. Aangegeven wordt dat samenwerking op 

bestuurlijk niveau niet altijd goed verloopt. Mogelijk is dit een oorzaak voor de afname van het aantal 

dementienetwerken. Dit onderzoek zal inzicht geven in factoren die van invloed zijn op deze 

samenwerking. Dit inzicht kan ketenregisseurs en bestuurders in dementienetwerken helpen om tot 

vruchtbare samenwerking te komen.   

 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee worden verschillende inzichten in de literatuur uiteengezet, door middel van een 

literatuurstudie, waarbij inzicht zal worden verkregen in het onderwerp. Het derde hoofdstuk 

presenteert hoe het onderzoek is vormgegeven en welke methode er zijn gehanteerd. In het vierde 

hoofdstuk worden de resultaten weergeven die zijn geanalyseerd uit de verkregen dataverzameling. 

In het laatste hoofdstuk zullen de conclusies, discussie, en aanbevelingen worden besproken.  
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2. Theoretisch kader 

 

In het theoretisch kader worden de verschillende inzichten van de literatuur uiteengezet om zo 

inzicht te krijgen in de vormen van samenwerking. 

  

2.1 Samenwerking 

Samenwerking binnen publieke organisaties. 

Binnen de publieke sector kan samenwerking tussen partijen gezien worden als de manier om 

complexe problemen op te lossen en zo tot het beste resultaat te komen (Bryson, Berry & Yang, 2010; 

Keast & Mandell 2014; McGuire 2006; Ryan & Wals 2004). Toch blijkt dat het doel waarvoor de 

samenwerking in het werk is gesteld, niet altijd gehaald wordt (Marek, Brock & Savla, 2014; Vos & 

Wagenaar 2012). Om tot succesvolle samenwerking te komen, wordt er gebruik gemaakt van heldere 

structuren. Echter blijkt dit niet voldoende, ook de relatie die samenwerkende partners met elkaar 

opbouwen is een vereiste voor vruchtbare samenwerking. Hierbij is vertrouwen een sleutelbegrip (Vos 

& Wagenaar 2012). Daarnaast is het van belang dat er duidelijkheid bestaat tussen partijen over de te 

bereiken resultaten; een goede gemeenschappelijke doelstelling is onmisbaar (Marek et al., 2014; 

D’Amour, 1999).    

Intensiteit van samenwerking 

Samenwerking gebeurt tussen verschillende organisaties en op verschillende niveaus. Selden, Sowa, & 

Sandfort’s (2006) geven aan dat samenwerking in verschillende mate van intensiteit kan plaatsvinden. 

In hun continuüm loopt samenwerking, van afstemming van taken, tot aan volledige integratie van 

diensten. Samenwerking in de publieke sector kenmerkt zich vaak als ‘collaboration’ (Agranoff & 

McGuire, 2001). Er is geen eenduidige definitie voor ‘collaboration’, de term wordt gebruikt om 

verschillende vormen van samenwerking aan te duiden (Gray & Wood, 1991). Gemeenschappelijk is in 

de beschrijvingen dat het een inter-oganisatorische relatie is tussen organisaties die door 

samenwerking verder komen dan wanneer zij hun werkzaamheden alleen uitvoeren (Gray & Wood, 

1991; Heide, 1994; Milne, Iyer & Gooding-Williams, 1996; Phillips, Lawrence & Hardy, 2002). Hardy, 

Philips & Lawrence (2003) geven aan dat onder andere de volgende samenwerkingsverbanden vallen 

onder de term collaboration; joint ventures, consortium, allianties en netwerken. Hierbij werken 

bedrijven samen maar behouden de eigen organisatie. 

Een manier van samenwerking binnen collaboration is via een netwerk. Hardy, Philips & Lawrence 

(2003) aangeven aan dat bij deze vorm van samenwerking de organisaties autonoom blijven. 

Fabbricotti (2007) ziet dit anders, zij geeft aan dat netwerken een intensiever vorm van samenwerking 
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kunnen hebben, waarbij de organisatie niet meer autonoom opereren maar beide organisaties 

samengaan, zoals in een fusie. Dit neigt meer naar het niveau van service integration zoals Selden, 

Sowa, & Sandfort’s (2006) dat bedoelen. Hierbij is de samenwerking veel intensiever, de organisatie 

blijft niet autonoom maar deze gaat samen met een andere organisatie. Hierbij is het van belang om 

ook naar de cultuur en structuur van de organisaties die samen gaan te kijken (Fabbricotti, 2007) 

omdat deze samen moet voegen tot een gezamenlijke organisatie. 

Dementiezorg vraagt om samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders over de keten heen. 

Die samenwerking is niet zo intensief dat er sprake zou moeten zijn dat organisaties hun 

zelfstandigheid verliezen en als het ware in elkaar opgaan. Van belang is dat de organisaties 

onafhankelijk blijven ook al omdat de cliënt anders geen vrije keus heeft en het mechanisme van vrije 

marktwerking niet werkt. In deze scriptie zal collaboration als vorm worden aangehouden omdat in 

deze vorm van samenwerken een goede balans is gevonden tussen het behoud van de eigen 

organisatie als een op zichzelf staande eenheid, die vandaaruit bijdragen kan leveren aan, en 

voldoende invloed kan uitoefenen op het gemeenschappelijk met andere organisaties te bereiken 

doel.  

In het volgende hoofdstuk zal verder worden ingegaan op wat er in de literatuur wordt verstaan onder 

een netwerk.  

2.2 Netwerken 

Definitie netwerken 

Er zijn veel verschillende definities van netwerken, waarbij er in de literatuur wel een aantal 

overkoepelende termen genoemd worden. Provan, Fish en Sydow (2007) noemen als overkoepelende 

thema’s; sociale interacties, relaties, connectie, collaboratie, gezamenlijke actie, vertrouwen en 

samenwerking.  

Volgens Popp, MacKean, Casebeer, Milward & Lindstrom (2014) hoeft men niet te lang stil te staan 

welke definitie de juiste is, omdat voor alle definities geldt dat de onderliggende gedachte is dat 

netwerken gebaseerd zijn op vertrouwensrelaties en een gezamenlijk doel. Uit enkele definities van 

een netwerk komt naar voren dat er ook een afhankelijkheidsfactor in zit, waarbij ook duidelijk moet 

zijn dat er een voordeel moet zijn te behalen om in een netwerk samen te werken (Raab & Kenis 2009, 

p. 198; Van Aerschot, 2003). Dit ontbreekt bij de overkoepelende definitie van Popp et al. (2014) 

waardoor de intrinsieke motivatie voor het starten van een netwerk ontbreekt. 

Van Aerschot (2003) geeft de volgende definitie van een netwerk: 
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‘Een netwerk is een specifieke vorm van samenwerking tussen meerdere autonome 

organisaties en/of sleutelpersonen. In een netwerk beslissen de deelnemende actoren, op basis 

van een onderlinge afhankelijkheid en ten aanzien van een gemeenschappelijk thema, tot 

gezamenlijke activiteiten om bepaalde voordelen te bereiken of bepaalde nadelen te 

vermijden. De samenwerking kan een tijdelijk of een definitief karakter krijgen afhankelijk van 

de duurtijd van die onderlinge afhankelijkheid ten aanzien van het thema en van de 

kosten/baten die de samenwerking oplevert voor de diverse actoren.‘  

In deze definitie worden alle aspecten van een netwerk weergegeven. Hierbij wordt duidelijk dat de 

vorm van besturing van een netwerk als een vorm van collaboration wordt gezien, waarbij partijen 

hun autonomie bewaren maar wel afhankelijk van elkaar zijn om eenzelfde doel te behalen. Daarnaast 

geeft het inzicht in de motivatie om een netwerk op te richten, namelijk het behalen van een 

gezamenlijk doel dat iedere organisatie apart niet zou kunnen bereiken.  

 

Als in dit onderzoek wordt gesproken over een netwerk dan wordt daarmee een 

samenwerkingsverband bedoeld zoals in de definitie van Van Aerschot. 

 

Ontstaan van netwerken 

Een mogelijke reden waardoor men zich verenigt in een netwerk is dat deze een mogelijke 

meerwaarde kan leveren bij moeilijke vraagstukken die een organisatie alleen niet kan oplossen 

(Bryson et al., 2006; Gilchrist, 2006; Hoberecht, Joseph, Spencer, & Southern, 2011; Keast, Mandell, 

Brown, & Woolcock, 2004; Riley & Best, in press; Weber & Khademian, 2008). Het is belangrijk om stil 

te staan bij de tijd en energie die er gestopt moet worden om tot samenwerking te komen, waardoor 

men zich er bewust van moet zijn of het de moeite waard is om de samenwerking te zoeken 

(Hoberrecht et al., 2011). Een netwerk kan formeel of informeel ontstaan. Een informeel netwerk 

ontstaat op organische wijze, als het ware “van nature” omdat het voor de deelnemende partijen 

duidelijk is dat er voordelen voor ieder van hen zijn te behalen, die ze zonder het netwerk niet zouden 

hebben en omdat de voordelen zo duidelijk zijn en samenwerking zo voor de hand ligt, is de behoefte 

om alles formeel vast te leggen minder groot (Isett et al., 2011). Een formeel netwerk wordt bewust 

gevormd omdat de vanzelfsprekendheid om samen te werken minder groot is en er behoefte bestaat 

om nauwkeurig vast te leggen wat de verschillende partijen van de samenwerking mogen verwachten 

en wat ieders inbreng daarbij is. Het kan ook zijn dat de samenwerking niet door de partijen zelf is 

gezocht maar dat die is opgelegd door andere instanties. Hierbij is samenwerking formeel vastgelegd 

of opgelegd en is het bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend dat vertrouwen tussen de deelnemers bestaat 

(Isett et al., 2011). De formele oorsprong van een dementienetwerk kenmerkt de padafhankelijkheid 
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van het netwerk en is van invloed op de samenwerking. Dit heeft consequenties voor de werking van 

het netwerk. Aan de ene kant kan de gerichte start van een netwerk ervoor zorgen dat organisaties 

een stimulans krijgen voor goede samenwerking (Networks Leadership Symposium, 2013). Aan de 

andere kant wijst de formele oorsprong erop dat organisaties niet vanzelfsprekend vertrouwen 

hebben in elkaar, anders zouden zij op organische wijze tot samenwerking zijn gekomen.  

Voorwaarden voor samenwerking binnen de vorm van ‘collaboration’ 

In deze paragraaf zal dieper worden ingegaan op de voorwaarden die gesteld worden aan 

samenwerken binnen de vorm van ‘collaboration’. Marek et al. (2014) geven aan dat er zeven factoren 

van belang zijn voor een goede samenwerking tussen organisaties.  

1. Allereerst is het van belang goed te zien in welke context de samenwerking plaatsvindt. Hierbij 

is het van belang hoe eerdere samenwerking door de deelnemende organisaties is ervaren, of 

die positief zijn of negatief en of de tijd rijp is voor de samenwerking.  

2. Daarnaast is de ‘membership factor’ van belang, namelijk de karakterkenmerken van de 

personen die de samenwerking tussen organisaties tot stand moeten brengen. Daarbij zijn de 

belangrijkste eisen: wederzijds respect, vertrouwen, begrip en het vermogen om een 

compromis te sluiten. Daarbij is het van belang om de belangrijkste stakeholders te 

identificeren, die moeten inzien dat de voordelen opwegen tegen de kosten en zien dat alle 

betrokken organisaties verantwoordelijk zijn en een gelijk aandeel hebben in de 

samenwerking. 

