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“Een samenwerking is kansrijk wanneer mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een 

betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Het is 

de grote opgave om daarvoor de juiste condities te scheppen.” 

 

Edwin Kaats en Wilfrid Opheij  
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Voorwoord 

Voor u ligt het eindresultaat van het onderzoek ‘Alleen ga je sneller en samen kom je verder in een 

dementienetwerk’. Deze scriptie is het eindstuk van de masteropleiding ‘Zorgmanagement’ aan de Erasmus 

School of Health Policy & Management (ESHPM). In 2016 ben ik vol enthousiasme gestart met deze deeltijd-

master, omdat het mijn passie is om een bijdrage te mogen leveren aan het oplossen van complexe 

vraagstukken in de langdurige zorg.  

 

Mijn interesse voor dementiezorg komt voort uit een aantal bijbanen bij verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen 

en in de thuiszorg. Ik heb hier veel contact gehad met mensen met dementie en hun naasten. De wens is een 

toekomst zonder dementie, maar tot die tijd moeten wij met elkaar de dementiezorg zo goed mogelijk 

organiseren. Het belang van de cliënt staat daarin, wat mij betreft voorop. Meerdere samenwerkende partijen 

zijn betrokken bij het leveren van zorg en ondersteuning voor de individuele cliënt. In elke samenwerking 

spelen belangen een rol, waardoor een onderzoek naar het omgaan met deze belangen relevant is. Een aantal 

personen wil ik in het bijzonder bedanken voor de hulp, medewerking en steun bij het uitvoeren van dit 

onderzoek. 

 

Ik wil een speciaal dankwoord richten aan Prof. dr. Robbert Huijsman. Een professor die altijd betrokken is, 

eerlijke feedback geeft en een stapje harder loopt voor zijn scriptiestudenten. Bedankt voor alles wat ik heb 

mogen leren, zowel op inhoudelijk vlak als met betrekking tot academische vaardigheden. Zeer dankbaar ben ik 

voor alle ketenregisseurs, bestuurders van zorgaanbieders, zorgmanagers en adviseurs voor hun medewerking, 

tijd en openheid. Ik keek naar elk interview uit en ik ging elke keer met nieuwe inzichten naar huis. Ik wil mijn 

collega’s en Vilans bedanken voor alle mogelijkheden en de flexibiliteit om mijn werk met deze master te 

combineren. Het vertrouwen van collega’s heeft mij goed gedaan. Monique Spierenburg wil ik in het bijzonder 

bedanken voor de mogelijkheid om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Daarnaast wil ik 

Scriptiegroepje 9 bedanken voor het uitwisselen van tips, literatuur en het geven van steun. Een speciaal dank 

voor medestudent Amelia Weerman, die mijn scriptie meerdere keren van feedback heeft voorzien.  

 

Aangezien het schrijven van een masterscriptie naast een baan veel vrije tijd vraagt, wil ik ook mijn vriend, 

ouders, zusje en vriendinnen bedanken. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen, de interesse en de nodige 

ontspanning. In het bijzonder wil ik Daan, Anouk, Gudrun en Bregje bedanken voor het tegenlezen van mijn 

scriptie.  

 

Ik hoop dat u met veel plezier mijn masterscriptie leest en hieruit nieuwe inzichten haalt. 

 

Naomi Driessen 

Zaandam, 16 juni 2018 
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Samenvatting 

Samenwerking is de sleutel tot goede dementiezorg in de regio. Echter, elke netwerkpartner heeft eigen 

belangen die een samenwerking kunnen hinderen. Frictie ontstaat wanneer het belang van een of meer 

netwerkpartners niet overeenkomt met het gemeenschappelijk belang van het netwerk. In dementienetwerken 

constateert een deel van de ketenregisseurs, personen die de regie hebben over het netwerk, dat op bestuurlijk 

niveau het belang van de eigen organisatie vóór het belang van het netwerk gaat. Om blijvend goede 

dementiezorg te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat eenieder het gemeenschappelijk belang nastreeft. 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe zorgaanbieders omgaan met elkaars belangen binnen een 

dementienetwerk. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe gaan zorgaanbieders binnen een 

dementienetwerk om met elkaars belangen? 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, is een exploratief kwalitatief onderzoek uitgevoerd, 

waarvoor vertegenwoordigers van zorgaanbieders, ketenregisseurs en externe adviseurs zijn geïnterviewd. De 

vertegenwoordigers en ketenregisseurs zijn geselecteerd uit drie verschillende dementienetwerken die 

meedoen aan het onderzoek. De 21 interviews zijn opgenomen, getranscribeerd en gecodeerd. Hieruit kwamen 

thema’s naar voren, die zijn gepresenteerd in het resultatenhoofdstuk met citaten ter ondersteuning. 

Uit de interviews bleek dat zorgaanbieders binnen een dementienetwerk op verschillende manieren met elkaars 

belangen omgaan. De volgende gemeenschappelijke belangen spelen een rol in het dementienetwerk: 

zorginhoudelijke belangen (zoals goede dementiezorg), kennisuitwisseling, de spreekbuisfunctie en verantwoord 

omgaan met gemeenschapsgeld. Daarnaast spelen ook tegenstrijdige belangen in mindere mate een rol in het 

dementienetwerk: zorginhoudelijke visieverschillen, strategische belangen en financiële belangen. 

Vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ketenregisseurs gaan op verschillende manieren met deze belangen 

om, afhankelijk van de kwestie en hun persoonlijkheid. Mogelijke manieren zijn de dialoog aangaan, afspraken 

maken, compromissen sluiten, accepteren, uitgaan van het gemeenschappelijk belang of juist uitgaan van het 

eigen belang. Tot slot is geconstateerd dat bepaalde factoren van invloed zijn op het omgaan met belangen; de 

persoonlijkheid van mensen en de betrokkenheid van de partij.  

Op basis van de resultaten wordt aanbevolen dat alle partijen zich bewuster opstellen tegenover mogelijke 

belangen in het dementienetwerk. Vervolgens dient de focus te worden gelegd op het gemeenschappelijke 

belang, zodat dementiezorg in Nederland naar een hoger niveau wordt getild. Eventueel vervolgonderzoek zou 

zich kunnen richten op het concrete gedrag wat mensen laten zien bij het omgaan met belangen. Bijvoorbeeld 

met behulp van observaties of rollenspellen. Op deze manier wordt niet onderzocht wat mensen zeggen te doen, 

maar hoe ze daadwerkelijk omgaan met belangen. 
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Hoofdstuk 1 – Een introductie van de samenwerking in een regionaal 

dementienetwerk 

Op dit moment hebben 270.000 mensen in Nederland dementie. De impact van dementie is groot; er is sprake 

van een hoge ziektelast voor de patiënt, hoge zorgkosten en een zware belasting voor betrokken mantelzorgers 

(Alzheimer Nederland, 2017; Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2013). Naast de hulp van mantelzorgers vraagt 

dementiezorg om verschillende andere spelers in het zorglandschap. Door een samenwerking tussen deze 

spelers kan de beste ondersteuning geboden worden aan mensen met dementie. Om die reden zijn regionale 

samenwerkingsverbanden van belang tussen zorgaanbieders, welzijnsaanbieders, gemeenten, ziekenhuizen en 

huisartsen. Deze zogenoemde dementienetwerken streven ernaar om persoonsgerichte en integrale zorg te 

leveren, zodat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met zo min mogelijk risico’s. 

Om hiervoor te zorgen, is (regionale) samenwerking nodig tussen meerdere spelers op het gebied van zorg en 

welzijn (Hofman, Reitsma, Stapersma, Van Maar, & Minkman, 2016). 

 

1.1 Samenwerking als uitdaging 

De dementienetwerken in Nederland variëren onder andere in omvang van het werkgebied en in diversiteit van 

spelers, waaronder zorgaanbieders. Daarnaast zijn de netwerken op verschillende wijzen georganiseerd (Vrijsen 

et al., 2016). Elk netwerk moet zoeken naar de juiste schaal en vorm van de inrichting van het 

samenwerkingsverband. De samenwerking binnen netwerken is grotendeels gebaseerd op vertrouwen en 

gezamenlijke afspraken (Hofman et al., 2016). 

 

Tegelijkertijd ervaren netwerkpartners samenwerking als een uitdaging, zo blijkt uit onderzoek (Hofman et al., 

2016; Rijken, Jansen, Diermanse, & Ten Hove, 2016). Vaak is niet duidelijk op welke manier netwerkpartners van 

elkaar afhankelijk zijn en spreken ze elkaars taal niet (Spronk & Van de Vliert, 2016). Voor een goed 

georganiseerde keten is samenwerking essentieel om tot oplossingen te komen voor betaalbare en beschikbare 

dementiezorg (Rijken et al., 2016; Spronk & Van de Vliert, 2016). Elke netwerkpartner heeft eigen belangen, die 

samenwerking kunnen hinderen. Frictie ontstaat wanneer het algemeen belang niet overeenkomt met de 

belangen van een of meer netwerkpartners (Kaats & Opheij, 2012; Spronk & Van de Vliert, 2016). Een deel van 

de ketenregisseurs, personen die regie hebben over het netwerk, constateert dat op bestuurlijk niveau het 

belang van de eigen organisatie vóór het belang van het netwerk wordt geplaatst (Hofman et al., 2016). Om het 

netwerk te doen slagen, moet elke netwerkpartner weten dat het nastreven van het gemeenschappelijk belang 

netto meer oplevert dan het nastreven van het organisatiebelang (Pitsis, Kornberger, & Clegg, 2004). 

 

1.2 Omgaan met belangen  

Dit onderzoek biedt inzicht in het belangenspel dat speelt bij de samenwerking tussen zorgaanbieders binnen 

dementienetwerken. Daarnaast wordt gefocust op hoe in deze netwerken wordt omgegaan met tegenstrijdige 

belangen. Voor de dementienetwerken biedt dit mogelijk aanknopingspunten om oplossingen te vinden ten 
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gunste van de samenwerkingsdoelen. Het dementienetwerk bestaat uit meerdere spelers; naast de verschillende 

typen zorgaanbieders horen hier in sommige gevallen ook gemeenten en zorgverzekeraars bij. Wanneer sprake 

is van een dementienetwerk, dan zijn zorgaanbieders daar altijd onderdeel van zoals ziekenhuizen, 

welzijnsorganisaties, thuiszorgorganisaties of verpleeghuizen. Andere partijen vallen buiten de scope van dit 

onderzoek vanwege de focus op zorgaanbieders en het feit dat andere partijen, zoals gemeentes, niet altijd 

aangesloten zijn bij een dementienetwerk. 

 

Uit de hierboven beschreven doelstelling komt de volgende hoofdvraag voort: 

Hoe gaan zorgaanbieders binnen een dementienetwerk om met elkaars belangen? 

Om de hoofdvraag te beantwoorden, zijn deelvragen opgesteld. Op basis van de bovenstaande vraagstelling is 

het van belang om eerst literatuur te raadplegen, zodat achterhaald kan worden wat reeds bekend is omtrent 

belangen binnen een samenwerking met meerdere partijen. Hiervoor is de volgende deelvraag opgesteld: 

1. Wat zijn belangen en welke belangen spelen mee bij een interorganisationele samenwerking? 

De verwachting is dat de literatuur rondom de belangen in een interorganisationele samenwerking niet specifiek 

gaat over dementienetwerken; daarom worden de volgende empirische vragen gesteld over de verschillende 

belangen van zorgaanbieders binnen een dementienetwerk: 

2. Welke gemeenschappelijke belangen hebben de zorgaanbieders in een dementienetwerk? 

3. Welke tegenstrijdige belangen hebben de zorgaanbieders in een dementienetwerk? 

Om een netwerk succesvol te laten voortbestaan, dient een strategie te worden opgesteld om recht te doen aan 

de belangen en om met tegenstrijdige belangen te gaan. Hiervoor is de volgende vraag geformuleerd: 

4. Welke mechanismen of strategieën (aanpak) kunnen worden gebruikt om met tegenstrijdige belangen 

(conflict) om te gaan? 

Voor de beantwoording van de hoofdvraag wordt de volgende empirische vraag gesteld: 

5. Hoe gaan de zorgaanbieders binnen een dementienetwerk om met gemeenschappelijke en 

tegenstrijdige belangen in hun samenwerking onderling? 

De verwachting is dat zorgaanbieders in sommige situaties een derde partij inschakelen om hen te begeleiden 

en te adviseren met betrekking tot het omgaan met belangen. Vanuit die gedachte wordt ook onderzocht welke 

strategieën, mechanismes en interventies externe adviseurs en eventueel de ketenregisseur gebruiken. Dit 

wordt gedaan met de volgende vraag: 

6. Hoe gaan externe adviseurs en ketenregisseurs om met tegenstrijdige belangen tussen 

netwerkpartners? 
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1.3 Relevantie van het onderzoek 

Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat nog niet eerder is onderzocht wat de belangen van 

netwerkpartners zijn en hoe moet worden omgegaan met tegenstrijdige belangen in de context van een 

regionaal dementienetwerk (Gazley, 2017). Wel is al veel onderzoek gedaan naar samenwerking in netwerken. 

Hierbij is vooral gekeken naar vragen als ‘waarom’ en ‘wat’, maar niet zozeer naar de ‘hoe’-vraag (Gazley, 2017). 

Volgens Gazley (2017) is het interessant om hierop te focussen en te onderzoeken hoe gehandeld wordt bij 

conflicten tussen netwerkpartners en hoe deze conflicten worden voorkomen. Op dit moment is nog niet 

duidelijk waarom samenwerkingspartijen uit elkaar gaan. Vooral in de zorg slaagt een hoog percentage 

samenwerkingsverbanden niet (Valentijn et al., 2015). Veel samenwerkingsverbanden hebben moeite met het 

realiseren van hun samenwerkingsvoordeel. Het omgaan met belangen, bijvoorbeeld het expliciet maken 

hiervan, is van belang voor het succes van het samenwerkingsverband (Valentijn et al., 2015). Het huidige 

onderzoek is een eerste exploratieve toevoeging aan de wetenschap om inzicht te verkrijgen in de belangen die 

spelen en de vraag hoe zorgaanbieders omgaan met tegenstrijdige belangen. 

 

Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is de onderzoeksvraag relevant. Het programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ 

(DvE) heeft de ambitie om in de komende jaren te komen tot meer persoonsgerichte en integrale zorg en 

ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Dit programma constateert dat sprake is van 

versnippering in zorg en ondersteuning. Zorgaanbieders zien elkaar vaak als concurrenten. Samenwerkende 

aanbieders kunnen in het kader van dit programma begeleiding krijgen, zodat uiteindelijk de zorg zo geregeld is 

dat de kwaliteit van leven van de cliënt tot het einde goed blijft, zonder crisissituaties. Dit zou een 

maatschappelijke winst betekenen, omdat hierdoor ook de druk voor mantelzorgers afneemt (Van Wijck, 2017). 

Met dit onderzoek krijgen zorgaanbieders, ketenregisseurs en DvE beter zicht op de belangen die spelen en 

inzicht hoe hiermee wordt omgegaan. Hopelijk biedt dit voor alle partijen mogelijkheden om nog beter samen 

te werken aan dementiezorg. Het inzicht dat dit onderzoek oplevert, wordt verspreid onder de deelnemende 

netwerken en adviseurs. Daarnaast wordt een presentatie gegeven aan de adviseurs van DvE en aan een groep 

ketenregisseurs, wat zorgt voor verspreiding van de verkregen kennis. 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader beschreven. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op wat 

netwerken zijn. Vervolgens wordt stilgestaan bij wat wordt verstaan onder belangen. Tot slot komen 

verschillende strategieën en mechanismes aan bod om met tegenstrijdige belangen (conflicten) om te gaan, met 

als vertrekpunt het Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. In hoofdstuk 3 worden de methoden van het 

onderzoek en de validiteit en betrouwbaarheid beschreven. Hier wordt toegelicht waarom kwalitatief onderzoek 

wordt gebruikt, met semigestructureerde interviews. Vervolgens wordt besproken welke groepen benaderd 

worden en waarom. De resultaten worden beschreven in hoofdstuk 4. Vervolgens bevat hoofdstuk 5 de 

conclusie, discussie en aanbevelingen. Tot slot is een aantal bijlagen opgenomen, zoals de wervingsmail en de 

gebruikte topiclijsten. 
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Hoofdstuk 2 – Theoretisch kader 

2.1 Interorganisationele netwerken 

Een netwerk bestaat uit relaties tussen actoren. Met actoren wordt verwezen naar zowel individuen als groepen 

mensen (O’Donnell, Gilmore, Cummins, & Carson, 2001). Een netwerk wordt in de literatuur op veel verschillende 

manieren gedefinieerd, maar de basis van de connectie tussen actoren komt wel steeds terug (Hawe, Webster, 

& Shiell, 2004; O’Donnell et al., 2001; Provan, Fish, & Sydow, 2007; The Health Foundation, 2014). Een netwerk 

wordt in uitgebreidere vorm bijvoorbeeld omschreven als ‘een groep van drie of meer organisaties die met elkaar 

een connectie hebben op een manier die ervoor zorgt dat het gezamenlijke doel behaald wordt’ (Provan et al., 

2007). In deze definitie wordt het beoogde doel meegenomen. Een toevoeging hierop is dat een netwerk 

opereert op basis van vertrouwen en wederkerigheid (The Health Foundation, 2014). De samenwerking binnen 

een netwerk kan gebeuren op uitvoerend, management- en ondersteunend niveau (Fabbricotti, 2007). 

 

Samenwerken in een netwerk gebeurt op vrijwillige basis tussen verschillende partijen en wordt ook wel 

interorganisationele samenwerking genoemd. De organisaties blijven hierbij onafhankelijk en autonoom. 

Organisaties behouden dus hun eigen belangen, terwijl het succes van de samenwerking afhankelijk is van 

onderlinge relaties, gezamenlijke belangen en de reputatie van het netwerk (Ebers, 2015; Valentijn, Schepman, 

Opheij, & Bruijnzeels, 2013). 

 

Wanneer partijen interorganisationeel samenwerken in netwerken, kijken zij gezamenlijk naar vraagstukken en 

kunnen ze zoeken naar oplossingen die zonder samenwerking niet zouden zijn bedacht (Huxman & Vangen, 2000; 

Thomson & Perry, 2006). Eén organisatie heeft mogelijk niet alle benodigde middelen en kennis in huis om met 

de vraagstukken in kwestie om te gaan en om bepaalde doelstellingen te behalen (Yarbrough & Power, 2006; 

Zhang & Cao, 2018). 

 

2.2 De complexiteit van het samenwerken in netwerken 

Een netwerk is complex omdat samenwerking plaatsvindt op meerdere niveaus, omgevingsfactoren van invloed 

zijn, strategische belangen meespelen, vaak onduidelijkheid heerst rondom gezamenlijke besluitvorming en de 

duur van de commitment in kwestie (Karam, Brault, Van Durme, & Macq, 2018; Majchrzak, Jarvenpaa, & 

Bagherzadeh, 2015; Valentijn et al., 2013). Met name wanneer strategische belangen van organisaties 

overlappen, kan de samenwerkingsrelatie veranderen in een competitieve relatie en hierdoor op den duur 

uiteenvallen. Aan de andere kant kan dit ook een positieve uitwerking hebben en leiden tot coöperatieve 

samenwerking, omdat partijen op de hoogte zijn van elkaars belangen en hierdoor sprake is van meer 

vertrouwen (Majchrzak et al., 2015). Daarnaast kan dit een drijfveer zijn voor partijen om hun doelen en hun 

handel- en organiseerwijzen aan te passen (Fabbricotti, 2007). 

 

De complexiteit van een netwerk is onder andere te wijten aan omgevingsfactoren (Karam et al., 2018; Majchrzak 

et al., 2015; Valentijn et al., 2013). Een hulpmiddel om de omgevingsfactoren op macroniveau te analyseren, is 
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de PEST-analyse. Dit model beschrijft een viertal omgevingsfactoren: politieke, economische, sociaal culturele 

en technologische factoren. Het in beeld brengen van deze factoren kan een netwerk helpen omgaan met de 

complexiteit ervan. Tegelijkertijd kan weinig tot geen invloed worden uitgeoefend op deze factoren. Later zijn 

ook nog andere factoren toegevoegd aan deze analyse, zoals milieu en ecologische factoren (Babatunde & 

Adebisi, 2012). Deze twee factoren worden echter niet meegenomen in deze scriptie, omdat bij dementiezorg 

niet de nadruk ligt op ecologische factoren. 

 

2.3 Belangen 

Samenwerken in netwerken kan mogelijk dilemma’s veroorzaken, bijvoorbeeld als de gezamenlijke 

doelstellingen van het netwerk nadelen heeft voor het organisatiebelang. De grenzen tussen organisaties 

vervagen in een netwerk en daarom is het van belang om de belangen van elke organisatie goed af te wegen 

(Spierenburg et al., 2017). 

 

Een belang is iets dat van betekenis is voor een persoon, organisatie of netwerk. Belangen representeren de 

strategische doelstellingen (Rodríguez, Langley, Béland, & Denis, 2007). Daarnaast zijn deze belangen te 

herkennen in motieven, angsten of zorgen en onderliggende posities van de onderhandelaar (Brett & Thompson, 

2016). Volgens Rodríguez (2007) hebben belangen niet alleen betrekking op materiële en politieke zaken, maar 

ook op symbolische zaken, zoals reputatie, prestige en legitimiteit. Fabbricotti (2007) onderscheidt verschillende 

soorten belangen, namelijk zorginhoudelijke, financiële en strategische belangen. Deze categorisering wordt 

gebruikt omdat het zorgaspect onderdeel is van de classificatie. Daarnaast kan de classificering van Rodríguez 

(2007) hieronder geschaard worden, want reputatie, prestige en legitimiteit vallen onder de strategische 

belangen. 

 

Echter, met deze inhoudelijke classificatie is het beeld van de soorten belangen nog niet voldoende voor dit 

onderzoek; hierin missen namelijk nog de verschillende organisatieniveaus. Naast de inhoudelijke classificatie 

kunnen belangen ook worden geclassificeerd op individueel niveau (vertegenwoordiger), organisatieniveau 

(netwerkpartner) en collectief niveau (netwerk). Netwerkpartners hebben in de regionale samenwerking 

grofweg twee identiteiten: de identiteit van de eigen organisatie en de collectieve identiteit van het netwerk. 

Hierdoor komt spanning te staan op het belang van de organisatie, het behalen van de organisatiemissie en het 

behouden van de eigen organisatie-identiteit. Vanuit collectief belang worden de samenwerkingsdoelen 

behaald; welke doelen dit zijn, kan verschillen per netwerk (Ness, 2009; Thomson & Perry, 2006). 