3.  De derde voorwaarde is dat de processen helder zijn, waarbij er duidelijke regels en 

procedures zijn en de rollen en verantwoordelijkheden goed zijn afgesproken. 

4.  Het doel van de samenwerking moet duidelijk zijn, waarbij voorop moet staan dat het doel 

zonder samenwerking niet te bereiken is en men onderling afhankelijk is van elkaar. 

5. Voor een goede samenwerking geldt dat er voldoende middelen ter beschikking moeten staan, 

zoals financiën en personele inzet.  

6. Communicatie tussen partijen is een voorwaarde die van vitaal belang is; open, frequente en 

duidelijke communicatie is noodzakelijk. Dit bevordert de tevredenheid over de samenwerking 

waardoor men sneller geneigd is middelen efficiënt in te zetten.  

7.  De laatste voorwaarden is die van een goed bestuur, er moet bekwaam leiderschap zijn.  

 

Ramadess, Sambasivan & Xavier (2018) voegen nog een voorwaarde toe namelijk afhankelijkheid. 

Partijen moeten ervan overtuigd zijn dat ze hun eigen doelstellingen niet kunnen bereiken zonder 

samenwerking met anderen. Dit geeft een krachtige stimulans om tot een vruchtbare samenwerking 

te komen. 
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Hieronder wordt er dieper ingegaan op de voorwaarden die van belang zijn voor een netwerk.  

 

Bestuur en structuur 

Er wordt in de literatuur verschillend gedacht over de rol en de betekenis van bestuur in een netwerk. 

Sommigen zijn van mening dat een centraal bestuur van een netwerk in strijd is met de essentie van 

een netwerk, waarbij het doel duidelijk is en alle partijen gelijk zijn aan elkaar (Popp et al., 2014). Dit 

betekent volgens hen echter niet dat er geen enkele vorm van bestuur moet zijn maar dat de 

bestuurlijke invloed gematigd kan zijn. De overwegende opvatting is echter dat er een kundig bestuur 

nodig is voor een effectief netwerk. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat er wordt deelgenomen aan 

collectieve en ondersteunende acties, conflicten worden aangepakt en netwerkbronnen efficiënt en 

effectief worden ingezet (Provan & Kenis, 2008, p 230). 

Provan en Kenis (2008) geven aan dat er drie vormen zijn om een netwerk te besturen. Het bestuur 

wordt gevormd door alle deelnemers, waarbij deze allemaal gelijk zijn en evenveel inbreng hebben. 

Het bestuur kan ook toegewezen zijn aan één van de deelnemende organisaties. Of het bestuur wordt 

toevertrouwd aan een externe partij die hiervoor zorg draagt. Binnen de dementienetwerken In 

Nederland komen voornamelijk de laatste twee types voor. Een organisatie die deelneemt aan het 

netwerk heeft de taak op zich genomen, of er is een ketenregisseur aangesteld in het netwerk om deze 

rol op zich te nemen. 

Bestuurders spelen een sleutelrol om ervoor te zorgen dat er een goede basis is waarin de spelers in 

het netwerk kunnen opereren in de flexibele omgeving die een netwerk creëert (Keast et al., 2004; 

Provan & Huang, 2012).  

Het besturen van een netwerk is een niet geringe opgave en dient dan ook vanaf de start van het 

netwerk goed doordacht en geregeld te worden (Huxham & Vangen, 2005; Keast et al., 2004; Klijn et 

al., 2010; McGuire, 2006; Milward & Provan, 2006; Provan & Lemaire, 2012; Saz-Carranza & Ospina, 

2011; Weber & Khademian, 2008). 

Hierbij is er wel de waarschuwing van McPherson, Popp & Lindstrom (2006) tegen de noodzaak en 

neiging om een netwerk te formaliseren. Zij wijzen erop dat organisaties snel geneigd zijn om 

processen te structureren en te formaliseren omdat ze dit vanuit de eigen organisatie gewend zijn. 

Hiermee wordt het vloeiende proces van het netwerk getemperd.  
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Relaties en vertrouwen 

De literatuur schenkt aandacht aan het belang van goede relaties, vertrouwen en elkaar goed leren 

kennen. In de literatuur wordt het belang van goede relaties en vertrouwen door een grote 

hoeveelheid aan auteurs benadrukt (Paquin & Howard- Grenville, 2013; Berardo, 2009; Chen, 2008; 

Gulati et al., 2011; Huxham & Vangen, 2005; Isett et al., 2011; Keast et al., 2004; McGuire & Silvia, 

2009; Milward et al., 2010; Munoz & Lu, 2011; Provan et al., 2007; Provan & Kenis, 2008; Romzek et 

al., 2012). 

Bestuurders spelen een belangrijke rol in het opbouwen van vertrouwen (McGuire & Silvia, 2009; 

Milward & Provan, 2006). Keast et al. (2004) hebben in hun onderzoek laten zien hoe belangrijk het is 

om bij het ontstaan van een netwerk samen te komen, elkaar en elkaars organisaties te leren kennen, 

waardoor oude gedragingen afnemen en er een gezamenlijke taal ontstaat.  

Alleen op basis van onderling vertrouwen blijken partijen bereid om informatie vanuit hun eigen 

organisatie in een netwerk in te brengen (Hartley & Benington; 2006). Deze informatie, waarover een 

andere partij anders niet beschikt zou hebben, is van groot belang voor het bereiken van de 

gemeenschappelijke doelen (Weber & Khademian, 2008).   

Vertrouwen kan dus gezien worden als sleutelbegrip en is cruciaal voor vruchtbare samenwerking. 

Keast et al. (2004) wijzen er echter op dat vertrouwen niet makkelijk op te bouwen is. Het helpt hierbij 

wanneer partijen afhankelijk van elkaar zijn en dat ze inzien dat ze elkaar nodig hebben omdat ze alleen 

het probleem niet kunnen oplossen.  

Gedeelde doelen en visie 

Bij netwerken die formeel zijn ontstaan is de behoefte groot om een gezamenlijk doel te formuleren 

en vast te leggen omdat het voor de betrokken partijen niet vanzelf spreekt dat samenwerking in een 

netwerk het gewenste voertuig is om hun werk uit te voeren (Provan et al., 2007). Bij netwerken die 

organisch tot stand zijn gekomen speelt dit een minder grote rol omdat deze zijn ontstaan vanuit goede 

onderlinge relaties binnen deze samenwerking wordt het opnieuw formuleren van het 

gemeenschappelijke doel vaak overbodig gevonden (Kilduff & Tsai, 2003). Als organisch tot stand 

gekomen netwerken wel een gemeenschappelijk doel formuleren blijkt uit de literatuur, dat zij langer 

blijven bestaan (Popp et al., 2014). Voor netwerken is het van belang om een gezamenlijk doel te 

hebben omdat daarmee duidelijk wordt wat het bestaansrecht van een netwerk is.   
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Een samenhangende theorie  

D’Amour (1999) brengt voorwaarden van samenwerking bijeen in het Four-Dimensional Model of 

Collaboration. D’Amour beschrijft in dit model vier hoofdvoorwaarden van samenwerking: bestuur, 

gedeelde doelen, formalisatie en internalisatie.  Hierbij gaat zij uit van samenwerking op professioneel 

niveau. Het is op te merken dat het model van D’Amour veel raakvlakken vertoond met de gestelde 

voorwaarden voor samenwerking van een netwerk van Marek et al. (2014). In deze thesis zal dit model 

van D’Amour (1999), aangevuld door de factoren; context, middelen en communicatie van Marek et 

al. (2014), gebruikt worden als conceptueel kader voor het veldonderzoek. 

 

Figuur 3.2 Four dimensional model of collaboration van D’Amour (1999) 

D’Amour (1999) beschrijft in dit model vier hoofdvoorwaarden van samenwerking: bestuur, gedeelde 

doelen, formalisatie en internalisatie (relaties). Deze hoofdvoorwaarden komen overeen met de 

gestelde voorwaarden voor samenwerking van een netwerk van Marek et al. (2014).  Om inzicht te 

verkrijgen in de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen dementienetwerken zal dieper 

worden ingegaan op de voorwaarden voor een goede samenwerking binnen een netwerk.  

2.3 Conceptueel kader 

Om in te gaan op beïnvloedende factoren van bestuurlijke samenwerking wordt bovenstaande 

literatuur gebruikt als ‘sensitizing concepts’ voor het veldonderzoek. Het model van D’Amour zal als 

conceptueel model richting geven aan het vervolgonderzoek. Ondanks dat dit model oorspronkelijk 

bedoeld is om naar samenwerking op individueel niveau te kijken toont het raakvlakken met de theorie 

van Marek et al. (2014), die samenwerking op organisatorisch niveau (in netwerken) schetst. Marek et 

al. (2014) benadrukt dat de eigenschappen van het individu die de samenwerking tussen organisaties 

tot stand moet brengen een belangrijke voorwaarde is voor het doen slagen van de samenwerking. Dit 
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lijkt ook logisch, omdat bij een netwerk de samenwerking bestaat uit individuen die moeten 

samenwerken, waarbij de eigen organisatie in volle omvang blijft bestaan. Zij stappen als het ware uit 

de eigen organisatie. De structuren van de eigen organisatie hoeven niet meegenomen te worden. 

Het model van D’Amour (1999) zal hier gebruikt worden om de samenwerking op organisatorisch 

niveau te analyseren. Daarnaast zal in het onderzoek worden gekeken of er een aanvulling nodig is op 

het model. Hierbij zullen de factoren, context, middelen en communicatie die Marek et al. (2014) 

noemen worden meegenomen in het onderzoek.  
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3. Methode 

3.1 Study design 

Om antwoord te geven op de hoofdvraag, is het onderzoek vanuit een constructivistische traditie 

opgezet. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat verschillende actoren verschillende perspectieven en 

betekenisgevingen hanteren op vraagstukken en dat de werkelijkheid daardoor minder eenduidig en 

meer subjectief is. Door kwalitatieve methoden toe te passen is ruimte voor verdieping en 

onderliggende mechanismen gecreëerd. Om te zorgen dat er opengestaan wordt voor verschillende 

inzichten is er een exploratief kwalitatief constructivistisch onderzoek uitgevoerd. Er is voortgebouwd 

op bestaande literatuur, waarmee een eerste vertrekpunt is gecreëerd voor het empirisch onderzoek 

en de topiclijst. 

 

3.2 Literatuurstudie 

Om inzicht te verkrijgen in het onderwerp is er begonnen met een literatuurstudie, dat is opgenomen 

in het theoretisch kader. Vooraf aan de literatuurstudie zijn stukken gelezen over het onderwerp, 

waarop de probleemstelling is gebaseerd. Op basis van de probleemstelling is er tot een selectie van 

de volgende zoektermen gekomen: “Network”, “collaboration”, “interorganizational collaboration”, 

“cooperation”, “value”, “relationship”, “relational coordination” (en hun Nederlandse varianten). 

Hiervoor zijn de volgende zoekmachines gebruikt: “sEURch – Erasmus Universiteit Rotterdam” en 

“Google Scholar”. Via de sneeuwbalmethode is verder gezocht naar literatuur. De literatuurlijst van de 

gevonden literatuur is verder geanalyseerd op bruikbare literatuur (Mortelmans, 2013). Op basis van 

de literatuurstudie zijn de meest voor de hand liggende inclusie- of exclusiecriteria, als 

publicatiedatum of taal niet gebruikt. Uit de literatuurstudie bleek dat er zeer veel overlap zat in de 

uitkomsten van studies, ondanks publicatiedatum of taal. 

 

3.3 Respondenten 

Keuze van netwerken 

Er zijn netwerken geselecteerd via de methodiek van purposeful sampling waarbij de keuze van het te 

onderzoeken onderwerp wordt bepaald aan de hand van een aantal karakteristieken van netwerken 

die van belang zijn voor het uit te voeren onderzoek. Het selectiekenmerk dat hier gehanteerd is 

betreft de mate waarin het netwerk bekend staat als een actief of passief netwerk. Hierdoor is er geen 

selectie gemaakt op basis van aantallen netwerken maar in netwerken die voldoen aan het 

selectiecriterium. Er zijn drie netwerken geselecteerd die bekend stonden als passief. De overige 

netwerken werden gezien als actieve netwerken. 
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Keuze van respondenten 

De respondenten zijn geselecteerd op basis van het principe van doelgerichte steekproeven, dit zijn 

de respondenten die een band hebben met het thema (Mortelmans, 2013). Het onderzoek richt zich 

op samenwerking op bestuurlijk niveau. De respondenten die zijn geselecteerd hebben allemaal een 

bestuurlijke functie binnen de dementieketen. Daarnaast zijn er respondenten geselecteerd waarvan 

verwacht werd dat deze invloed hebben op de samenwerking binnen het netwerk, zoals 

zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. 

 

3.4 Datacollectie 

Interviews 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van semi-gestructureerd interviews. Hierbij is een topiclijst 

geformuleerd op basis van de literatuurstudie, die als houvast diende tijdens de interviews 

(Mortelmans, 2013). De onderwerpen die zijn gebruikt voor de topiclijst zijn: netwerken, 

samenwerking, bestuur, gezamenlijke doelen, relaties, communicatie. Na enkele interviews is gekeken 

of de topiclijst aanvulling nodig had om de deelvragen te beantwoorden. De topiclijst is via een cyclisch 

proces verder ontwikkeld (Mortelmans, 2013) na elk interview zijn er nieuwe inzichten uit dat 

interview meegenomen om bij het volgende interview dieper op de materie in te gaan. Daardoor werd 

na de eerste paar interviews bijvoorbeeld duidelijk dat communicatie onder de factor relaties valt. 

Daarnaast bleek dat het voor de samenwerking in het netwerk ook van belang was hoe zorgaanbieders 

tegen het dementienetwerk aankijken. Deze bevindingen werden weer meegenomen in de 

daaropvolgende interviews. In totaal zijn er 16 interviews gehouden, met verschillende mensen uit 

verschillende dementienetwerken.  

 

 Ketenregisseur Zorgaanbieder Financier Overkoepelende 

partij 

Dementienetwerk 1 1 (K1) 1 (Z1) 1 (F1)  

Dementienetwerk 2 1 (K2) 1 (Z2)   

Dementienetwerk 3  1 (K3) 1 (Z3)  1 (F3)  

Dementienetwerk 4 1 (K4) 1 (Z4) 1 (F4)  

Dementienetwerk 5   2 (Z5, Z5-I) 2 (F5, F5-I) 1 (O5) 

 

 

De interviews zijn face-to-face afgenomen, op deze manier was er niet de mogelijkheid om elkaar 

onderling te beïnvloeden. Zo voelde men zich vrij om te praten over gevoelige onderwerpen. De 
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interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. De eerste 3 interviews zijn getranscribeerd volgens het 

ad verbum-principe, waarbij het interview letterlijk is uitgetypt. De verdere interviews zijn woordelijk 

uitgetypt. 

 

Documenten 

Voordat de interviews zijn afgenomen is er informatie verzameld over de verschillende 

dementienetwerken. Dit gebeurde via de website van de dementienetwerken en via Google om op die 

manier achtergrondinformatie te vergaren. Daarnaast zijn tijdens de interviews nog vele documenten 

aangereikt die tot nu toe niet openbaar waren. Zoals de meerjarenplannen van de 

dementienetwerken, convenanten en transitiestukken.  Dit gaf inzicht in de onderlinge relaties en 

samenwerkingsverbanden. Om meer inzicht in de samenwerking te krijgen en onderlinge relaties is er 

een vergadering bijgewoond van één van de netwerken. 

 

3.5 Analyse 

De analyse van de volledige transcripten is gebeurd door open, axiaal en selectief te coderen door de 

onderzoeker zelf. De data zijn eerst open gecodeerd. Hierbij is een label gegeven aan stukken tekst uit 

de verkregen data. De relevante stukken tekst die een antwoord geven op de onderzoeksvraag zijn 

uitgelicht (Mortelmans, 2013). Via axiaal coderen zijn relaties gelegd tussen de verschillende 

concepten die uit de open codering kwamen. Daarbij is gekeken of de concepten verdere 

overeenkomsten hebben om deze verder te clusteren en te zien of zij de lading dekken die eraan 

gegeven is (Mortelmans, 2013). 

 Als laatste zijn, via selectieve codering, de concepten verbonden aan het theoretisch kader. Hierbij is 

gekeken of de theorie alle concepten omvatten of dat hier nog gaten vielen. Via een pijlenschema is 

dit inzichtelijk gemaakt, hierdoor werd de relatie van de concepten inzichtelijk en kon worden 

waargenomen wat de impact van de concepten was op het slagen en falen van een netwerk en welke 

factoren hier de grootste invloed op hadden. (Mortelmans, 2013). 

  

3.6 Ethiek 

Vooraf aan de interviews is aan alle deelnemers gevraagd of zij bezwaren hadden tegen de opname 

van het interview en is duidelijk gemaakt waarvoor het interview diende en wat er met de data ging 

gebeuren. Daarmee is voldaan aan het principe van ‘informed consent’. Alle deelnemers zijn akkoord 

gegaan met de opname. De informatie, verkregen uit de interviews en documenten is gevoelige 

informatie, zeker als het gaat over dementienetwerken waarbij de samenwerking minder goed loopt 

of het netwerk recent is opgeheven. De namen van de respondenten zijn geanonimiseerd, de codering 
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van citaten is alleen bekend bij de onderzoeker en begeleider zodat respondent en citaat niet 

herleidbaar zijn.  

 

3.7 Validiteit en betrouwbaarheid 

Validiteit  

Uit het onderzoek komt geen representatieve generaliseerbaarheid maar er kan wel sprake zijn van 

inferentiële generaliseerbaarheid, waarbij de resultaten kunnen worden veralgemeniseerd op andere 

situaties (Mortelmans, 2013). Er is via thick description, een zo rijk mogelijke beschrijving gegeven 

waardoor herkenbaarheid wordt geschapen voor andere onderzoekers. Om de bevindingen niet ten 

onrechte te bestempelen als “de waarheid”, is er gekeken naar negatieve bewijzen, waarbij in de 

interviews bewust is gezocht naar afwijkende antwoorden. Om te zien of de resultaten geloofwaardig 

zijn, zijn deze drieledig gecontroleerd. De interviews zijn aan de respondenten voorgelegd ter controle 

met de vraag of men nog achter het verhaal stond wat zij hebben verteld (member check). De 

respondenten gingen akkoord met de interviews. De resultaten zijn besproken met een medestudent, 

waarbij de resultaten van elkaars onderzoek zijn bediscussieerd. Daarnaast zijn de resultaten 

voorgelegd aan een expert, die zich herkende in de genoemde resultaten. 

 

Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid is een belangrijk onderdeel van kwalitatief onderzoek (Mortelmans, 2013). 

Om ervoor te zorgen dat het onderzoek betrouwbaar is, zijn de data opvraagbaar voor andere 

onderzoekers zodat de betrouwbaarheid van het codeerwerk kan worden gecontroleerd. De 

aannames die de onderzoeker had, zijn van tevoren en tijdens het onderzoek uitgeschreven. Deze zijn 

onderdeel van het logboek (audit trail) waarin alle stappen en ervaringen zijn vastgelegd. 
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de data die vergaard zijn uit interviews met 

partijen die zich bezighouden met dementiezorg. In paragraaf 4.1 wordt aangegeven hoe de 

netwerken eruitzien die mee hebben gedaan aan het onderzoek. Om de vertrouwelijkheid van de 

gesprekspartners te garanderen is ervoor gekozen om het gehele onderzoek anoniem te houden. Er 

zal hier zo gerapporteerd worden dat informatie niet te herleiden is naar een van de deelnemende 

netwerken of organisaties, maar dat zaken die van belang zijn voor het functioneren van het 

dementienetwerk in zijn algemeenheid worden toegelicht. In paragraaf 4.2 wordt stilgestaan bij de 

verschillende partijen en hun visie op het dementienetwerk. In de laatste paragraaf worden, langs de 

lijn van de theorie, de verschillende bevindingen besproken. Op deze manier wordt gekeken of er meer 

inzicht kan worden gegeven in de slaag- en faalfactoren ten aanzien van bestuurlijke samenwerking 

binnen een dementienetwerk. 

 

4.1 Deelnemende netwerken 

Bij de keuze van de netwerken is bewust gekozen voor een aantal netwerken dat goed functioneert en 

een aantal dat minder succesvol is, om op die manier te kunnen achterhalen wat bijdraagt aan het 

succes of falen van bestuurlijke samenwerking. Hier volgt een korte omschrijving van de onderzochte 

netwerken, die gepositioneerd zijn in het noorden, zuiden en westen van het land. 

 

Netwerk 1 

Staat bekend als een actief netwerk, dat zich bevindt in een landelijk, vrij dunbevolkt gebied. Er is een 

ketenregisseur betrokken bij dit netwerk. Het netwerk heeft meer dan 20 leden. 

 

Netwerk 2 

Staat bekend als een minder actief netwerk, waar opnieuw een start is gemaakt. Het bevindt zich in 

een stedelijk gebied. Er is een ketenregisseur betrokken, het netwerk heeft meer dan 10 leden. 

 

Netwerk 3 

Staat bekend als een actief netwerk en bevindt zich in een afgebakend gebied met kleine 

gemeenschappen. Er is een ketenregisseur betrokken bij dit netwerk. Het netwerk heeft meer dan 10 

leden. 
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Netwerk 4 

Staat bekend als een minder actief netwerk, dat een tijdje heeft stilgelegen maar nu weer is opgestart. 

Het bevindt zich in een stedelijk gebied met een landelijk gebied eromheen. Er is geen ketenregisseur 

betrokken, maar een onafhankelijke partij heeft hier deze rol op zich genomen. Het netwerk heeft 

meer dan 20 leden. 

 

Netwerk 5 

Staat bekend als een minder actief netwerk. Na een turbulente periode heeft het een nieuwe start 

gemaakt met een nieuwe structuur. Het bevindt zich in zowel een stedelijk als landelijk gebied. Er is 

geen ketenregisseur betrokken, een zorgaanbieder heeft de taak overgenomen, het netwerk heeft 

meer dan 10 leden. 

 

4.2 Partijen in de dementie zorg 

Bij de dementiezorg zijn veel partijen betrokken die allemaal vanuit hun eigen perspectief tegen 

dementiezorg aankijken. In deze paragraaf zullen deze partijen en hun kijk op de dementiezorg worden 

belicht om zo te begrijpen wat ieders positie is.  