 

In de hierboven omschreven spanning mist nog het individuele niveau van de vertegenwoordiger. Een 

zorgorganisatie bestaat uit mensen met ieder hun eigen rol en belangen, van de zorgprofessional tot het 

management. Aangezien in dit onderzoek gekeken wordt naar de regionale samenwerking, ligt de focus op de 

vertegenwoordiger van de zorgorganisatie. De vertegenwoordiger (individueel niveau) van de netwerkpartner 

heeft naast de organisatie-identiteit ook een mogelijk eigen belang. Tussen deze belangen kan spanning ontstaan 
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(Bornstein, 2003). De American Thoracic Society heeft een definitie geformuleerd voor deze spanning: een 

discrepantie tussen de persoonlijke belangen en de professionele verplichtingen. Door vanuit het eigen belang 

te handelen, worden individuele professionele acties uitgevoerd vanuit het oogpunt van persoonlijke winst, zoals 

financiële winst, academische vooruitgang of status (Schünemann et al., 2015). 

 

Hierboven zijn verschillende niveaus (individueel, organisatie- en collectief niveau) besproken waarop belangen 

een rol spelen. Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen zorginhoudelijke, strategische en financiële belangen. 

In figuur 1 is dit gevisualiseerd. 

 

 

 

Figuur 1. Belangen op verschillende netwerkniveaus (individueel, organisatie- en collectief niveau) en met 

verschillende thema’s (zorginhoudelijk, strategisch en financieel). 

 

Uit de literatuur blijkt dat ‘opportunisme’ een bedreiging is voor samenwerkingsverbanden. Dit houdt in dat een 

netwerkpartner vooral het eigen belang dient. Volgens onderzoekers is dit onvermijdelijk, aangezien mensen van 

nature voordeel voor henzelf nastreven (Tjosvold, Wong, & Wan, 2010). Aan de andere kant is het noodzakelijk 

dat sprake is van eigenbelang van de organisaties in een samenwerkingsverband; immers, als een organisatie 
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totaal geen belang heeft bij de samenwerking, dan kan de betrokkenheid ervan bij het samenwerkingsverband 

niet worden verantwoord (Thomson & Perry, 2006). 

 

2.4 Tegenstrijdige belangen in de vorm van een conflict 

Tegenstrijdige belangen worden beschouwd als een conflict, omdat ze wijzen op onverenigbare doelen of relaties 

tussen afhankelijke partijen (Deutsch, 1973; Tjosvold et al., 2010). Een conflict is een proces waarin de ene partij 

ziet dat zijn belangen tegengesteld zijn aan, of negatief worden beïnvloed door een andere partij (Wall & Callister, 

1995). Andere definities van conflicten zijn meer gericht op onverenigbare activiteiten (Deutsch, 1973). De focus 

van deze scriptie ligt op de belangen van zorgaanbieders in een regionaal dementienetwerk en daarom is de 

definitie van Wall en Callister (1995) als vertrekpunt gebruikt. 

 

Conflicten tussen groepen kunnen, naast mogelijke negatieve gevolgen, ook een toegevoegde waarde hebben 

voor samenwerking (Putnam, 1994; Tjosvold et al., 2010; Wall & Callister, 1995). Een conflict draagt bij aan een 

balans van macht, een verbetering van de communicatie en verandering en groei van beide betrokken groepen. 

Ze kunnen complexe problemen hierdoor beter begrijpen, een breder perspectief krijgen en een fundering 

leggen voor het oplossen van conflicten in de toekomst (Putnam, 1994). Tjosvold (2010) voegt hieraan toe dat 

het een verschil maakt hoe partners een conflict zien: als zij inzien dat in het conflict de eigen doelen positief 

gerelateerd zijn aan de doelen van de partner, dan heeft dit invloed op de manier waarop zij met het conflict 

omgaan. Conflicten worden dan gebruikt om te komen tot verenigbare doelen en tot een voordeel voor elke 

partner (Tjosvold et al., 2010). Omgaan met belangen kan op drie niveaus voordeel opleveren: voor een van de 

partijen (partijdige keuze), voor beide partijen (gezamenlijke keuze) of voor het gehele systeem (systemische 

keuze) (Thomas, 1992). 

 

2.5 Omgaan met conflicten 

Conflicthantering wanneer sprake is van meerdere, onderling afhankelijke partijen is extra complex, wat de 

uitkomst van het conflict in toenemende mate onvoorspelbaar maakt. De partijen krijgen hierdoor immers meer 

informatie te verwerken en moeten hun positie bepalen ten opzichte van meerdere partners (Giebels & Euwema, 

2010). Een netwerkpartner, zoals een zorgaanbieder, wordt in een regionaal netwerk vaak vertegenwoordigd 

door één persoon. Ook het individu, in dit geval de vertegenwoordiger, is een actor in de omgang met conflicten 

(Thompson, Wang, & Gunia, 2010). Deze actor wordt door heersende instituties beïnvloed in zijn handelen. Deze 

instituties bepalen bijvoorbeeld zijn belangen (Fabbricotti, 2007). Een model om te onderzoeken hoe een 

individu binnen een dementienetwerk omgaat met andermans belangen, is het Thomas-Kilmann Conflict Mode 

Instrument (Kilmann & Thomas, 1977; Thomas, 1992). In dit model worden conflicthanteringsstijlen 

weergegeven op twee assen: de intentie om te zorgen voor het eigen belang en de intentie om te zorgen voor 

het belang van een ander. De vijf stijlen die worden benoemd, zijn vermijden, forceren, aanpassen, 

onderhandelen en samenwerken. De twee assen en de bijbehorende stijlen zijn weergegeven in figuur 2. Welke 
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stijl geschikt is, verschilt per situatie (Kilmann & Thomas, 1977; Thomas, 1992). Dit is bijvoorbeeld afhankelijk 

van hoe waardevol de relatie is voor de partij in kwestie en hoe relevant de kwestie is. 

 

Het model is gericht op individuele conflicthanteringsstijlen. Deze stijlen bepalen grotendeels hoe iemand 

omgaat met conflicten of tegengestelde belangen. Om die reden is dit model bruikbaar om te onderzoeken hoe 

vertegenwoordigers en ketenregisseurs omgaan met de verschillende belangen. Het eigen belang verwijst dan 

naar het belang van de netwerkpartner die het individu vertegenwoordigt; echter, de vertegenwoordiger kan 

daarnaast nog een persoonlijk belang hebben (Schünemann et al., 2015). 

 

 

Figuur 2. Het Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (“Thomas Kilmann conflictmode instrument”, 2013) 

 

Volgens Mikkelsen en Clegg (2017) zorgen kaders als het Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument voor een te 

simplistische en individualistische kijk op het fenomeen conflict. Deze onderzoekers zien een conflict meer als 

een sociaal en dynamisch fenomeen (Mikkelsen & Clegg, 2017). Aan deze complexiteit kan recht worden gedaan 

door alert te zijn op de dynamieken en andere factoren, zoals hoe in het verleden met conflicten is omgegaan. 

(Brett & Thompson, 2016; Ness, 2009). 

 

Daarnaast zorgt de focus op conflicthanteringsstijlen ervoor dat een relevante aanpak van tegenstrijdige 

belangen mist. Dit betreft mediation: het inschakelen van een derde partij (Giebels & Euwema, 2010). Hieronder 

volgt kernachtig per aanpak wat deze behelst. In de literatuur wordt vooral veel aandacht besteed aan mediation, 

onderhandelen en de escalatiestrategie; daarom worden deze strategieën uitgebreider omschreven in paragraaf 

2.5.1 tot en met 2.5.3. 

 

• Aanpassen: een conflicthanteringsstrategie waarbij het individu vooral bezig is met het welzijn en het 

belang van de ander, in plaats van dat van zichzelf (Kilmann & Thomas, 1977). 
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• Vermijden: een conflicthanteringsstrategie waarbij het individu probeert om een onprettige situatie te 

vermijden. Dit kan het individu doen door kwesties uit te stellen of zich er niet druk over te maken 

(Kilmann & Thomas, 1977). 

• Onderhandelen: een conflicthanteringsstrategie waarbij het individu probeert om een middenweg te 

vinden of waarbij concessies worden gedaan door beide partijen. 

• Samenwerken: een conflicthanteringsstrategie waarbij het individu de ander betrekt bij het uitwerken 

van een oplossing (Kilmann & Thomas, 1977). 

• Forceren: een conflicthanteringsstrategie waarbij het individu probeert zoveel mogelijk te winnen voor 

zijn eigen positie. 

• Mediation: hierbij worden twee of meer interacterende partijen ondersteund door een derde partij, die 

geen macht en bevoegdheden heeft om te komen tot overeenkomsten en knopen door te hakken (Wall 

& Dunne, 2012). 

 

2.5.1 Onderhandelen 

Een strategie om met tegenstrijdige belangen om te gaan, is onderhandelen. Het onderhandelen begint op het 

moment dat mensen hun doelen niet kunnen bereiken zonder samen te werken met anderen (Thompson et al., 

2010). Bij onderhandelen nemen de netwerkpartners meestal de verschillende belangen als uitgangspunt, 

hoewel in bepaalde stromingen wordt gestart met de gedeelde belangen als uitgangspunt (Thomson & Perry, 

2006). Het gaat er volgens Valentijn (2015) om dat de dialoog wordt aangegaan over de onderliggende belangen 

van de partners; alleen dan kan een win-winsituatie ontstaan (Valentijn et al., 2015). 

 

De onderhandelingsstrategie verwijst naar resultaatgericht gedrag dat mensen gebruiken om overeenstemming 

te bereiken. In de literatuur worden twee strategieën onderscheiden. De eerste strategie is de disruptieve 

strategie (competitie), waarbij de onderhandelaar zo veel mogelijk gefocust is op de waarde voor hemzelf of zijn 

organisatie. Bij de tweede strategie is de onderhandelaar gefocust op het creëren van gezamenlijke waarde. Dit 

wordt de integratieve strategie (coöperatie) genoemd (Brett & Thompson, 2016; Ness, 2009; Thompson et al., 

2010). Deze strategie is logisch wanneer het gaat om een complexe vraag en wanneer de relatie waardevol is 

(Brenninkmeijer & Bonenkamp, 2009). Dat is het geval in een dementienetwerk. 

 

2.5.2 Forceren: de escalatiestrategie 

Forceren, ook wel de escalatiestrategie genoemd, is een conflicthanteringsstrategie waarbij het individu vooral 

probeert om zelf te winnen. Soms is de escalatiestrategie een manier om te komen tot wenselijke veranderingen 

(Wall & Callister, 1995). Van de Vliert & De Dreu (1994) zien voordelen in het stimuleren van conflicten tot een 

escalatie. Volgens hen is dit gewenst in een aantal gevallen: 

• als conflicten onder tafel blijven; 

• bij langdurige conflicten; 

• wanneer structurele veranderingen nodig zijn (Van de Vliert & De Dreu, 1994). 
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2.5.3 Mediation: een derde partij inschakelen 

Het inschakelen van een derde partij is een andere strategie om met tegenstrijdige belangen om te gaan. De 

definitie van mediation is vrijwel niet veranderd in de afgelopen jaren. In een wetenschappelijke review wordt 

dit begrip als volgt omschreven: ‘Het ondersteunen van twee of meer interacterende partijen door een derde 

partij, die geen macht en bevoegdheden heeft om te komen tot overeenkomsten en knopen door te hakken’ 

(Wall & Dunne, 2012). Andere artikelen hebben het tevens over arbitration, een proces dat start met mediation 

en waarbij vervolgens de derde partij wél de bevoegdheid heeft om de uitkomst van de onderhandeling te 

bepalen (Wall & Dunne, 2012). In dit onderzoek wordt niet gekeken naar arbitration, omdat het bij de 

inschakeling van een derde partij, zoals een externe adviseur, niet waarschijnlijk is dat hij de uitkomst bepaalt. 

Externe adviseurs kunnen de rol van onafhankelijke derde partij op zich nemen. Zo kunnen zij de partijen tijdens 

het proces mogelijk verder helpen in de samenwerking (Storm, den Hertog, van Oers, & Schuit, 2016). 