 

Patiëntenvereniging 

Alzheimer Nederland is de patiëntenvereniging die de belangen van de patiënten behartigt en vanuit 

de impact die de zorg heeft op de cliënt, kijkt naar de organisatie rondom dementiezorg. Deze partij 

wil vanuit deze rol de beste zorg voor mensen met dementie. Uit de gesprekken die zijn gevoerd blijkt 

dat Alzheimer Nederland een niet onbelangrijke rol speelt bij de organisatie van de 

dementienetwerken. Het is een zeer actieve patiëntenvereniging die zich bekommert om de 

zorglevering aan dementerende ouderen en die uitgesproken opvattingen heeft over de manier 

waarop deze zorg moet worden georganiseerd. 

 

‘Want alle ouderenzorg is belangrijk maar dementie net iets meer.’ (Financier over Alzheimer 

Nederland) 

 

Uit dit citaat komt mooi naar voren waar het voor Alzheimer Nederland om draait; namelijk zorgen 

voor de best mogelijke zorg voor de patiënten die zij vertegenwoordigen. Door de contacten die zij 

hebben met de beleidsmakers en de politiek in Den Haag slagen zij er vaak in om haar opvattingen bij 

VWS naar voren te brengen. 
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‘Alzheimer Nederland heeft hier een grote rol in. Die hebben een gigantisch goede lobby 

richting de Tweede Kamer. Ik heb ook wel van dichtbij meegemaakt dat het telkens in de 

Tweede Kamer terecht kwam die daar dan weer vragen over ging stellen aan VWS.’ (Voormalig 

ambtenaar bij VWS, werkzaam bij financier) 

 

Naar aanleiding van het rapport Dementie van de Gezondheidsraad (2002) is er een landelijk 

dementieprogramma gestart, hierin werd Alzheimer Nederland betrokken als inhoudelijk adviseur bij 

het opzetten van een landelijk programma voor dementie. Eind 2008 stopt het Landelijk 

dementieprogramma en ging dit over in het Programma Ketenzorg Dementie (Denis, 2015). In 2008 is 

hiervoor door VWS, Alzheimer Nederland en Zorgverzekeraars Nederland de Leidraad Ketenzorg 

Dementie opgesteld voor de inkoop rondom dementienetwerken. In 2013 heeft Alzheimer Nederland 

in samenwerking met Vilans de Zorgstandaard Dementie opgesteld, waarin wordt omschreven hoe de 

zorg rondom dementerende cliënten geregeld moet worden. 

 

Beleidsmakers 

Er zijn een aantal partijen betrokken, die het beleid opstellen voor dementiezorg. In de gesprekken 

werden onder meer het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorgverzekeraars 

Nederland (ZN) genoemd. Gezamenlijk hebben zij, in 2008, in samenwerking met Alzheimer 

Nederland, de ‘Leidraad Ketenzorg Dementie’ opgesteld, een leidraad voor de organisatie en inkoop 

van ketenzorg dementie. Opvallend is dat zorgaanbieders, die dit uiteindelijk moeten uitvoeren, niet 

vertegenwoordigd zijn. In deze leidraad leggen de betrokken partijen samen het beleid neer voor de 

financiers en de zorgaanbieders hoe dementiezorg georganiseerd moet worden. Daarin roept de 

minister op tot een cultuurverandering, waarbij zorgaanbieders en financiers worden uitgedaagd om 

met elkaar te komen tot sturing op samenhang in de dementiezorg (Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 2013). De leidraad is bedoeld als hulpmiddel om te komen tot samenhangende zorg 

die aansluit bij de behoeften en wensen van mensen met dementie. Er was, tot dan toe, weinig sprake 

van samenwerking, sterker nog, er werd zelfs meer naar een concurrentiemodel geneigd.  

 

‘Ik weet niet meer hoe lang het geleden is, maar iemand heeft toen die concurrentie in de zorg 

bedacht. Volgens mij was dat het meest dramatische wat er ooit had kunnen gebeuren. Kijk en 

het voordeel, het enige voordeel wat ik daarvan zie, is dat de cliënt keuzevrijheid heeft.’ (Z5) 

 

‘Ja, toen werd er echt reclame gemaakt, toen zag je de bussen rondrijden met de naam erop 

van de grote aanbieder, kom vooral naar ons toe.’ (F5) 
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Een gevolg van de marktwerking was onder meer dat aanbieders concurreerde met elkaar om 

patiënten binnen te krijgen.  Dat was niet het ideale klimaat om aan partijen te vragen om 

samenwerking te zoeken. Die is onder meer hierdoor ook niet overal vanzelf gegroeid. Van de sector 

wordt verwacht dat zij een cultuuromslag maakt om samenwerking te bewerkstelligen. 

 

Financiers 

De financiering voor wijkverpleging gebeurt door de zorgverzekeraars en de gemeenten. De 

gemeenten betalen de kosten voor dementiezorg die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 

vallen, zoals dagopvang, dagbesteding en ondersteuning van de mantelzorger. De zorgverzekeraars 

financieren vanuit de Zorgverzekeringswet de zorg die door de wijkverpleegkundige en de 

casemanager wordt geleverd. Na de introductie van de leidraad hebben onder andere de 

zorgverzekeraars een aantal jaren extra middelen ter beschikking gesteld voor de ketenregisseur. Deze 

aparte post is later opgenomen in een lumpsum bedrag voor wijkverpleging zodat de aanbieders zelf 

konden beslissen waaraan dit geld werd besteed.  

 

Zorgverzekeraars 

De rol die zorgverzekeraars, in dit onderzoek, spelen binnen het dementienetwerk verschilt per 

zorgverzekeraar. In de overeenkomst die zorgaanbieders tekenen voor de wijkverpleging wordt de eis 

gesteld dat zij lid zijn van een dementienetwerk als zij casemanagement willen bieden. Met de controle 

op het naleven van deze eisen wordt echter verschillend omgegaan. Eén zorginkoper geeft aan dat 

dementiezorg één van de vijf speerpunten binnen de organisatie is. Deze inkoper houdt actief contact 

met de dementienetwerken in de regio en kijkt of zij inderdaad voldoen aan de eisen van de 

overeenkomst.  

 

‘Wel willen we dat de ketenzorg omtrent dementie wel goed geregeld is en goed georganiseerd 

is. Dus dat er een dementienetwerk is met een coördinator die zorgt dat alle betrokken partijen 

bij mensen met dementie goed met elkaar samen werken (…) dat vinden wij wel belangrijk.’ 

(F3) 

 

 

 

Bij de andere zorgverzekeraars wordt aangegeven dat zij niet actief controleren op het naleven van 

de voorwaarden. Een reden die hiervoor wordt gegeven is dat zij niet meer dan nodig onderscheid 
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willen maken in regelingen per doelgroep.  

 

 ‘Ja, wij willen voorkomen dat we dat doelgroepen beleid stimuleren.’ (F4) 

 

Zij geven aan dat zij niet uit eigen initiatief betrokken zijn bij dementienetwerken en dat zij 

voornamelijk kijken of er sprake is van een wachtlijst: 

 

‘Op dat moment pakken we onze rol, als we worden aangesproken en de wachtlijsten zijn te 

lang. Maar als wij niks horen, en zij benaderen ons niet dan gaan wij daar niet proactief 

naartoe. Geen nieuws is goed nieuws.’ (F4) 

                                                    

Daarbij wordt meer naar het doel gekeken dan naar hoe het proces is ingevuld. 

 

‘Hoe die coördinatie wordt ingevuld, ja dat kan door hele goede afspraken samen te maken, of 

door een netwerk-coördinator daarvoor aan te stellen. Maar het gaat ons vooral om het 

resultaat, wat levert het op.’ (F5) 

 

 De zorgverzekeraar heeft niet overal dezelfde visie op de manier waarop deze - actief of passief-  

betrokken moet zijn bij een dementienetwerk binnen de inkoop van wijkverpleging. Sommige 

netwerken geven aan dat het fijn zou zijn als de zorgverzekeraar een actievere rol zou spelen. 

 

'Wij zouden heel graag willen dat de zorgverzekeraar onze gezamenlijke inhoudelijke visie 

ondersteunt met financiële prikkels want ik heb niks, geen sancties. Dat zou het wel versterken 

maar het heeft ook zijn voordelen dat we niks krijgen van de zorgverzekeraar, want ja dan is 

het misschien nog meer ons netwerk en zijn we niet afhankelijks.’ (K1)  

 

Ondanks de wens om zorgverzekeraars actiever te betrekken komt uit de interviews niet naar voren 

dat dit een doorslaggevende factor is voor het functioneren van een dementienetwerk. Zowel in 

regio’s waar de zorgverzekeraar een actieve rol speelt, als in regio’s waar de zorgverzekeraar geen 

actieve rol speelt zijn er netwerken die goed lopen en netwerken die minder goed lopen. 

 

 

 

 

 



 26 

Gemeenten 

De gemeente is de tweede financiële speler binnen dementienetwerken. Zij financieren de 

ondersteuning maar dit is financieel gezien een klein aandeel in de totale zorgkosten voor mensen met 

dementie. Hoe actief een gemeente betrokken is hangt van de gemeente zelf af.  

 

‘Ik heb bijvoorbeeld een regio waar de ene gemeente nog niet echt meedenkt over de hele 

ketenzorg voor dementie; andere gemeenten zijn weer een stuk verder. Dat is een beetje 

afhankelijk hoe de gemeente er zelf in zit. Er zijn wel steeds meer gemeenten die ‘dementie 

vriendelijke gemeente’ als speerpunt hebben.’ (F3) 

 

Soms zoeken gemeenten zelf contact met de netwerken, maar andersom gebeurt dit ook.  

 

‘Wat betreft de gemeenten; die zijn eigenlijk tot vorig jaar buiten schot gebleven. Die hadden 

geen bemoeienis met de keten. Op een gegeven moment is er toch vanuit (naam 

ketenregisseur) en mij een brief naar de wethouders gegaan om daarmee in gesprek te gaan.’ 

(Z3) 

 

Het beleid van de gemeenten wisselt, zowel in de actieve als in de minder actieve netwerken zijn er 

gemeenten die betrokken zijn, als gemeenten die minder betrokken zijn. Maar ook hierbij geldt dat de 

rol van de gemeente geen doorslaggevende factor lijkt te zijn voor het functioneren van het netwerk. 

 

Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar 

De samenwerking tussen de twee financiers is zeer verschillend. Tussen de ene gemeente en de 

zorgverzekeraar is veel contact, tussen de andere gemeente en zorgverzekeraar veel minder.  

Zorgverzekeraars geven aan dat contact hebben met alle gemeenten eigenlijk een onmogelijke opgave 

is. Dit zit hem in twee zaken. Ten eerste is het aantal gemeenten binnen een netwerk te groot om met 

allemaal contact te hebben. 

 

‘Bij ons hebben we een aantal pilotregio’s gehad, waar we bewust een gemeente aan tafel 

hebben gekregen (…) maar dat kun je natuurlijk nooit bij alle gemeenten doen.’ (F3)   

 

Ten tweede is de capaciteit bij zowel de verzekeraar als de gemeente niet toereikend. 

 

‘Als ik alle tijd van de wereld had is dit belangrijk om me hier eens in te verdiepen, maar dit is 

ook binnen mijn takenpakket maar een onderdeel.’ (F5-I) 
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De ideeën van de zorginkopers van de verschillende zorgverzekeraars over dementiezorg lopen uiteen, 

hierin is geen landelijk beleid vanuit de zorgverzekeraars. De samenwerking tussen gemeenten en 

zorgverzekeraars wordt daarom ook als zeer verschillend ervaren. Hierbij geldt voor beiden dat het 

prettig zou zijn als de neuzen dezelfde kant op zouden staan, maar als er gekeken wordt naar het 

functioneren van de netwerken lijkt dat deze verschillen van inzicht niet van doorslaggevende invloed 

te zijn op het functioneren van een netwerk.  

 

Zorgaanbieders 

In de dementienetwerken zitten verschillende zorgaanbieders, die over de keten heen zorg verlenen: 

ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en huisartsen. 

Jarenlang werkten die organisaties ieder voor zich bij het leveren van zorg. Het was een vrije markt 

waarin men moest concurreren met elkaar. Er was wel een vaag besef dat samenwerking op dit gebied 

zou kunnen leiden tot een betere zorg voor de patiënt maar de aantallen waren lang te gering om daar 

speciale aandacht aan te besteden te midden van alle andere verplichtingen van de aanbieders. In 

toenemende mate werd dit door de patiënten en hun vereniging als een probleem ervaren en met de 

toename van het aantal patiënten werd samenwerking een belangrijk punt. Landelijk werden er 

dementieprogramma’s opgezet en van daaruit werden dementienetwerken opgericht. De netwerken 

in dit onderzoek hebben niet zelf het initiatief genomen om een dementienetwerk op te zetten. Er zijn 

twee aanleidingen geweest. Ten eerste vanuit het landelijk project: 

 

‘Hoe dat zo gekomen is, dat was naar aanleiding van het Rapport van de Gezondheidsraad van 

2002, ik weet nog wel dat het NIZW (nu Vilans) ons ondersteunde, die landelijke dementie 

programma projecten, dat startte in 2004. (K1)’ 

 

Ten tweede zijn de netwerken in dit onderzoek ontstaan omdat deze vraag vanuit de zorgverzekeraar 

werd neergelegd. Vanaf 2008 kwam er een leidraad die aangaf hoe de zorg rondom dementerende 

ouderen het beste vorm kon worden gegeven. De zorgverzekeraars hadden in het jaarlijkse 

inkoopdocument hier vorm aan gegeven. 

 

‘En (zorgverzekeraar) stelde ook allemaal eisen waaraan een keten moest voldoen. Er moest 

een samenwerkingsovereenkomst zijn en dit en dit en dit, zijn de partijen die minimaal in de 

keten vertegenwoordigd zijn. Nou ja dat stond allemaal papier en dan moet je allemaal aan 

voldoen. En zorgorganisaties hadden er ook belang bij om lid te worden van de keten (netwerk) 

zodat ze ook een bepaalde opslag kregen.’ (K3) 
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Het introduceren van het dementienetwerk werd verschillend ervaren. 

 

‘Toen dat geïntroduceerd werd hebben wij dat in ieder geval als zorgorganisatie als positief 

ervaren en als organisatie gezegd: natuurlijk doen wij daaraan mee.’ (Z3) 

 

‘Niet onaardig bedoeld maar dat is toch heel vaak zo. Weet je elk jaar wordt er weer met 

spanning uitgekeken naar alle inkoopdocumenten en dan staat daar weer in, hier moet je 

allemaal aan voldoen. (…) Je gaat focussen op wat al je externe stakeholders van je willen (…) 

in plaats van zelf gaat kijken naar wat willen wij nou, met het gevolg dat je er eigenlijk altijd 

achteraanloopt. En als je moet tekenen zegt, nou ja ik teken wel onderaan bij het kruisje.’ (Z2) 

 

Ondanks dat het verschillend werd ervaren geven zorgaanbieders aan dat zij allemaal het belang zien 

van het netwerk. Alle zorgaanbieders zijn bezig met de netwerken en kijken hoe zij het beste de zorg 

kunnen inrichten, ook de netwerken die minder actief zijn. 

 

‘Toen hebben we het naar onszelf toegetrokken, we hebben gezegd nou, oké, dan gaan we het 

zelf doen. (…) Nou, ik denk het eerste half jaar van 2017. (…) Dat ik echt wel tien, twintig uur in 

de week hiermee bezig was. (Z5) 

 

Toch zie je dat niet bij elke zorgaanbieder het dementienetwerk de eerste prioriteit is. Bij sommige 

VVT-organisaties speelt mee dat er de afgelopen jaren verliezen zijn geleden en dat men hierdoor in 

eerste instantie intern gericht was om door kostenbesparing de organisatie weer gezond te krijgen.  

 

‘Voor (naam zorgaanbieder) kan ik zeggen dat op bestuurlijk niveau, het was hier gewoon crisis 

voor een paar jaar, ad interim bestuurder, die echt heeft gezegd, de focus ligt nu binnen (naam 

zorgaanbieder), anders verzuipen we.’ (Z2) 

 

Op dit moment is daar een kanteling in, het gaat weer wat beter met veel organisaties en daarmee is 

er meer lucht gekomen om weer naar buiten te kijken. Omstandigheden zijn mede bepalend voor de 

manier waarop en de tijd die zorgaanbieders kunnen besteden aan samenwerking met andere 

partijen.  
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In de volgende paragrafen zullen aan de hand van de vier concepten van D’Amour (1999) de interviews 

worden besproken om te zien in hoeverre deze concepten van invloed zijn op de samenwerking binnen 

het netwerk. 

 

4.3 Bestuur 

Ieder netwerk beschikt over een bestuur. Leden van het bestuur zijn vertegenwoordigers van de 

zorgorganisaties die werkzaam zijn in het gebied waarin het netwerk werkzaam is. In sommige 

gevallen is dit de bestuurder van de organisatie, in andere gevallen is dit een manager met mandaat. 

Dat het een manager is in plaats van een bestuurder maakt niet uit, maar wat wel van belang is, is 

dat deze mandaat heeft. 

 

‘Want het zijn niet altijd alleen maar bestuurders het zijn ook vaak managers die namens de 

bestuurder daar zitten bij zo’n platform en dan wel mandaat hebben, dat wordt wel vaak 

gevraagd.’ (K4). 

 

Het bestuur vergadert over het algemeen twee keer per jaar. Hoofdtaak is dan het vaststellen van het 

meerjarenplan en afstemming van lopende zaken in het netwerk. 

De meeste netwerken stelde een netwerk-coördinator aan, ook wel ketenregisseur genoemd. Deze 

coördinatiefunctie werd in de beginjaren onder andere door de verzekeraars bekostigd. Uit die 

middelen kon tot 2015 ook het casemanagement worden gefinancierd. Sommige netwerken hebben 

geen ketenregisseur. In één van de netwerken dat is onderzocht kwam dit omdat de ketenregisseur 

haar taak om het netwerk te starten niet goed vervulde. In dit netwerk vervullen de VVT-partners deze 

functie. 

 

‘Dus nu hebben we een soort kerngroep van VVT-partners. En met een aantal uren van je tijd 

zorg je met elkaar dat het goed geregeld is.’ (Z5) 

 

Bij een ander netwerk is de manager van het ziekenhuis degene die de coördinerende taak op zich 

heeft genomen. Er is bewust gekozen voor het ziekenhuis omdat dat een onafhankelijke partij is. 

 

‘Het ziekenhuis is wel de neutraalste persoon, wij hebben er geen belang bij. Maakt ons niet uit 

waar de cliënten naartoe gaan. Dat is het onafhankelijke, dat is essentieel.’ (Z4) 

 

Er zijn dus verschillende manieren waarop de coördinerende functie kan worden ingevuld; in veel 

gevallen gebeurt dat door een ketenregisseur. Maar zoals hierboven is beschreven kan het ook door 
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anderen worden uitgevoerd. In alle interviews wordt echter duidelijk gemaakt dat een netwerk zonder 

een gedreven coördinatiefunctie het erg moeilijk krijgt. 

In de interviews met bestuurders van netwerken die met een ketenregisseur werken wordt erop 

gewezen dat het succes van een netwerk voor een groot deel wordt bepaald door de inzet, de kunde 

en de communicatieve eigenschappen van de netwerk-coördinator.  

 

‘Als projectleider van de keten heeft zij daar een gigantische rol in gespeeld. Vanuit haar 

deskundigheid richting zo’n projectgroep qua uitvoer richting casemanagers als wel richting de 

stuurgroep met bestuurders.’ (Z3) 

 

 ‘De spil is toch wel dat je iemand hebt zoals (naam ketenregisseur), die zorgt dat die trein rijdt. 

En die dat gewoon als specifieke opdracht krijgt.’ (Z1) 

 

Uit bovenstaande blijkt ook dat de persoonlijke factor, de betrokkenheid, een grote rol speelt, er moet 

iemand zijn die zich verantwoordelijk voelt voor het functioneren van het netwerk. Hierbij is van belang 

dat deze coördinator niet alleen de verantwoordelijkheid voelt maar ook de competenties heeft om 

deze coördinerende taken uit te voeren. De coördinator neemt een deel van de bestuurlijke taken op 

zich; zij maakt de beleidsstukken zoals een meerjarenplan; zij zorgt deze ervoor dat alle afspraken 

worden gemaakt en nageleefd op zowel operationeel als bestuurlijk niveau en signaleert als hier 

knelpunten ontstaan. Zij zorgt dat het netwerk voldoet aan de eisen die met name door de 

zorgverzekeraars worden opgelegd. Tegelijkertijd zorgt zij ervoor dat de leden betrokken zijn. Dit is 

geen geringe taak die niet door iedereen kan worden vervuld. Hier zijn bepaalde competenties voor 

nodig om deze taak goed te vervullen. 

  

De betekenis van de ketenregisseur voor de netwerken komt duidelijk naar voren in de gesprekken. 

Daarin wordt aangegeven dat de ketenregisseur de leden van het netwerk meeneemt en zorgt dat het 

staat. Het is zelfs de vraag of het netwerk overeind blijft als de ketenregisseur wegvalt.  

 

‘Ja, want (…) dementie zorg is niet de core business, (…) al die zorgorganisaties werken 

natuurlijk veel breder dan alleen de mensen met dementie. (…) Ja, of de dementieketen nu zo 

krachtig is dat het ook zonder coördinator kan. Dat vraag me af, ik denk dat het dan heel snel 

verzandt. Nou ja, opgaat in het grote geheel.’ (K3) 
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In de actieve dementienetwerken is een ketenregisseur aanwezig die al vanaf de start betrokken is en 

het netwerk altijd heeft ondersteund. Bij de dementienetwerken, die minder actief zijn, ligt dat vaak 

aan het tekortschieten van de rol van de ketenregisseur. In deze netwerken is te zien dat de  

ketenregisseur geen constante factor is geweest, of helemaal is weggevallen. 

 

‘Wat ik wel gemerkt heb op een gegeven moment werd ik ziek, (…) en daardoor kon ik een 

aantal weken alleen maar uit huis werken of ik moest shiften in waar prioriteiten lagen en dan 

heeft dit niet de meeste prioriteit. Want je moet heel veel sleuren en trekken, die mensen zitten 

vol gezogen in hun dagelijkse werkzaamheden.’ (K2) 

 

In een ander netwerk dat minder actief is, bleek dat de ketenregisseur de deelnemers van het 

netwerk niet heeft betrokken in het netwerk. 

 

‘Want het was eigenlijk van niemand, dus het was een soort bedrijfje geworden, een apart 

bedrijfje waar gedetacheerde casemanagers in zaten met een manager en overhead.’ (Z5) 

 

Het is opvallend dat in dit netwerk, dat gestaakt is door het tekortschieten van de ketenregisseur, 

gezocht wordt om de coördinerende functie op een andere manier vorm te geven. Waarbij de VVT-

aanbieders zich als een kerngroep verenigd hebben. Omdat dit netwerk pas weer is gestart, is het nog 

te vroeg om te zeggen of dit succesvol zal zijn. Duidelijk is wel dat ook deze netwerken niet kunnen 

functioneren zonder een actieve en betrokken aanjager. 