 

2.6 Theoretisch conceptueel model 

Naar aanleiding van het theoretisch kader is een eerste versie van het conceptueel model (figuur 3) ontworpen. 

Het conceptueel model geeft een handvat tijdens het onderzoek, waarin wordt onderzocht hoe de respondenten 

omgaan met de concepten en daar invulling aan geven. Om te duiden hoe zorgaanbieders en ketenregisseurs 

omgaan met tegengestelde belangen, is gebruikgemaakt van interorganisationele theorieën en 

conflicttheorieën. 

 

De belangen van verschillende zorgaanbieders en de gebruikte aanpak bij tegenstrijdige belangen vormen de 

kernfactoren van het conceptuele model. Het model conceptualiseert het feit dat de interorganisationele 

samenwerking tussen zorgaanbieders afhankelijk is van de belangen die spelen tussen zorgaanbieders en de 

aanpak die gebruikt wordt bij tegenstrijdige belangen. 

 

In het conceptueel model zijn de actoren de vertegenwoordigers van zorgaanbieders. Zij handelen onder andere 

vanuit hun belangen. Dit heeft invloed op de samenwerking tussen de partijen. Belangen kunnen zowel een 

negatieve als een positieve invloed hebben op interorganisationele samenwerking. De manier waarop de 

verschillende partijen omgaan met deze belangen, heeft invloed op de relatie tussen de belangen van 

zorgaanbieders en op de samenwerking tussen deze partijen. Daarnaast kunnen ketenregisseurs, en eventueel 

externe adviseurs, een rol spelen bij de aanpak van tegenstrijdige belangen. Omgevingsfactoren zijn van invloed 

op de interorganisationele samenwerking en de belangen die spelen. Het huidige onderzoek focust hier niet op, 

maar voor omgevingsfactoren is wel aandacht bij het schetsen van de context. In het geel is aangegeven op welke 

onderdelen deze scriptie zich wel focust.  
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Figuur 3. Conceptueel model bij het omgaan met belangen  
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Hoofdstuk 3 – Methode 

3.1 Onderzoeksdesign 

Aangezien dit onderzoek gericht is op de verklaring van een sociaal proces, namelijk de samenwerking in 

dementienetwerken, is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet. Een exploratieve methode biedt ruimte 

voor ervaringen, verschillende perspectieven en interpretaties van verschillende actoren. Om de benodigde 

gegevens te verzamelen, zijn semigestructureerde interviews gehouden met vertegenwoordigers van 

zorgaanbieders en ketenregisseurs uit verschillende dementienetwerken. Daarnaast zijn externe adviseurs 

geïnterviewd die betrokken zijn bij (dementie)netwerken. 

 

3.2 Literatuurstudie 

Voor het theoretisch kader is een kleinschalige literatuurstudie uitgevoerd, waarbij onderzoek is gedaan naar de 

concepten ‘netwerk’, ‘belangen’ en ‘strategieën en mechanismen voor conflicthantering en -oplossing’. Hiervoor 

zijn verschillende zoekmachines geraadpleegd, namelijk sEURch, PUBmed en Sciencedirect. De volgende 

zoektermen zijn gebruikt: ‘interorganizational’, ‘collaboration’, ‘interests’, ‘supply chain’, ‘relations’, ‘conflict’, 

‘dilemma own interest or mutual interest’, ‘conflictmanagement’, ‘conflict handling modes’, ‘negotiation’, 

‘mediation’ en ‘network construct’. Vervolgens is met behulp van de sneeuwbalmethode gezocht naar meer 

literatuur. De gebruikte literatuur was zo recent mogelijk (<15 jaar), maar wanneer in deze artikelen werd 

gerefereerd naar relatief oudere literatuur (>15 jaar), werd deze ook gebruikt. 

 

3.3 Caseselectie 

Dementienetwerken zijn geselecteerd als cases, waarbij zowel netwerken met veel zorgaanbieders als 

netwerken met weinig zorgaanbieders zijn meegenomen. Dit is beoordeeld door te kijken naar de websites van 

de netwerken. De verwachting was dat in grote en kleine netwerken mogelijk andere mechanismen worden 

gebruikt om met belangen om te gaan, omdat een samenwerking met meerdere partijen complexer is (Giebels 

& Euwema, 2010). 

 

Daarnaast is getracht cases te selecteren waarvan bekend is dat tegenstrijdige belangen een rol hebben gespeeld 

in de samenwerking. Aan de ketenregisseur is gevraagd of zich in het afgelopen jaar in het netwerk een 

ingewikkelde samenwerkingskwestie heeft voorgedaan tussen verschillende zorgaanbieders. De 

dementienetwerken zijn benaderd via de ketenregisseurs. Dementiezorg voor Elkaar heeft warme contacten met 

ketenregisseurs. In bijlage 1 zijn voorbeelden te vinden van de wervingsmails.  

 

3.4 Documenten 

Aan de ketenregisseur is gevraagd naar documenten over het desbetreffende dementienetwerk. Dit betrof 

documenten als de notulen van regionale netwerkoverleggen, waarin mogelijk onderliggende belangen te zien 

zijn. De verkregen informatie is gebruikt als middel om goed voorbereid het interview in te gaan. 
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3.5 Interviews 

Semigestructureerde interviews zijn gehouden, waarbij een topiclijst is gebruikt. Deze topiclijst is cyclisch 

opgesteld aan de hand van het theoretisch kader en tussentijds gewijzigd naar aanleiding van de interviews met 

adviseurs. Dit betrof geen wijziging in de topics, maar de interviewer gebruikte indirectere vraagwijze om de 

belangen te achterhalen, zoals ‘Wat is het ergste wat uw organisatie kan overkomen in de samenwerking?’ 

Daarnaast is per respondentgroep een iets andere topiclijst opgesteld: bij de ketenregisseurs en adviseurs lag de 

focus op hun onafhankelijke rol bij de omgang met belangen en bij de vertegenwoordigers van zorgaanbieders 

werd het model van Thomas en Kilmann gebruikt, omdat zij zich midden in het belangspel bevinden. In het 

interview met adviseurs is zoveel mogelijk gewerkt met het bevragen van casussen, zodat de respondent meteen 

concrete voorbeelden gaf en daardoor diep in kon gaan op de thema’s. De topiclijsten zijn te vinden in bijlages. 

Door met behulp van de topiclijst open het gesprek in te gaan, ontstond ruimte voor de interpretatie die de 

respondent gaf aan het onderwerp (Mortelmans, 2009). 

 

De interviews duurden elk maximaal 60 minuten en zijn face-to-face afgenomen op de werklocatie van de 

respondent. Alle 21 interviews zijn opgenomen en volledig getranscribeerd, zodat ze meegenomen konden 

worden in de analyse. 

 

3.6 Respondenten 

3.6.1 Vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ketenregisseurs 

Bij de selectie van respondenten binnen een case is gebruik gemaakt van purposive sampling. Deze methode is 

passend omdat op deze manier een diepgaand inzicht verworven wordt in het thema (Mortelmans, 2009). Het 

is een methode waarbij een doelgerichte steekproef is geselecteerd met behulp van criteria (figuur 4). Het eerste 

criterium was dat de respondent werkzaam is bij een zorgaanbieder; een thuiszorgorganisatie, welzijnsstichting, 

ouderenzorgorganisatie, geheugenpoli, geriatrische revalidatieafdeling of ziekenhuis, die aangesloten is bij een 

dementienetwerk. Per case is getracht om verschillende soorten zorgaanbieders te benaderen, bijvoorbeeld een 

organisatie die zich richt op medische zorg en een andere organisatie die zich richt op ondersteuning en welzijn. 

Een tweede criterium is dat de geselecteerde persoon als vertegenwoordiger van de organisatie betrokken is bij 

het regionale dementienetwerk, zodat deze persoon goed zicht heeft op de samenwerkingsvraagstukken die 

binnen dit netwerk spelen. Tevens is de ketenregisseur van de desbetreffende case geïnterviewd, omdat deze 

meer van buitenaf kijkt naar het samenwerkingsspel van de zorgaanbieders. In figuur 4 is een overzicht te vinden 

van het aantal respondenten per case. Het aantal geïnterviewde respondenten was afhankelijk van het optreden 

van verzadiging, oftewel saturatie. 

 



      
 Masterscriptie - Alleen ga je sneller, samen kom je verder      Naomi Driessen (460118) 

 
 19 

 

Figuur 4. Overzicht van de selectie van cases (dementienetwerken) en de respondenten per case 

 

3.6.2 Externe adviseurs (derde partijrol) 

Uit de literatuur is gebleken dat een derde partij betrekken bij een conflict door tegenstrijdige belangen een 

strategie is om dit conflict op te lossen (Storm et al., 2016; Wall & Dunne, 2012). Dementiezorg voor Elkaar (DvE) 

betrekt adviseurs om dementienetwerken te ondersteunen bij vraagstukken. Deze adviseurs gebruiken mogelijk 

bepaalde strategieën of methodieken om met tegenstrijdige belangen om te gaan en de samenwerking verder 

te helpen. Bovendien hebben zij goed zicht op de belangen die spelen. De adviseurs van DvE zijn niet specifiek 

betrokken bij de geïncludeerde netwerken. Naast adviseurs van DvE zijn ook adviseurs bevraagd die een derde 

partijrol op zich nemen bij netwerken buiten dementiezorg. De experts zijn gevraagd door de contacten van 

Dementiezorg voor Elkaar te raadplegen. 

 

De codering voor de adviseurs is C1 tot en met C7. De coderingen voor de vertegenwoordigers van 

zorgaanbieders en ketenregisseurs zijn weergegeven in tabel 1. Deze informatie is van belang bij het 

interpreteren van de resultaten. In het resultatenhoofdstuk is per citaat de codering vermeld van de 

desbetreffende respondent. 
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Tabel 1. Codering respondenten per netwerk en partij 

 Netwerk 1 

Relatief veel 

zorgaanbieders in het 

netwerk. 

Netwerk 2 

Relatief weinig 

zorgaanbieders in het 

netwerk. 

Netwerk 3 

Gemiddeld aantal 

zorgaanbieders in het 

netwerk. 

Ketenregisseurs N1K1 en N1K2 N2K1 N3K1 

Vertegenwoordigers 

zorgaanbieders 

N1A1 tot en met N1A3 N2A1 tot en met N2A3 N3A1 tot en met N3A4 

 

3.7 Analyse 

De volledige transcripten van de interviews zijn geanalyseerd met het programma MAXQDA door ze open, axiaal 

en selectief te coderen. Bij het open coderen zijn stukken data gelabeld die relevant zijn voor het onderzoek. Het 

resultaat hiervan is dat de data die zijn verkregen tijdens het onderzoek in stukken zijn opgebroken (Mortelmans, 

2009). Daarna is axiaal gecodeerd, waarbij van de open codes clusteringen zijn gemaakt. Vervolgens is gekeken 

naar de gelabelde fragmenten om te achterhalen of deze inderdaad horen bij de betreffende code en of de code 

de lading van het fragment dekt. Naar aanleiding van het axiaal coderen ontstond een codeboom met 

hoofdthema’s en subthema’s (Mortelmans, 2009). De laatste fase omvatte selectief coderen, waarbij de 

concepten met elkaar zijn verbonden en conclusies zijn getrokken (Mortelmans, 2009). 