 

Uit interviews bleek verder dat het van groot belang is dat de coördinerende functionaris 

onafhankelijk is. Deze moet geen binding hebben met een van de deelnemende organisaties en zal 

dus objectief te werk kunnen en moeten gaan. 

 

‘Voor de relaties en de afhankelijkheid en financiën, is de neutraliteit essentieel, bestuurders 

voelen nu bij mij, ik heb geen belang. Ik zeg alleen, tegen iedereen, ook de zorgverzekeraar, wij 

willen de zorg goed geregeld hebben.’ (Z4) 

 

‘Ook omdat zij als onafhankelijk persoon ingehuurd is. En dat vind ik de meerwaarde dat zij 

geen afhankelijkheid heeft naar de een of de andere partij op basis van dienstverband. Dat 

maakt het voor ons gewoon heel makkelijk en open, mede gezien de persoon als de 

deskundigheid dat wij het zo op konden zetten en dat het behoorlijk stevig staat.’ (Z3) 

 



 32 

Een belangrijke conclusie uit de gesprekken is dat het heel afhankelijk van de persoon of personen die 

de coördinerende taak uitvoeren is of er een actief netwerk is. Dit kan komen van de ketenregisseur 

die deze taak op zich neemt en als die haar taak goed vervult functioneert het netwerk. Of de 

coördinerende taak kan door betrokkenen uit het netwerk worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld in 

het geval van de manager van het ziekenhuis. Als deze er niet is komt het netwerk in zwaar weer of 

houdt zelfs op te bestaan.  

 

4.4 Relaties 

In de literatuur wordt veel aandacht gegeven aan relaties binnen samenwerking en dan met name aan 

vertrouwen. Het algemene beeld in dementienetwerken is dat onderlinge relaties van groot belang 

zijn, waarbij het vooral gaat om het vertrouwen dat je in de ander hebt. 

 

‘Ja, en dat is ook voor bestuurders heel erg van belang. Je ziet nu dat alle bestuurders elkaar 

meer vertrouwen en je ziet dat dit ook uitstraalt naar personeel eronder.’ (K2) 

 

‘En weet je, dat is ook handig als je elkaar dan een beetje kent. Dat is alleen maar een voordeel. 

Het gaat altijd over mensen, altijd.’ (Z1)  

 

Zorgaanbieders geven aan dat zij onderling een goede samenwerking hebben.  

 

‘Ja, nou ja, ik denk zelfs inderdaad dat hierdoor de samenwerking tussen de VVT-partners hier 

verstevigd is.’ (Z5) 

 

Vanuit de inkopers van de zorgverzekeraars wordt er genuanceerder gekeken naar de relaties tussen 

zorgaanbieders onderling. De inkopers geven aan dat de samenwerking tussen partijen niet  

vanzelfsprekend is.  

 

‘Nou ze kennen elkaar wel, ze treffen elkaar ook wel eens maar ik merk wel de samenwerking 

kan nog wel veel beter. (…) Dan treffen we die aanbieders en dan merk ik dat ze toch nog heel 

veel, niet van elkaar weten.’ (F1) 

 

Hoewel er dus een verschil bestaat in de beoordeling hoe goed partijen elkaar kennen en een band 

hebben met elkaar lijken de aanbieders zelf het belang van een goede relatie te onderschrijven. 
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Van groot belang, wordt in de interviews aangegeven, is de relatie met de functionaris die de 

coördinerende taken op zich neemt. Dit is degene die met alle partijen de relatie onderhoudt, de spin 

in het web, waardoor het kan zijn dat de relaties van zorgaanbieders onderling van minder groot 

belang zijn maar de relatie ten opzichte van deze persoon des te meer. 

 

 ’Ik heb al die relaties, dus ik onderhoud dat, vind ik ook logisch.’ (Z4) 

 

‘Een projectleider was vaak wel de bindende factor want iedereen was zelf bezig en dementie 

maakt maar zo’n klein onderdeel uit in het takenpakket van de bestuurder en de coördinator 

die bracht de boel bij elkaar.’ (K4) 

 

In de dementienetwerken die actief zijn is er een band met deze functionaris, deze heeft korte lijnen 

met aanbieders en zorgt dat aanbieders betrokken zijn. Daarbij kan het wel zo zijn dat men elkaar op 

persoonlijk vlak niet meteen ligt, maar dit heeft geen invloed op de samenwerking binnen het netwerk. 

 

‘Nou op zich doorgaans wel, ik ga niet met alle bestuurders even goed om, in die zin wel qua 

samenwerking maar je hebt met de ene bestuurder ook wel eens gehad, die communiceert op 

een bepaalde manier waarvan ik denk: ja wauw, dan moeten we het daar maar even over 

hebben. Maar weet je dat praten we ook uit.’ (K3) 

 

Bij de netwerken waar de ketenregisseur niet in staat is om deze relatie op te bouwen en 

zorgaanbieders niet betrekt bij het dementienetwerk, zie je dat het netwerk een eigen leven gaat 

leiden, zich als het ware loszingt van de organisaties die er dan helemaal geen zicht meer op hebben. 

 

‘Dat zie je heel vaak, ook bij projecten. Als daar een extern projectleider op komt, dan wordt 

het ook een soort eigenaar. En zeker in ketensamenwerking, want je hebt het allemaal druk, 

ook intern en met van alles en nog wat. En dan denk je oké, die doet dat.’ (Z5) 

 

In de netwerken die niet meer, of in mindere mate actief zijn is dit verschijnsel terug te zien. In deze 

netwerken is de ketenregisseur er niet in geslaagd om het voortouw te nemen en zo het netwerk goed 

draaiende te houden, waarbij je ziet dat de deelnemende organisaties druk zijn met andere zaken en 

het dementienetwerk geen prioriteit heeft.   
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Van belang is dat de functionaris weet hoe zij mensen mee krijgt en dat zij goed weet wat er van haar 

gevraagd wordt. 

 

 ‘Een mooie inhoudelijke discussie, vinden ze prachtig. Maak ik weer een stuk, hè, dan komt dat 

natuurlijk weer terug. Wordt het bijgesteld en uiteindelijk door het stichtingsbestuur en de 

participanten raad weer afgetikt.’ (K1) 

 

Duidelijk wordt dat de relatie ten opzichte van deze persoon van groot belang is. Waarbij het erg van 

belang is dat deze weet te verbinden, iedereen betrokken houdt en weet hoe mensen worden 

gemotiveerd en geënthousiasmeerd. 

 

4.5 Formalisatie 

Voor het dementienetwerk is het van belang om zaken goed vast te leggen. Dit begint er mee dat er 

voor het dementienetwerk een overeenkomst is tussen de zorgverzekeraar en de deelnemers van het 

netwerk. De overeenkomst tussen de leden van het netwerk en de zorgverzekeraar wordt binnen de 

betrokken netwerken ervaren als het startpunt van het dementienetwerk: 

 

‘Nou goed ik denk, maar dat schat ik in, ik denk niet dat het een spontane actie zou zijn geweest, 

in die fase zoveel jaar geleden, om zelf een dementienetwerk op te richten.’ (K3) 

 

Deze manier van het oprichten van netwerken heeft invloed op de manier van werken binnen het 

netwerk zelf. Omdat de onderzochte netwerken niet van nature zijn ontstaan uit een vanzelfsprekende 

behoefte en noodzaak tot samenwerking die de partijen zelf voelden, is het van belang om goed vast 

te leggen welke bijdragen er van de verschillende partijen kan worden verwacht. En hoe de financiën 

zijn geregeld.  

 

‘Dat formaliseren, ik heb er eigenlijk, eerlijk gezegd, een beetje een hekel aan, aan dat soort 

dingen, aan het formaliseren. Ik denk ook vaak van, als je het belangrijk vindt dan ga je het 

toch gewoon doen. (...) En toch werkt het wel zo dat als je het institutionaliseert (…) Dat maakt 

dat je er ook toch even op let.’ (Z1) 

 

Afspraken worden vastgelegd via een meerjarenplan, dit is een voorwaarde die de zorgverzekeraar 

stelt in de overeenkomst. Alle netwerken die deel hebben genomen aan het onderzoek stellen een 

meerjarenplan op. 
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‘En dan moesten we een meerjarenplan maken, natuurlijk ook vanuit financiers. (…) Weet je, 

en dat is op zich goed. (…) Dat je ook met elkaar ook zo’n meerjarenplan maakt en ook faseert 

van, wat gaan we eerst doen en wat gaan we later doen?’ (Z5) 

 

In dit meerjarenplan wordt onder andere vastgelegd, wie de partijen in het netwerk zijn en wie welke 

verantwoordelijkheid heeft. 

 

‘En wij hebben een meerjarenplan gemaakt, (…) daar staat ook precies in wie neemt daaraan 

deel, hoe gaan we dat doen, hoe is de communicatie, wat is de bedoeling, hoe zijn we ontstaan 

en hoe gaan we om met opleidingen. Hoe gaan we met de kwetsbare ouderen om daar staat 

eigenlijk alles in.' (Z5-I) 

 

Daarbij worden de afspraken tussen uitvoerders onderling vastgelegd. Daarnaast is het van groot 

belang dat de vastgelegde afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Om de slag te maken 

tussen het opstellen hiervan en de feitelijke uitvoering door de verschillende partijen blijkt het bestuur 

en dan met name de coördinerende functie een cruciale rol te spelen.  

 

‘Nee, en het is ook zo dat als ze -casemanagers- er last mee krijgen, dan kunnen ze mij 

inschakelen, dan kan ik zeggen van; ‘hé ik hoor dit en dit, hoe kan dat, we hebben met elkaar 

afgesproken zo en zo.’ (K1) 

 

Daarbij is het wel van belang dat men dit niet te ver doorzet, anders gaat dit ten koste van het 

vertrouwen dat men onderling heeft. 

 

‘En het is heel belangrijk in relaties weer, formaliseren en relaties is een hele belangrijke want 

als je teveel formaliseert, staan relaties onder spanning. Vertrouw je mij dan niet!?’ (Z4) 

 

In alle netwerken werden zaken vastgelegd en werden afspraken gemaakt. Het ontstaan van een 

netwerk, lijkt van invloed te zijn op de mate van formaliseren van zaken maar lijkt verder geen invloed 

te hebben op het functioneren van een netwerk. Maar er is niet gebleken dat een gebrek aan 

formalisering heeft geleid tot het mislukken van netwerken. 
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4.6 Gedeelde doelen 

Bij de start van het dementienetwerk was het doel duidelijk. De landelijke dementieprojecten die het 

initiatief hebben genomen tot het creëren van dementienetwerken hebben duidelijk aangegeven wat 

het doel was. Waarbij duidelijk is gemaakt wat de toegevoegde waarde is van een dementienetwerk. 

 

 ‘Omdat dementiezorg bestaat uit het hele grote domein van zorg en welzijn hè. En de mensen 

het zelf niet kunnen regelen omdat ze dement zijn. Ze kunnen zelf die regie niet voeren, dus wij 

moeten voor hun zorgen dat het goed geregeld is.’ (K1) 

 

De organisaties hebben toen netwerken opgezet maar toen bleek het lastig om te bepalen wat nu 

precies het doel was van het dementienetwerk.  