 

In het resultatenhoofdstuk zijn de verschillen en overeenkomsten uitgewerkt van de belangen die spelen in 

dementienetwerken, ondersteund door citaten uit de interviews. Daarnaast zijn strategieën gepresenteerd om 

hiermee om te gaan, zowel van de adviseurs (derde partij) als van de ketenregisseurs en zorgaanbieders. Alle 

citaten hebben een codering gekregen, zoals te zien is in tabel 1. De resultaten zijn afgezet tegen het theoretisch 

kader in de discussie. 

 

3.8 Validiteit en betrouwbaarheid 

Validiteit betreft de vraag of de interpretaties van de data door de onderzoeker overeenstemmen met de 

gegevens die zijn verzameld. Om de interne validiteit van dit onderzoek, oftewel de geloofwaardigheid, te 

waarborgen, zijn de citaten uit de interviews per e-mail aan de respondenten voorgelegd ter controle van de 

juistheid (member check). Bij goedkeuring zijn de citaten geanonimiseerd gepresenteerd met de codering van de 

betreffende respondent, zodat deze traceerbaar is voor de onderzoeker. Daarnaast zijn verschillende 

medestudenten gevraagd om de resultaten te bekijken en kritische vragen te stellen (peer debriefing). De externe 

validiteit van dit onderzoek, oftewel de generaliseerbaarheid, is vergroot door meerdere dementienetwerken en 

meerdere respondenten mee te nemen (Mortelmans, 2009). 

 

Een andere kwaliteitseis is de betrouwbaarheid van het onderzoek. Een hoge mate van betrouwbaarheid 

betekent dat de gevonden resultaten niet beïnvloed zijn door onzorgvuldige methodologische beslissingen of 

incorrecte analyses. Om de externe betrouwbaarheid te waarborgen, is gebruikgemaakt van de strategie 
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‘zelfreflectie’. Dit betekent dat de verhouding van de onderzoeker tot het onderzoek duidelijk is gemaakt. 

Daarnaast is een rapportage gemaakt van het onderzoeksproces. De genomen beslissingen en de wijzigingen die 

zijn doorgevoerd tijdens het onderzoeksproces zijn bijgehouden in een audit trial. Hierin zijn indien nodig 

wekelijks de veranderingen in de methoden en de gemaakte overwegingen genoteerd. Bij het beschrijven van 

de resultaten en de conclusie is bekeken of bepaalde beslissingen het onderzoek hebben beïnvloed. Dit is 

meegenomen in de discussie. Om de interne betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen, is ervoor 

gezorgd dat onderzoekers op aanvraag toegang krijgen tot de geanonimiseerde transcripten (Mortelmans, 2009). 
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Hoofdstuk 4 – Resultaten 

4.1 Inleiding en leeswijzer 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het kwalitatieve onderzoek gepresenteerd en wordt geanalyseerd 

welke belangen er spelen en hoe de respondenten hiermee omgaan. In de volgende paragraaf volgt eerst een 

beschrijving van de onderzoekspopulatie. Omwille van anonimiteit worden de netwerken niet expliciet 

benoemd. In dit hoofdstuk worden op twee verschillende manieren naar respondentengroepen verwezen: de 

term ‘adviseurs’ wordt gebruikt wanneer het over de adviseurs gaat en de term ‘respondenten’ wordt gebruikt 

om de ketenregisseurs en de vertegenwoordigers van zorgaanbieders aan te duiden. 

 

4.2 Omschrijving onderzoekspopulatie 

Drie netwerken namen deel aan dit onderzoek: een uit het noorden, een uit het midden en een uit het zuiden 

van het land. Overkoepelend kan dus worden gezegd dat de netwerken verspreid zijn over heel Nederland. Per 

netwerk is een korte omschrijving gegeven. 

 

In de eerste wervingsronde zijn drie netwerken benaderd voor deelname. Van deze netwerken was bekend dat 

belangen een rol speelden in de samenwerking; maar, slechts één netwerk was bereid aan het onderzoek deel 

te nemen. Vervolgens zijn ook andere netwerken benaderd, waarvan vooraf niet bekend was of bepaalde 

samenwerkingsissues een rol speelden in het dementienetwerk. 

 

4.2.1 Netwerk 1 

Het eerste netwerk bevindt zich in een landelijk gebied en is tevens een krimpgebied, wat inhoudt dat deze regio 

kampt met een bevolkingsdaling. Wat betreft het aantal partners is dit netwerk het grootste netwerk van de drie 

netwerken in dit onderzoek. De insteek van dit netwerk is primair gericht op het delen van kennis. Een aantal 

bestuurders overlegt met elkaar op regionaal niveau. Behalve twee ketenregisseurs zijn ook drie bestuurders 

geïnterviewd: een van een thuiszorgorganisatie en twee van een verpleeg-, verzorgingstehuis of thuiszorg (VVT) 

organisaties (N=5). Dit netwerk heeft meerdere ketenregisseurs die in dienst zijn bij een van de organisaties.  

 

4.2.2 Netwerk 2 

Dit netwerk omvat zowel stedelijke gebieden als landelijke gebieden. Dit netwerk heeft de minste partners van 

de drie netwerken in dit onderzoek (<6 partners). Ook in dit netwerk overleggen bestuurders met elkaar op 

regionaal niveau. Bestuurders en de ketenregisseur waren de respondenten uit dit netwerk; dit betrof een 

bestuurder van een GGZ-instelling, huisartsen en een bestuurder van een VVT-organisatie (N=4). De 

ketenregisseur heeft in dit netwerk een onafhankelijke rol en deze persoon wordt door alle deelnemers van het 

netwerk gezamenlijk gefinancierd.  
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4.2.3 Netwerk 3 

Dit is een netwerk met zowel stedelijke gebieden als landelijke gebieden, met minder partners dan in netwerk 1, 

maar meer dan in netwerk 2. Op regionaal niveau overleggen managers met elkaar, in tegenstelling tot 

netwerken 1 en 2, waarin de bestuurders met elkaar overleggen. De respondenten waren daarom zorgmanagers 

en de ketenregisseur (N=5). De zorgmanagers vertegenwoordigen verschillende VVT-organisaties. De 

ketenregisseur heeft in dit netwerk, net zoals in netwerk 2, een onafhankelijke rol en wordt door alle deelnemers 

van het netwerk gezamenlijk gefinancierd.  

 

4.2.4 Adviseurs 

In totaal zijn zeven adviseurs geïnterviewd. Vier daarvan hebben recente ervaring met het adviseren van 

dementienetwerken. Dit zijn niet specifiek de netwerken die hierboven staan beschreven. Daarnaast zijn drie 

andere adviseurs geïnterviewd met expertise op het gebied van samenwerking in netwerken in het algemeen, in 

plaats van specifiek in dementienetwerken. 

 

4.3 De context van dementienetwerken 

Netwerken zijn lastig met elkaar te vergelijken. Dit begint al bij de manier waarop een netwerk is georganiseerd. 

Een netwerk met één onafhankelijke ketenregisseur heeft immers een andere dynamiek dan een netwerk met 

meerdere ketenregisseurs in dienst van een zorgaanbieder. De dynamiek in een netwerk is deels afhankelijk van 

de vertegenwoordiger, die zijn eigen organisatie in het netwerk vertegenwoordigt. Het maakt voor de 

samenwerking een verschil of de vertegenwoordiger wel of geen intrinsieke motivatie heeft voor deelname aan 

het netwerk. Daarnaast hebben de historie van samenwerking tussen partijen en samenwerking op andere 

vlakken invloed op de huidige samenwerking in het dementienetwerk. Ook toekomstplannen spelen een rol bij 

de belangen, zoals het willen betrekken van meerdere partijen bij een dementienetwerk of het samengaan met 

een groter netwerk, zoals een geriatrisch netwerk. In de interviews bevestigen adviseurs het beeld dat netwerken 

divers zijn. 

 

“Alleen krijg ik wel het gevoel dat het commitment van een netwerk en wat een netwerk is heel divers is. 

Dus het ene netwerk gaat met elkaar op de inhoud. En een ander netwerk faciliteert dat betrokken 

partijen bij elkaar komen. En een derde variant richt zich bijvoorbeeld met name op het 

casemanagement. En dat maakt het ook heel lastig om netwerken met elkaar te vergelijken.” (C1) 

 

Adviseurs zijn soms positief kritisch op de huidige organisatievorm in netwerken. Zij zeggen bijvoorbeeld dat 

netwerken en ketens een tussenvorm zijn. Respondent C3 is hier heel duidelijk in:  

 

“Netwerken blijven belangrijk, want je verbindt, je leert elkaar kennen en daar kunnen leuke dingen uit 

voortkomen; maar het is een werkvorm. Het is niet sterk genoeg om ervoor te zorgen dat mensen in de 

thuissituatie, inclusief mantelzorgers, voldoende bediend worden.” (C3) 
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Uiteindelijk is de gemeenschap nodig om ervoor te zorgen dat het gehele netwerk rondom de persoon met 

dementie gelijkwaardig meedoet. Netwerken hebben hun functie bewezen en een volgende stap zou kunnen 

zijn om te werken met wijkorganisaties, zoals wijk-, buurt- of dorpscoöperaties (C3). Per wijk is de vraag anders; 

daarom kan een organisatie op wijkniveau ervoor zorgen dat personen met dementie en hun mantelzorgers de 

juiste ondersteuning krijgen. 

 

Een aantal respondenten geeft aan dat dementienetwerken hun nut hebben bewezen en dat vooruitgekeken 

moet worden. Hieruit komt naar voren dat in de toekomst meer vanuit de persoon met dementie georganiseerd 

dient te worden in plaats van vanuit het ziektebeeld (C3, C4). Tevens spreken de adviseurs over het samengaan 

van dementienetwerken met netwerken voor kwetsbare ouderen. Ondanks deze blik naar de toekomst zien 

adviseurs samenwerken in dementienetwerken momenteel als een wenselijke situatie. 

 

4.4 Belangen 

Dit onderzoek is vooral gericht op gemeenschappelijke en tegenstrijdige belangen en hoe daarmee wordt 

omgegaan, maar voordat partijen met belangen kunnen omgaan, moeten zij deze eerst in beeld hebben 

gebracht. Hoe partijen dit doen staat beschreven in subparagraaf 4.4.1. Daarnaast is soms een partij nog 

zoekende naar zijn belangen (§4.4.2). Vervolgens wordt stilgestaan bij de factoren die van invloed zijn op de 

belangen die spelen in het dementienetwerk. Tot slot wordt omschreven welke trends volgens de respondenten 

zichtbaar zijn met betrekking tot de belangen. 

 

4.4.1 Belangen in beeld brengen 

Het in beeld brengen van de belangen van partijen in een netwerk gebeurt niet altijd expliciet. In eerste instantie 

zegt een aantal respondenten dat belangen geen rol spelen in een dementienetwerk (N1A3, N2A2, N3A3, N3A4, 

N3K1). Partijen denken wel van elkaar te weten dat zij dezelfde belangen hebben, namelijk goede dementiezorg 

in de regio. 

 

“Die andere partijen die zitten denk ik om dezelfde motieven in het netwerk.” (N1A3) 

 

In elk netwerk brengt een aantal respondenten de belangen meer expliciet in beeld, door met elkaar in gesprek 

te gaan, te mailen of met behulp van casussen (N1A2, N1A3, N2K1, N2A1, N3K1, N3A2, N3A3, N3A4).  

 

“Dat vraag je gewoon, en je vraagt: waarom doe je niet mee? Wat zijn jouw belangen?” (N2A1) 

 

Netwerk 3 is bijvoorbeeld van plan om hier een model voor te gebruiken. Enkele adviseurs benoemen en 

gebruiken dit samenwerkingsmodel van Edwin Kaats en Wilfrid Opheij ook om belangen in beeld te brengen. 
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“Want je hebt het over belangen: elke organisatie, elke gemeente en elke huisarts heeft zijn eigen belang. 