 

‘Ja, we zijn nu een keten, maar wat gaan we nu eigenlijk doen. Toen hebben we wel gezegd, 

nou we moeten het praktisch regelen en insteken dus toen zijn we gestart om de hele keten 

dementie op te zetten.’ (K3) 

 

Om te zorgen dat iedereen zich actief inzet voor het dementienetwerk is een gedeeld doel belangrijk. 

Hierbij bleek de rol van de coördinator onmisbaar. Zij betrekt iedereen bij het opstellen van het 

gedeelde doel en zij weten mensen hiervan te overtuigen.  

 

‘Heb ik gezegd; ‘Maar behalve die onderzoeken; met alle verstand waarmee we hier nu zitten 

over dementiezorg, dan kun je toch op je klompen aanvoelen dat het helpt, als je één iemand 

hebt die jouw aanspreekpunt is, die voor jou de zorg regelt, coördineert, en die jou begeleidt, 

die anticipeert zonder…’ Stil, hele discussie weg. Dus op inhoud krijg ik ze altijd mee; ach ja, het 

is ook zo. Klaar. (K1) 

 

Duidelijk is dat een gedeeld doel van belang is, maar het hebben van een gedeeld doel is geen garantie 

voor het slagen van een dementienetwerk. Het gedeelde doel moet ook gedragen worden door de 

betrokken partijen en die moeten dit als prioriteit zien. Een interessante opvatting kwam in een 

interview naar voren als verklaring voor de vraag waarom de besturen van de deelnemende 

organisaties weinig zelf inbrengen in de samenwerking van het netwerk en zo leunen op één  

persoon in dit geval de ketenregisseur. 

 

‘De keten is maar zo’n klein deeltje van hun werk en persoonlijk vind ik daarom een keten 

dementie ook onzin, ik vind eigenlijk dat je een keten kwetsbare ouderen moet hebben en dat 
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daaronder dementie een van de onderdelen is (…) We zijn dat nu aan het onderzoeken, of we 

een keten kwetsbare ouderen kunnen gaan opzetten, daar is dus extreem veel belangstelling 

voor bij bestuurders.’ (K3) 

 

Dit zou een pleidooi kunnen opleveren voor een verbreding van het taakveld van het dementienetwerk 

en een uitbreiding van de doelstelling. Als de taak veel omvangrijker wordt door alle kwetsbare 

ouderen eronder te laten vallen zien de bestuurders waarschijnlijk de relevantie van een netwerk, dat 

hoe dan ook toch veel aandacht van hen vraagt, daarmee wordt het succes van een netwerk niet meer, 

zoals nu, in grote mate afhankelijk van één functionaris.   
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5. Conclusie, discussie en aanbevelingen  

Het onderzoek dat is uitgevoerd had tot doel om te komen tot het beantwoorden van de vraag wat de 

voorwaarden voor een goede samenwerking binnen een dementienetwerk zijn. In paragraaf 5.1 zal er 

antwoord worden gegeven op de vragen die zijn gesteld voorafgaand aan het onderzoek. In paragraaf 

5.2 wordt gereflecteerd op het onderzoek, daarbij wordt gekeken of de opzet van het onderzoek 

achteraf de juiste bleek. Daarna wordt gekeken of de conclusie die is getrokken daadwerkelijk legitiem 

getrokken kon worden op basis van de resultaten. In de laatste paragraaf worden er aanbevelingen 

gedaan voor vervolgonderzoek en voor de praktijk. 

 

5.1 Conclusie 

Door middel van het beantwoorden van de deelvragen zal toegewerkt worden naar het beantwoorden 

van de hoofdvraag. 

 

1. Wat zegt de literatuur over factoren die samenwerking op bestuurlijk niveau in een netwerk 

bevorderen of belemmeren?  

 

Gevonden in de literatuur is dat het van belang is om te kijken hoe een netwerk is ontstaan. Dit kan 

van nature zijn ontstaan, waarbij de samenwerking veel vanzelfsprekender is omdat die vanuit 

intrinsieke motivatie tot stand is gekomen of deze kan formeel tot stand zijn gekomen, waarbij partijen 

zich een weg moeten vinden naar de juiste vorm van samenwerking. Doordat deze samenwerking als 

het ware gevormd worden door partijen, zijn er factoren die inzicht kunnen geven hoe de 

samenwerking zich vormt en of dit tot een succesvolle samenwerking kan leiden. De factoren die in dit 

onderzoek zijn gevonden die inzicht kunnen geven in de samenwerking en zowel individueel- als 

organisatieniveau worden toegepast zijn; adequaat leiderschap; een gedeeld doel, formalisering van 

zaken en als laatste moet er sprake zijn van een goede relatie. Naast deze vier factoren die op beide 

niveaus kunnen worden toegepast zijn er nog drie andere factoren gevonden die op organisatieniveau 

van invloed zijn; context, waarmee men doelt op de ervaring met vorige samenwerkingen; middelen 

(financiering en mankracht) en heldere communicatie van belang. 

 

In dit onderzoek is deze theorie als leidraad gebruikt, waarbij vooral gekeken is naar de factoren die 

zowel op individueel- als organisatieniveau van toepassing zijn. De gedachte hierachter was dat een 

dementienetwerk een samenwerkingsvorm is tussen individuen, die daarbij niet beïnvloed worden 

door de structuren van de eigen organisatie. Op basis hiervan zijn de vier factoren van samenwerking 

op individueel niveau als uitgangspunt gebruikt voor het onderzoek.  

 



 39 

2. Wat zijn de factoren die een succesvolle of falende bestuurlijke samenwerking in een 

netwerk in de praktijk kenmerken? 

 

Van belang binnen het dementienetwerk is allereerst dat dit meestal een formeel tot stand gekomen 

vorm van samenwerking is. Uit het onderzoek komt naar voren dat bij de onderzochte netwerken het 

ontstaan van de dementienetwerken niet van nature is gebeurd, maar door landelijke projectgroepen 

of de verzekeraars is geïnitieerd om uit te voeren door de zorgaanbieders. Hoewel er in het algemeen 

door de geïnterviewde aanbieders wel degelijk voordelen in samenwerking in de dementiezorg werd 

gezien vond men de vorm waarin minder geschikt. Door sommige aanbieders werd het installeren van 

een netwerk, voor een in hun opvatting gering deel van de zorgtaak, ervaren als een (te) zwaar middel. 

Zij zouden dat uit zichzelf niet hebben gedaan. Het gevolg is dat er bij de besturen ook niet veel 

enthousiasme bestaat en er weinig actieve bijdragen worden geleverd aan het netwerk. Gevonden is 

dat de netwerken dit probleem oplossen door zwaar te leunen op een plaatsvervangende bestuurlijke 

kracht. Dit kan een ketenregisseur zijn, of één, of meer managers van deelnemende partijen die zich 

betrokken voelen bij het netwerk. Die is de schakel tussen alle deelnemers en betrekt deze binnen het 

netwerk en is de onmisbare motor in de samenwerking. Naar voren kwam dat het van belang is dat 

deze functionaris onafhankelijk is en onpartijdig tegenover de deelnemers staat. Vanuit deze 

coördinerende functie worden de relaties tussen de partijen onderhouden en gevoed. Het bleek van 

groot belang dat de ketenregisseur met alle partijen goed kon omgaan. Zij nam ook het initiatief om 

een gezamenlijke doelstelling te formuleren en om zaken te formaliseren zodat het duidelijk was welke 

bijdragen er van iedere partij werd verwacht. En zij zorgt ervoor dat men zich aan de gemaakte 

afspraken hield.  

 

In de netwerken die minder actief waren was de rol van de coördinator niet goed vervuld. Zodra deze 

(tijdelijk) andere prioriteiten had, ziek werd of deelnemende partijen niet betrok, viel het netwerk in 

elkaar. Je ziet dat als een bestuur de rol van spil in het netwerk niet goed belegt om het netwerk 

draaiende te houden, de deelnemers hun prioriteit bij andere zaken leggen.  De rol van het bestuur is 

van cruciaal belang binnen het dementienetwerk; als deze wegvalt, valt ook het dementienetwerk 

uiteen. Binnen het dementienetwerk is deze rol zo belangrijk, dat ook al zou men alles hebben 

vastgelegd en heeft men een gedeeld doel, dit niet voldoende is om het dementienetwerk voort te 

laten bestaan. 

In een interview werd de suggestie gedaan die zou kunnen leiden tot een meer evenwichtige inbreng 

van de bestuurders van de deelnemers namelijk om de doelstelling van het dementienetwerk te 

verbreden tot zorg voor kwetsbare ouderen in het algemeen. Dat is een belangrijk werkveld voor 
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huisartsen en wijkverpleging en daarmee zou hun belang in het netwerk aanzienlijk toenemen. En als 

gevolg daarvan ook hun bestuurlijke interesse. 

 

3. Zijn de factoren die in de praktijk aanwezig zijn in verband te brengen met de in de 

literatuur genoemde factoren?  

 

Binnen de factoren die genoemd zijn blijkt een duidelijke samenhang te zijn tussen de theorie en de 

praktijk. Het meest duidelijk werd de in de theorie onderscheiden start van een netwerk –formeel tot 

stand gekomen of van nature ontstaan - en de consequenties die dat heeft voor de levenskansen en 

het succes van een netwerk. Naar voren komt dat voor dementienetwerken de rol van de bestuurder 

het zwaarst weegt omdat het bestuur eigenlijk de motor is van de samenwerking in de aan de 

dementiezorg opgelegde netwerken. De rol om dat goed te laten verlopen werd neergelegd bij de 

ketenregisseur of bij een managementteam gevormd uit de deelnemende organisaties. De factoren 

zoals, gedeelde doelen, formalisatie en relaties kwamen eigenlijk pas aan de orde als het bestuur goed 

geregeld was. Zodra dit goed geregeld was bleken deze factoren van groot belang en moest de 

bestuurder ervoor zorgen dat aan deze voorwaarden werd voldaan. Als het bestuur niet stond bleek 

dat de genoemde factoren niet zo doorslaggevend waren dat, op deze voorwaarden alleen, het 

dementienetwerk kon blijven bestaan. 

 

In dit onderzoek waren de factoren van D’Amour (1999) leidend. Zij geeft aan dat bestuur, gedeelde 

doelen, relaties en formalisatie de vier grote factoren zijn die een rol spelen binnen samenwerking. 

Daarnaast zijn de factoren die van invloed zijn bij samenwerking op organisatorisch niveau 

toegevoegd; context, middelen en communicatie. In dit onderzoek is expliciet nog gevraagd naar de 

factor ‘middelen’, om te zien of deze van invloed was op de samenwerking. De verwachting was dat 

van bovengenoemde factoren dit een factor zou zijn die binnen het dementienetwerk wellicht een rol 

kon spelen omdat veel netwerken minder actief werden op het moment dat de financiering anders 

werd. Dit kwam niet naar voren uit het onderzoek. De factor communicatie is ook meegenomen in dit 

onderzoek. Ook deze factor leek niet van invloed te zijn op de samenwerking omdat deze al zo 

verbonden bleek te zijn aan de factor relatie. Als het bestuur een goede relatie had met de deelnemers, 

kwam dit mede doordat zij goed communiceerde. 

Als laatste is de factor context meegenomen in het onderzoek. Voor de factor context was de 

verwachting dat die niet van invloed zou zijn omdat de samenwerking niet van nature is ontstaan, 

waarbij de vraag hoe men eerdere samenwerking heeft ervaren niet zo van belang is; men is 

aangewezen op elkaar. Geen van de geïnterviewde partijen heeft voorgaande ervaringen genoemd als 

reden voor succes of falen bij het betrokken netwerk.  
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Na bovenstaande deelvragen kon uiteindelijk de hoofdvraag worden beantwoord. 