Wij willen het gezamenlijk belang van het netwerk. Ik wil nu graag met die nieuwe partijen dit gaan 

uitspreken en gaat vastleggen.” (N3K1) 

 

Een aantal respondenten (N1A3, N2K1, N3K1, N3A1, N2A3, N3A4, C5) benoemde het impliciet in beeld brengen 

van belangen. Dankzij hun werkervaring en doordat zij elkaar goed kennen, voelen zij aan wanneer belangen een 

rol spelen. Wanneer mensen veel tijd en moeite steken in het dementienetwerk, laat dat zien dat zij er belang 

bij hebben dat het goed gaat. Echter, dit geldt niet altijd. Volgens N2A1 komt het voor dat partijen ergens veel 

energie en tijd in stoppen, bijvoorbeeld in het samen opzetten van een nieuwe afdeling. Uiteindelijk is deze 

afdeling er niet gekomen, wat volgens de respondent te wijten is aan de belangen. Dit voorbeeld heeft niet zozeer 

iets te maken met dementiezorg, maar laat wel zien dat tijd en moeite niet altijd voldoende zijn. Kortom, 

respondenten geven aan dat zij de belangen ‘voelen’, ‘proeven’ of ‘aanvoelen’. Dit is niet te concretiseren: 

 

“Natuurlijk zijn die er wel, en zijn ze ook wel onderwerp van gesprek, maar op moment dat je met een 

aantal bestuurders rond de tafel zit die diezelfde maatschappelijke drive hebben, en dat is iets wat ik 

aanvoel, dat kan ik ook niet rationaliseren. Dan is een gesprek over belangen eigenlijk helemaal niet aan 

de orde.” (N1A3) 

 

4.4.2 Zoekende naar belang 

Twee respondenten uit hetzelfde netwerk geven aan zoekende te zijn, ofwel naar hun eigen rol in het netwerk 

ofwel naar het belang voor de organisatie (N3A2, N3A4). Een enkele respondent ervaart het zelfs als een 

verplichting vanuit de eigen organisatie of het zorgkantoor om te participeren in het netwerk. Het kan meespelen 

dat deze personen nog vrij nieuw zijn in het netwerk. Achterhalen wat het netwerk kan opleveren voor de 

organisatie is vooral effectief wanneer een persoon actief meedoet in het netwerk. Het zoekende karakter is te 

zien in de volgende drie citaten: 

 

“Dus ik ben nog wel heel erg op zoek naar, wat het voor [organisatie] nou oplevert. En het is mooi dat we 

nu wat hebben mee kunnen helpen met het herschrijven van het jaarplan, waardoor het wat actiever is, 

wat meer bij mij past in elk geval.” (N3A2) 

 

“Kijk, voor ons is het min of meer een verplichting vanuit de zorgkantoren om deel te nemen aan het 

netwerk, dus doe je dat ook.” (N3A2) 

 

“In het platform zaten gewoon bestuurders. En dat is opgeheven want op dat niveau had het niet zoveel 

toegevoegde waarde. Dus nu zitten de zorgmanagers erin. Was voor mij ook wel een beetje zoeken of 

dat…” (N3A4) 
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Wat het netwerk oplevert, is volgens een adviseur soms zodanig abstract gedefinieerd dat geen urgentie wordt 

ervaren door de vertegenwoordiger. Twee adviseurs omschrijven dat een bepaalde urgentie nodig is om echt 

iets te gaan veranderen in een dementienetwerk. 

 

“Kan ik bij die andere partij een bepaalde urgentie creëren, zodat ze denken ‘oké, nu moet ik echt iets 

gaan veranderen’, en dan is het fijn als er ergens een soort middel hebt, zo van ‘nu moet je veranderen’. 

Of ‘dit is zo gaaf, hier moet je gewoon aan meedoen, ander verlies je wat’.” (C1) 

 

4.4.3 Factoren van invloed op het omgaan met belangen  

Verschillende factoren zijn van invloed op de belangen die spelen binnen een netwerk en hoe hiermee wordt 

omgegaan. De belangen die spelen zijn afhankelijk van zowel externe als interne factoren. Een externe factor is 

het overheidsbeleid en het beleid van financiers, zoals de gemeente, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. 

 

“Je zag ook het zorgkantoor met iedereen productieafspraken maken, die afspraken lagen net iets te 

hoog, waardoor als je met elkaar in overleg ging, dan was het van ‘zo veel klanten kunnen we helemaal 

niet kwijt’. Als jouw organisatie 50 klanten erbij moet nemen en onze organisatie ook, maar er zijn in 

totaal maar 50 klanten, dan zitten we met elkaar in een concurrentiepositie.” (N3A1) 

 

Bovenstaand voorbeeld leidt tot een ongunstige situatie voor de samenwerking. Daarentegen wordt het beleid 

van financiers in sommige gevallen als positief ervaren; vanuit de gemeente wordt bijvoorbeeld om veel meer 

samenwerking gevraagd, om zo mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Tegelijkertijd ondervinden 

zorgaanbieders vaak last van financiers, bijvoorbeeld doordat financiering niet verdergaat dan een of twee jaar 

of omdat de zorgaanbieders in een bepaalde ongunstige positie worden neergezet: 

 

“Wat volgens mij ook wat meespeelt, is de afweging dat een aantal partijen vindt dat door dit 

contracteringsbeleid van de zorgverzekeraar zij mogelijk in een, nou, wat minder aantrekkelijke positie 

terechtkomen.” (N1A3) 

 

Naast externe factoren zijn er nog interne factoren. Een factor is de afhankelijkheid tussen de vertegenwoordiger 

in het dementienetwerk en zijn eigen Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur en de kwesties die spelen binnen 

de eigen organisatie, zoals personeelstekort. 

 

“Het spel ligt bij de drie bestuurders, maar die hebben onderling natuurlijk ook heel erg veel 

afhankelijkheid. Niet alleen van elkaar, maar ook van hun eigen Raden van Toezicht en hun eigen mores 

binnen hun organisatie.” (N1K1) 
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De afhankelijkheid speelt ook een rol tussen partijen. Een respondent omschrijft dit als “elkaar nodig hebben” 

(N1K1). Tegelijkertijd ervaart een enkele partij dat ze in de samenwerking moeten oppassen, omdat hierin 

restricties zijn vanuit de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

 

Wanneer belangen een rol spelen, gaan partijen hier op een bepaalde manier mee om. Dit is afhankelijk van een 

aantal factoren. De eerste is de persoonlijkheid van de vertegenwoordiger.  

 

 “Ik ben nogal een positief ingesteld mens. Ik denk ‘op een gegeven moment moet je ook weer door’ en 

dan laat ik het ook los.” (N3A1) 

 

“Dan mag je van mij wel aannemen dat ik wel zo kritisch ben om daar mijn geluid over te laten horen. 

Ja. Dat ga ik absoluut doen dan.” (N3A2) 

 

Daarnaast gaf één adviseur (C5) een denkkader over hoe personen omgaan met tegengestelde belangen: “de 

tolerantie voor ongemak”. De adviseur licht toe dat mensen met te weinig tolerantie een kort lontje hebben en 

bij tegengestelde belangen meteen reageren, terwijl iemand met te veel tolerantie voor ongemak dit niet zal 

benoemen en het ongemak kan onderdrukken, waardoor het zich opstapelt. 

 

De tweede factor is hoe actief betrokken de desbetreffende partij is in het netwerk: 

 

“En er zijn partijen, die zijn heel actief en die zitten in het hart van dat netwerk; en er zijn er die zitten aan 

de rand en die doen af en toe iets. Dus dat geeft ook wel even aan dat al die mensen die daar iets in doen 

ook verschillend met belangen omgaan.” (N2K1) 

 

4.4.4 Trends in belangen 

In de loop der jaren zijn er volgens respondenten niet minder of meer belangen bijgekomen. Welke belangen er 

spelen, is wel afhankelijk van de eerder omschreven externe en interne factoren. In tijden van de marktwerking 

speelden financiële en strategische belangen bijvoorbeeld een grotere rol, omdat partijen tegenover elkaar in 

een concurrentiepositie werden gezet. Daartegenover staat dat belangen wel steeds helderder worden in het 

dementienetwerk: 

 

“De trend is dat het bestaan van belangen scherper, iets helderder wordt, maar niet dat ze bijvoorbeeld 

minder worden. Een tweede is dat de mensen zich daardoor iets bewuster ervan worden, die met die 

belangen bezig zijn. En ik hoop dat er ook nog een derde komt, van dat mensen zich daar niet te veel door 

laten leiden, want ze snappen dat als ze naar het groter geheel kijken, dat ze allemaal beter af zijn dan 

dat ze zich zo blijven inzetten voor het belang van de eigen organisatie.” (N2K1) 
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4.5 Gemeenschappelijke belangen 

4.5.1 Goede dementiezorg 

“Ze zijn het eigenlijk allemaal met elkaar eens, ze willen allemaal goede dementiezorg in de regio regelen 

met elkaar.” (N3K1) 

 

Een verklaring van de respondenten voor het feit dat zij in een dementienetwerk zitten, was het behoud en het 

verbeteren van kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie in de regio. Goede 

dementiezorg is volgens de respondenten zorg en ondersteuning die overal van dezelfde kwaliteit is, die overal 

gegarandeerd kan worden en die tevens duurzaam is voor de toekomst. De andere gemeenschappelijke 

belangen, zoals kennisuitwisseling, samenwerking en de spreekbuisfunctie, zijn middelen om goede 

dementiezorg te bewerkstelligen. 

 

4.5.2 Kennisuitwisseling 

Een middel om kwalitatief goede zorg te bieden, is kennisuitwisseling. Naast een middel is dit ook een belang. 

Alle respondenten ervaren kennisuitwisseling als een relevante reden om in een netwerk te zitten. De 

uitwisseling van kennis vindt plaats op verschillende niveaus; zowel op bestuurlijk niveau als op 

uitvoerdersniveau met casemanagers, dit zijn begeleiders voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Respondenten vinden niet alleen de uitwisseling van kennis van belang, maar ook de doorontwikkeling ervan. 

 

“Nou weet je, op die manier van elkaar leren is fijn, dat zie je in die netwerken vaak. Dit gaat dan over 

dementie, maar om te kijken van hoe gaan organisaties daarmee om. Dat haal ik vaak wel uit een 

netwerk.” (N3A4) 

 

4.5.3 Vraagstukken te groot voor één partij 

Goede dementiezorg kan niet tot stand gebracht worden zonder samenwerking, want de vraagstukken zijn te 

groot voor één partij. Zorgaanbieders beschikken immers niet over alle middelen en kennis om de volledige 

zorgvraag te kunnen invullen. Het vraagstuk is extra uitdagend voor zorgaanbieders, omdat het aantal mensen 

met dementie toeneemt. Het samen kunnen oppakken van deze uitdagingen was voor velen een gezamenlijk 

belang om aan een netwerk deel te nemen en te blijven deelnemen; iedereen wil de neuzen dezelfde kant op 

hebben.  

 

“We zullen gewoon nu met elkaar moeten erkennen dat er straks uitdagingen liggen en niet straks ons 

laten verrassen door het feit dat er heel veel verwarde mensen thuis wonen of over straat lopen. Daar 

moet je nu iets mee. Daar heb je welzijnsorganisatie, organisaties op de informele zorg, organisaties voor 

hulp op financieel gebied en gemeente voor nodig. Nou, die moeten we betrekken.” (N3A2) 
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4.5.4 Spreekbuisfunctie 

Een ander gemeenschappelijk belang om in een netwerk te zitten, is dat de partijen op deze manier samen één 

stem hebben richting de politiek en zorgverzekeraars en zorgkantoren, maar ook bijvoorbeeld richting ICT-

leveranciers. Dit is een voordeel dat veel respondenten onderschrijven: 

 

“Maar ik zie ook nog wel een ander belang, en dat is met name toch een beetje de spreekbuisfunctie naar 

zorgkantoren en ook naar weer het overkoepelend landelijk overleg van de netwerken, waarin je toch 

gezamenlijk beter je stem kunt laten horen dan afzonderlijke organisaties.” (N3A3) 

 

“Eigenlijk iedere organisatie voor zich kan heel weinig eigenlijk tot stand brengen bij zo een grote ICT 

organisatie Dan zijn we met te weinig. Nu kan je elkaar net bundelen, en dat gaat dan met een 

coöperatie, dat je veel meer daarin positie hebt.” (N1K2) 

 

4.5.5 Verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld  

Naast deze positieve belangen hebben respondenten ook gemeenschappelijk het idee dat er enig plichtsbesef 

betrokken is bij de participatie aan een netwerk. Dit plichtsbesef komt deels voort uit het besef dat het leveren 

van zorg en ondersteuning aan mensen met dementie wordt gefinancierd met gemeenschapsgeld. 

 

“Hoe je het ook wendt of keert, het is uiteindelijk altijd gemeenschapsgeld. Daar behoor je voorzichtig 

mee om te gaan en in de basis hoort dat op de plek te komen waar het moet zijn. Dat is bij die cliënt of 

die bewoner. Niet ergens anders. Dus daar alleen al heb je als organisaties, vind ik, een morele 

verplichting om samen te werken; om te kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen.” (N3A2) 

 

4.6 Verschillende of tegenstrijdige belangen 

Belangen spelen altijd een rol en kunnen een negatieve invloed hebben op de samenwerking. Sommige 

respondenten zeggen dit zelf; anderen hebben die ervaring niet. Vaak blijkt dan later in het interview dat deze 

ervaringen er in mindere mate wel zijn of dat tegenstrijdige belangen in het verleden een rol hebben gespeeld. 

In de volgende paragrafen worden de verschillende belangen toegelicht: zorginhoudelijke belangen, strategische 

belangen en financiële belangen. 

 

4.6.1 Zorginhoudelijke belangen 

Respondenten geven in eerste instantie aan dat zij het gemeenschappelijk belang belangrijker vinden dan 

organisatiebelangen. Zoals eerder is beschreven, bevinden de gemeenschappelijke belangen zich vooral op het 

zorginhoudelijke vlak. Desalniettemin kunnen hierbinnen wel visieverschillen zijn over wat goede dementiezorg 

inhoudt, bijvoorbeeld of de functie van casemanagement kan worden gecombineerd met de functie van 

wijkverpleging of dat dit een solofunctie zou moeten zijn. 
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4.6.2 Strategische belangen 

4.6.2.1 Het vasthouden of aantrekken van klanten 

In elk netwerk speelt in bepaalde mate mee dat elke organisatie klanten wil vasthouden of aantrekken. 

Sommigen zeggen dat het vasthouden van klanten vooral iets is wat in het verleden speelde. Nu er genoeg 

klanten zijn, speelt dit een minder grote rol. Daarnaast werden zorgaanbieders in het verleden beïnvloed door 

de marktwerking. Dit hield in dat ze zich ten opzichte van elkaar in een concurrentiepositie bevonden en een 

grote profileringsdrang was. Respondenten zien dit steeds verder naar de achtergrond verdwijnen en 

plaatsmaken voor samenwerking. Dit is deels het gevolg van een tekort aan personeel. Het belang van het 

vasthouden of aantrekken van klanten zit volgens de respondenten in het willen behouden van werk; simpel 

gezegd zorgen klanten voor werkgelegenheid. 

 

Dat verschillend gedacht wordt over het binnenhalen van klanten, blijkt uit de volgende twee citaten uit één 

netwerk: 

 

“Voor ons by far het belangrijkst is de uitvoerende laag, zeg maar, dat zijn onze casemanagers hebben 

daar zitting in en daar wordt plat gezegd een beetje de handel verdeeld.” (N3A2) 

 

“Maar ik heb nog nooit gehoord dat iemand zich heel erg aan het profileren is van ‘ik wil meer klantjes 

dan jij’, of ‘mensen moeten voor mij kiezen’, of heel erg investeren in contacten met een bepaalde 

huisarts, zodat die huisarts naar jou komt.” (N3A3) 

 

Volgens respondenten speelt concurrentie een rol wanneer meerdere partijen in hetzelfde werkgebied 

werkzaam zijn. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een beslissing van de zorgverzekeraar. Doordat deze 

partijen dan in hetzelfde werkgebied zitten, ontstaat gemakkelijker concurrentie, zelfs als de zorgaanbieders dit 

niet willen. Voor veel respondenten is concurrentie het ergste dat in de samenwerking kan gebeuren: 

 

“En de angst is natuurlijk altijd concurrentie in de zin van, als we dingen samen doen, ja, ik kan iets maar 

één keer weggeven, dan ben ik het kwijt. Hoe hou ik er dan grip op? Wil je die grip dan houden?” (N1A2) 

 

Die angst betreft niet alleen het verliezen van grip; concurrentie kan ook leiden tot een zekere mate van 

ondoelmatigheid. Een respondent uit N1, een netwerk dat in een krimpgebied zit, licht dit als volgt toe: 

 

“Leeglopende bevolking, steeds minder jeugd, steeds minder arbeidsmarktpotentieel, en mijn lijn is 

eigenlijk dat als we elkaar blijven bejegenen als concurrenten, die allemaal een deel van die markt 

opeisen, dan leidt dat tot een ondoelmatigheid die op zeer gespannen voet komt te staan met die 

maatschappelijke verantwoordelijkheid.” (N1A3) 
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4.6.2.2 Zichtbaarheid, profileren en de positie versterken 

Zorgorganisaties willen laten zien dat zij goede dementiezorg leveren; dit begint al bij simpele zaken als op de 

website kunnen zetten dat ze deelnemen aan een netwerk, maar ook dat ze casemanagement kunnen bieden 

en daadwerkelijk zorg kunnen leveren ‘van geboorte tot graf’, wat zorgt voor continuïteit in de zorg. Deze punten 

zijn niet alleen van belang voor het imago van de organisatie richting potentiële cliënten, maar ook richting de 

buitenwereld, zoals de zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders. 

 

“Er altijd een zekere profileringsdrang. Daar hebben wij ons ook wel mee bezig gehouden, wat als je niet 

oppast een zekere mate van exclusiviteit krijgt; en ik moet zeggen, daar heb ik wel moeite mee.” (N1A3) 

 

Bovenstaande respondent geeft de voorkeur aan samen delen en samen optrekken met nieuwe ideeën. De 

profileringsdrang kan en mag er zijn, maar moet er niet toe leiden dat partijen zich van elkaar afwenden. Dit blijkt 

ook uit het volgende citaat: 

 

“Uiteindelijk hebben ze wel het belang van mensen met dementie op het oog, daar twijfel je nooit aan, 

maar het is ook wel voor een stukje oppoetsen van het eigen imago.” (N2K1) 

 

Dit hangt tevens samen met ontwikkeling en innovatie. Hierin steken zorgaanbieders, volgens een van de 

ketenregisseurs (N2K1), meer tijd dan in de dagelijkse gang van zaken. Wanneer nieuwe ontwikkelingen of 

innovaties worden opgezet, delen sommige partijen deze meteen; anderen zijn daar afwachtend in. Volgens de 

ketenregisseur in netwerk 2 is de reden hiervoor dat mensen hun positie willen versterken: 

 

“Waarom mensen eerst een tijdje in stilte een nieuw initiatief voorbereiden, omdat ze daarmee zelf een 

stukje eer willen behalen, of in the picture willen komen, of een sterkere strategische positie willen 

krijgen.” (N2K1) 

 

Het behouden en versterken van de positie omvat ook het behouden van casemanagement. Zonder 

casemanagement kunnen zorgaanbieders het gevoel hebben dat hun positie verzwakt. 

 

“Het gevoel is dat als ze geen casemanagers hebben, dat dat hun positie verzwakt, richting huisartsen 

en andere partijen in dat gebied. Ik denk dat dat een kwestie van tijd is. Als er daar ook vertrouwen is dat 

we gaan samenwerken en elkaar niet kapot gaan concurreren.” (N1K1) 

 

4.6.3 Financiële belangen spelen op verschillende momenten 

Wanneer wordt gesproken over financiële belangen, dan kan dit zowel in positieve als in negatieve zin zijn. In 

het eerste geval gaat het dan over de momenten waarop nieuwe klanten geld opleveren; negatieve gesprekken 
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over financiële belangen betreffen bijvoorbeeld situaties waarin moet worden betaald voor deelname aan het 

netwerk of waarin het netwerk niet meer financieel levensvatbaar is. 

 

Eén respondent omschrijft dat op casemanagementniveau de “handel wordt verdeeld” (N3A2). Dat is voor 

organisaties een relevante reden, vanuit financieel oogpunt, om aan te sluiten bij het netwerk: 

 

“En als wij een geval krijgen, krijgt de ander hem niet. En een geval betekent ook gewoon omzet , en 

omzet dat betekent ook gewoon uren, en uren betekent ook gewoon formatie. Daar kun je mensen op 

inzetten, daar kun je mensen op aan het werk houden.” (N3A2) 

 

Financiële belangen zitten ook achter bepaalde keuzes, bijvoorbeeld in de volgende gevallen: 

• Wanneer een netwerk niet langer financieel levensvatbaar is omdat subsidies zijn gestopt. Dat netwerk werd 

als gevolg hiervan opgeheven. 

 

“Er lagen geen samenwerkingsissues aan ten grondslag waarom [netwerk1] gestopt is. Ze zijn met 

[netwerk 1] gestopt omdat de zorgverzekeraar het wilde, zij dat dus op een andere manier wilden gaan 

organiseren om er wel een betalingsmechanisme onder te leggen.” (N1A1) 

 

• Wanneer de vraag rijst of casemanagement wel of geen solofunctie is. Casemanagement kan niet altijd een 

solofunctie zijn, omdat partijen het niet apart inkopen.  

 

In hoeverre financiële belangen een rol spelen in het netwerk, is afhankelijk van de financiële gezondheid van de 

eigen organisatie. Veel respondenten zien in dat zij altijd eigen belang hebben en dat een organisatie financieel 

gezond wil zijn. Op het moment dat dit niet het geval is, moeten respondenten zich verantwoorden tegenover 

de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht. Tegelijkertijd is in sommige organisaties het aandeel van 

casemanagement zo klein dat het financieel voor de eigen organisatie over bijna niets gaat. 

 

“Maar goed, voor wat betreft het dementienetwerk geldt dat dat maar zo’n klein stukje is van onze totale 

omzet dat eigen belang in dat voor het dementienetwerk eigenlijk niet zo relevant is.” (N2A2) 

 

“Maar door interne sores, interne beslommeringen, kunnen ze eigenlijk niet leveren, maar ook niet doen 

wat ze afgesproken hebben. Dus het overlevingsbelang van die organisatie is het hogere doel dan wat 

we in het netwerk bespreken. En dat zie je natuurlijk, dat zie je in meer of mindere mate bij alle 

organisaties. Dat hebben wij ook natuurlijk.” (N3A3) 
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Ondanks eventuele financiële belangen zeggen veel respondenten dat zij niet vanuit financiën willen redeneren; 

zij willen vanuit de inhoud en de cliënt vertrekken en dan later kijken naar de financiën. Anderen redeneren meer 

vanuit een balans tussen deze twee: 

 

“Dus je moet wel het evenwicht vinden, je moet zorgen dat je de beste cliëntenzorg hebt, maar je moet 

ook zorgen dat het betaalbaar is.” (N2A1) 

 

Dit kan botsen als sommige partijen vanuit financieel belang kijken en anderen vanuit zorginhoudelijk belang: 

 

“En ik voer heel graag de discussie vanuit de kwaliteit en dan daarna te kijken van is het financieel 

haalbaar, want is het financieel niet haalbaar, dan kun je misschien wat schrappen van je minimale eisen. 