 
Welke verschillende factoren bevorderen of belemmeren een samenwerking in een netwerk 
van dementiezorg op bestuurlijk niveau? 

 

Uit het onderzoek kwam als belangrijkste conclusie naar voren dat een netwerk dat formeel is 

ontstaan, waarvan sprake is in de dementienetwerken die zijn onderzocht, een meer dan gemiddelde 

inzet vergt van het bestuur om zo’n netwerk te doen slagen. Voor de aanbieders geldt in het algemeen 

dat zij samenwerking wel nodig achten maar de vorm, het opzetten van een netwerk speciaal gericht 

op dementiezorg, een (te) zwaar middel vinden. Zij zouden het uit zichzelf niet hebben gedaan. Nu het 

er eenmaal is zien ze er wel voordelen in. Cruciaal is dus dat de deelnemende partijen de 

coördinerende functie creëren die de motor is van het netwerk. Dat is vaak de ketenregisseur. Vanuit 

deze functie wordt dan invulling gegeven aan de overige factoren die van belang zijn om de 

samenwerking succesvol te maken zoals een gedeeld doel, het formaliseren van de afspraken en het 

opbouwen en onderhouden van de relaties. Als deze functie er niet is, krijgt het netwerk het zwaar. 

Hieruit blijkt dat de functie van coördinerend bestuurder zeer serieus moet worden genomen. Deze 

functie wordt nu nog vaak gezien als een nevenfunctie die men erbij kan doen. Deze functie zou een 

prominentere rol moeten spelen binnen het dementienetwerk. Daarnaast is de suggestie om de 

doelstelling van het dementienetwerk te verbreden interessant. Een uitbreiding naar het taakveld 

kwetsbare ouderen zou het dementienetwerk voor de aanbieders van groot belang maken en zou 

waarschijnlijk ook met zich meebrengen dat er een grotere bestuurlijke aandacht voor het 

functioneren zou ontstaan.  

 

5.2 Discussie 

Het onderzoek is opgezet vanuit de veronderstelling dat een netwerk een samenwerkingsvorm is 

waarbij autonome organisaties met elkaar samenwerken. Op basis van deze theorie zijn de interviews 

afgenomen. Uit de resultaten kwam naar voren dat de eigen organisatie geen dominante invloed lijkt 

te hebben op de samenwerkingsvorm van een netwerk. Het uitganspunt van het model van D’Amour 

(1999) is een goed model gebleken. In deze studie zijn de vier factoren zoals zij die noemt onderzocht. 

Opmerkelijk was dat de factor bestuur centraal kwam te staan in het onderzoek. Daarbij bleek hoe 

belangrijk de bestuurlijke functie werd in een netwerk dat formeel tot stand is gekomen. Dit aspect 

wordt bij D’Amour niet afzonderlijk benoemd. Het zou aanbeveling kunnen verdienen als bij 

gebruikmaking van haar model de totstandkoming van de samenwerking als element bijzondere 

aandacht werd gegeven. 
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De factoren context en middelen zijn in het onderzoek niet naar boven gekomen als factoren die van 

invloed waren op het dementienetwerk. De factor communicatie bleek onderdeel te zijn van de factor 

relaties, binnen een goede relatie is communicatie van belang. 

   

De basisopzet van de methode is in beginsel een goed uitgangspunt geweest voor het onderzoek. Het 

uitgangspunt van het model van D’Amour (1999) bleek een goede basis. Echter is afgeweken van het 

eerste idee om ook de causaliteit tussen de factoren in dit model te onderzoeken. Gezien de grote van 

het onderzoek bleek dit niet haalbaar, om causaliteit te onderzoeken moet er eerst vastgesteld kunnen 

worden of er sprake is van correlatie, dit was binnen het tijdsbestek niet mogelijk. Het interviewen van 

netwerken die succesvol waren en netwerken die minder actief waren bleek een goed inzicht te geven 

in de factoren die hieraan bijdroegen. De topiclijst die is samengesteld op basis van de literatuur is 

tijdens het proces gewijzigd, doordat de factor communicatie geen prominente rol bleek te spelen. De 

topiclijst bleek verder een goede basis te zijn om inzicht te generen in de succes- en faalfactoren voor 

het dementienetwerk.  

 

Er zijn echter een aantal zaken waarmee geen rekening is gehouden en die hadden kunnen bijdragen 

tot een completer beeld van de factoren die ervoor zorgen dat een keten slaagt.  

 

Allereerst is bij de opzet van dit onderzoek weinig aandacht geweest voor het belang van de functie 

van het bestuur. Het belang van de bestuurlijke functie en hoe deze wordt ingevuld, is duidelijk naar 

voren gekomen. Hiermee wordt duidelijk dat niet zomaar iedereen het dementienetwerk kan leiden. 

Het zou het onderzoek vollediger hebben gemaakt als tijdens de interviews op deze functie 

nadrukkelijker zou zijn doorgevraagd. Dan zouden bijvoorbeeld de functie eisen voor degene die de 

coördinerende bestuurlijke rol zouden vervullen ook duidelijker naar voren zijn gekomen uit de 

resultaten, en zouden deze functie-eisen ook als aanbeveling hebben kunnen fungeren. Hier wordt in 

de paragraaf aanbevelingen verder op ingegaan. 

 

Als tweede punt is in dit onderzoek onvoldoende gekeken naar het punt van urgentie.  

Er is niet naar voren gekomen wat precies de reden is dat zorgaanbieders weinig urgentie voelen bij 

het dementienetwerk. Er zijn wel een aantal mogelijke oorzaken, waarbij het kan zijn dat 

zorgaanbieders prioriteit leggen bij andere zaken. Het kan er ook aan liggen dat zorgaanbieders moe 

worden van elk jaar een ander beleid. Voor beide geldt echter dat dit speculaties zijn. Doordat niet is 

onderzocht waarom het dementienetwerk door zorgaanbieders als weinig urgent wordt ervaren is niet 

duidelijk naar voren gekomen of het verbreden van het netwerk naar een netwerk kwetsbare ouderen 

wél een thema is waar zorgaanbieders de urgentie van zien. Dit is echt een gemiste kans, maar zij biedt 
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tevens een goede mogelijkheid om interessant verder onderzoek te doen. Want als inderdaad zou 

blijken dat de aanbieders voor een verbreding van de doelstelling kiezen die hun aandacht meer zou 

krijgen dan lost dat ook het probleem op van de kwetsbaarheid van het huidige dementienetwerk 

namelijk dat veel afhangt van de kwaliteiten van de ketenregisseur  

Bovenstaande punten zijn niet zozeer van invloed op de uitkomst van het onderzoek, maar zij hadden 

zeker bijgedragen aan een interessantere uitkomst van het onderzoek.  

 

Dit laatst punt -de meerwaarde van het dementienetwerk gezien vanuit zorgaanbieders- leidt ook 

meteen tot een kritische kanttekening bij het onderzoek. Dit onderwerp is meegenomen in de 

interviews, maar is niet goed uit de verf gekomen. Hierbij bleven de respondenten praten in 

algemeenheden. De onderzoeker had dieper kunnen door vragen wat de reden was waarom 

zorgaanbieders niet meteen de urgentie zagen van een dementienetwerk.  

 

5.3 Aanbevelingen 

Uit de discussie blijkt dat er een aantal zaken zijn waarnaar verder onderzoek moet worden gedaan 

om beter inzicht te krijgen in het dementienetwerk en de mogelijke ontwikkeling hiervan.  

 

In dit onderzoek kon geen eenduidige conclusie getrokken worden waarom het dementienetwerk zo 

hard moet leunen op de persoon die de coördinerende functie vervult. Om hierachter te komen is het 

van belang om verder onderzoek te doen naar beweegredenen van deelnemers, wat is de reden dat 

zij deelnemen, en belangrijker: wat is de reden dat zij zo weinig actief zijn in het dementienetwerk. En 

nog belangrijker misschien: wat moet er veranderen om een dementienetwerk een gezondere 

bestuurlijke aandacht te doen krijgen? Waarom zijn dementienetwerken niet zelf ontstaan? Dit zijn 

vragen die nog een antwoord verdienen en die kunnen voorkomen dat het dementienetwerk zo zwaar 

leunt op één persoon. Daarbij kan gekeken worden of wellicht het netwerk uitbreiden naar een 

netwerk voor kwetsbare ouderen meer aansluit bij het werkveld. Hier is onderzoek naar gedaan door 

Dementiezorg voor Elkaar (Dementiezorg voor Elkaar, 2018). Het verdient aanbeveling op basis van 

deze ervaringen bij bestaande dementienetwerken actief te gaan onderzoeken of ook voor hen deze 

weg een vruchtbare kan zijn. 

 

Los hiervan blijft overeind dat goed gekeken moet worden naar de coördinerende functie van het 

bestuur, die nu vaak wordt uitgevoerd door een ketenregisseur. Het lijkt erop dat men die functie en 

de zwaarte daarvan in het belang van de samenwerking onderschat. Als er niet meer activiteit van 

aanbieders komt voor het netwerk is het van belang om deze functie van bestuur meer vermogen te 

geven. Bij de netwerken die succesvol waren bleek de taak van de ketenregisseur onmiskenbaar.  
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De aanbeveling is om meer inzicht te krijgen in wat voor competenties van belang zijn om de 

coördinerende functie goed neer te zetten in het dementienetwerk. Er is inmiddels ook onderzoek 

gedaan naar de competenties die een ketenregisseur moet hebben. Wellicht dat deze coördinerende 

competentie verder kan worden uitgediept aangezien deze van belang is binnen de samenwerking van 

partijen. 
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Bijlage topiclijst 

 

 

Netwerk 

 

Ontstaanswijze van netwerk  

- Geschiedenis 
- Probleem niet alleen op te lossen 
- Vereist inspanning om netwerk op te zetten  

Toegevoegde waarde netwerk 

- Hoe uit zich dat? 
- Consensus over toegevoegde waarde netwerk? 

 

 

Samenwerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden voor een goedlopend netwerk (Hoe zijn deze hier? 

Wie heeft hierin een rol gespeelt?) 

 

Bestuur 

- Structuren, samenstelling (bestuur, vertegenwoordiging, 
bestuursvorm) 

- Betrokken partijen, onderlinge samenwerking 
- Rollen van alle deelnemers (duidelijk, van toegevoegde 

waarde) 
- Regels 

Afspraken gemaakt, nageleefd 

- Zorgen voor goede basis waarin iedereen kan opereren 
- Face-to-face interactie 
- Tijd  

 

Financiën 

- Betrokken partijen  
- Onderlinge samenwerking 
- Verdeling gelden  
- Problemen 

 

Formaliseren 

- Welke afspraken zijn gemaakt (vastgelegd/ niet 
vastgelegd)  

- Informatiedeling 
- Betrokkenheid  

Hoe uit zich dit bij partijen? 
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Relaties 

- (Onderling) Vertrouwen  
- Afhankelijkheid, partijen zien dat zij het alleen niet 

kunnen.  
- Kent men elkaar, professioneel en persoonlijk? 

 

Gedeelde doelen 

- Gezamenlijk doel, is dit helder bij alle partijen?  
- En is dit ook echt het doel van elke organisatie? 
- Hoe uit zich dit? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