De magere vorm. Als je hem in schiet van ‘dit zijn de financiën en daar kan ik twintig minuutjes wat voor 

leveren en dat koppelen ik dan aan die’, dan heb ik er ook nog wat aan. Dat vind ik een andere discussie, 

dus daar hadden we echt wel belangen, want hoe schiet jij een discussie in, vanuit inhoud of vanuit 

financiën.” (N3A1) 

 

Ook in de toekomst blijven financiële belangen een rol spelen, volgens een aantal respondenten. Daartegenover 

staat dat sommige respondenten geen financiële belangen ervaren in het huidige netwerk. Echter, de meesten 

ervoeren deze externe motivatie voor deelname vroeger wel: 

 

”Meedoen in bepaalde inkoopprocedures en daar je tarief… en als je dan daarin zat, ging je tarief weer 

wat omhoog. Dus, ja, die partijen zaten er ook. Ik denk dat de betrokkenheid gewoon veel minder is. Dan 

is er een externe motivatie, die financiële prikkels zitten er nu niet, absoluut niet.” (N1K2) 

 

4.7 Persoonlijke belangen 

Respondenten kunnen een persoonlijke drijfveer hebben, bijvoorbeeld omdat ze dementie meemaken bij hun 

familie of bij vrienden of omdat ze zich bewust zijn van het feit dat zij mogelijk in de toekomst zelf dementiezorg 

nodig hebben. Respondenten willen graag iets kunnen betekenen voor de doelgroep, bijvoorbeeld door mensen 

met dementie en hun naasten op de hoogte te brengen van de mogelijkheden omtrent dementiezorg. Daarnaast 

kunnen mensen het persoonlijk belangrijk vinden om bevestiging te ontvangen van andere partijen of zijn 

gefocust op hun eigen imago. Dit komt volgens de ketenregisseur N2K1 nauwelijks voor. Tot slot zitten mensen 

in een dementienetwerk omdat deze manier van organiseren bij hun eigen visie past; samenwerking ligt deze 

respondenten meer dan concurrentie. 

 

“Bij mij als mens past dat ik het niet belangrijk vind wie de ondersteuning levert, als die maar geleverd 

wordt. Mensen moeten gewoon geholpen worden. Ik heb sowieso niks met petjes van organisaties, dat 

past niet bij me.” (N3A3) 
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Sommige respondenten omschrijven dat zij geen persoonlijk belang hebben, maar vanuit hun organisatie 

moesten deelnemen aan het netwerk: 

 

“Die kan ik moeilijk beantwoorden, want mij is gewoon gevraagd om daar vanuit bestuurlijk niveau dus 

zitting in te nemen” (N3A2). 

 

Een aantal respondenten heeft meerdere petten op binnen het dementienetwerk, bijvoorbeeld zowel 

ketenregisseur als leidinggevende van het casemanagement of huisarts, bestuurder en vertegenwoordiger in het 

dementienetwerk. Hierbij spelen volgens deze respondent geen persoonlijke belangen die tot 

integriteitsproblemen kunnen leiden: 

 

“Want als ik bestuurlijk iets beslis waar je als huisarts voordeel van hebt, dan is dat niet alleen voor mij, 

maar dan is dat voor de hele groep huisartsen, maar uiteindelijk vooral voor die patiënt. En ik ervaar daar 

eigenlijk ook nooit integriteitsproblemen in.” (N2A3) 

 

4.8 Omgaan met belangen 

“Nou, is misschien een beetje een blinde vlek. Ik zie in heel veel andere opzichten wel de belangen die 

mee kunnen spelen, maar juist in die dementiezorg niet.” (N2A3) 

 

Wanneer een respondent de belangen van zijn eigen organisatie of anderen niet ziet, is het ook geen kwestie 

van ermee omgaan. De andere respondenten benoemen dat er, afhankelijk van de situatie, verschillende 

manieren zijn om met belangen om te gaan. Deze worden in paragrafen 4.8.1 tot en met 4.8.7 omschreven. In 

de laatste drie paragrafen ligt de focus op de factoren die van invloed zijn op de omgang met belangen en op de 

rol van de ketenregisseur en de externe adviseur. 

 

4.8.1 Gezamenlijk en open de dialoog aangaan 

Eerder in dit hoofdstuk werd beschreven dat belangen op verschillende manieren in beeld kunnen worden 

gebracht. Een van die manieren is de belangen expliciet op tafel leggen door ze te benoemen. Ditzelfde middel 

gebruiken respondenten om met eventuele tegenstrijdige belangen of knelpunten om te gaan. Het middel is in 

dit geval dus hetzelfde, maar het doel is anders; het in beeld brengen van belangen is niet hetzelfde als omgaan 

met belangen. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, wordt het knelpunt bespreekbaar. Dit gesprek moet 

volgens de respondenten wel vanuit een paar basisprincipes worden gevoerd. Zij benoemen hierbij dat partijen 

open met elkaar het gesprek moeten ingaan en elkaar moeten bevragen. Veel respondenten geven aan dat zij 

oplossingsgericht te werk gaan. Zij beginnen dus niet met bepalen wat niet kan, maar zoeken naar de 

mogelijkheden. 
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“Maar dat we heel erg samen op zoek zijn naar oplossingen, maar ook heel erg in staat zijn om van elkaar 

te leren. We lopen allemaal tegen dezelfde dingen aan en er is veel openheid in het op tafel leggen van 

mogelijke oplossingen, of proberen. Maar ook als iets echt niet werkt, gewoon jongens ja, we hebben dat 

ook geprobeerd, dat werkt gewoon niet.” (N3A3) 

Een van de ketenregisseurs (N2K1) zet in het gesprek de belangen soms bewust wat krachtiger neer. Door een 

beetje te overdrijven, zo legt deze respondent uit, worden de belangen scherp neergezet en dat leidt tot reacties. 

Ook door gebruik te maken van enthousiasme en betrokkenheid is het mogelijk om partijen uit hun strakke 

positie te halen en hen mee te krijgen in een gezamenlijke richting. 

 

4.8.2 Afspraken maken 

Een vervolg op de dialoog is mogelijk het maken van afspraken. Om bijvoorbeeld de profileringsdrang tegen te 

gaan, worden goede afspraken gemaakt rondom dementiezorg. Alle partijen dragen deze gemaakt afspraken 

vervolgens uit. 

 

“En mijn organisatie doet het niet anders dan eventueel jouw organisatie, om zeg maar boven het 

maaiveld uit te willen steken. Nee, want we hebben gewoon afgesproken dat we het zo doen.” (N3A3) 

 

Respondenten spreken er ook over dat het maken van duidelijke afspraken ertoe leidt dat minder knelpunten 

ontstaan, omdat kan worden teruggegrepen op de gemaakte afspraken. 

 

4.8.3 Compromis 

Volgens een van de respondenten wordt veel gepolderd binnen het dementienetwerk: 

 

  “We polderen heel veel. Dat is gewoon jij wat, ik wat, en dan kom je er ook wel uit.” (N2A1) 

 

Een aantal inhoudelijke onderwerpen is genoemd waarover een compromis is gesloten: 

• Drie of vier keer vergaderen in een jaar, waarbij verschillende belangen een rol speelden; de ene partij wilde 

graag vaker bij elkaar komen om echt te kunnen netwerken terwijl de andere partijen het aantal 

vergaderingen wilden verminderen (N3A2). 

• Het versturen van brieven aan cliënten met een verwijzing naar het casemanagement door de geriaters 

(N2K1). 

• Het bij elkaar brengen van twee visies rondom bijvoorbeeld onafhankelijke casemanagers versus 

casemanagers die in dienst zijn van zorgaanbieders (N2K1). 
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4.8.4 Accepteren of loslaten 

Een andere manier om met verschillende belangen om te gaan, is de verschillen of beperkingen bij bepaalde 

kwesties accepteren. Vooral in netwerk 3 zeggen veel respondenten dat visieverschillen als gevolg van belangen 

er mogen zijn. Deze verschillen worden door partijen geaccepteerd: 

 

“Maar zoals ik zeg, die grote thuiszorgorganisaties, die combineren de functie met een 

wijkverpleegkundige. Wij hebben er echt voor gekozen om die functie op te knippen vanuit kwalitatief 

oogpunt. Dus ja, dan hebben we een verschil van inzicht over kwaliteit. Dat kan en dat mag ook.” (N3A1) 

 

Een relevant aspect bij acceptatie, is tijd om te zien hoe het uitpakt; kunnen accepteren door te vertrouwen op 

de tijd. Met een positieve instelling is het mogelijk om een kwestie te accepteren: 

 

“Ja, dat is gewoon een kwestie van tijd, en prioriteiten en denk ik van, dat komt wel, en ik ben er ook wel 

positief over.” (N1A2) 

 

In de hierboven gepresenteerde citaten komt vooral het positieve karakter van accepteren naar voren: elkaars 

visie respecteren, en daarom accepteren, en het de tijd geven. Naast accepteren is loslaten ook een manier om 

met verschillende belangen om te gaan. De samenwerking wordt losgelaten wanneer er geen balans is tussen 

het eigen belang en het belang van de ander: 

 

“Soms doet de ene wat meer, soms doet de ander wat meer, soms zorg je beter voor jezelf, soms zorg je 

beter voor de ander. En zolang dat die balans is, vind ik dat prima. En als dat niet lukt, dan rond ik het af 

en dan stop ik ermee.” (N1A1) 

 

4.8.5 Tegenstrijdige belangen overstijgen door gemeenschappelijk belang 

Door gezamenlijk vanuit het gemeenschappelijk belang te redeneren, worden eventuele tegenstrijdige belangen 

overstegen. Met het gemeenschappelijk belang wordt meestal het klantbelang bedoeld: het zorginhoudelijke 

belang voor de individuele persoon met dementie. Volgens respondenten worden dan de organisatiebelangen 

overstegen. 

 

“Zo is veel meer vanuit de behoefte geredeneerd, minder dan vanuit het organisatiebelang. Er is veel 

meer gekeken naar wat de provincie en bepaalde gebieden nodig hebben, zodat we ook daar de zorg 

overeind kunnen houden.” (N1K1) 

 

Door te redeneren vanuit de inhoud, blijven partijen niet alleen uit de belangenstrijd; dit levert ook meer op. 

Door niet te kijken naar eventuele beperkingen, ontstaan namelijk nieuwe ideeën. 
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“Die beperkingen wil ik niet horen. We denken vooral aan de inhoud: wat is goed voor de cliënt en wat is 

goed voor het systeem rondom de cliënt. En als je dat gedefinieerd hebt, dan komt vanzelf de rest wel. 

Maar als je al gaat denken van alle beperkingen die ons opgelegd zijn, dan komen er geen nieuwe 

ideeën.” (N2A1) 

 

In een ander netwerk was sprake van een concreet knelpunt: één organisatie verzorgde het casemanagement in 

het werkgebied van een andere organisatie. Dit wilden deze twee partijen graag samen oplossen, waarbij de 

ketenregisseur meedacht. Ze stelden daarbij het klantbelang voorop en niet de individuele organisatiebelangen: 

 

“We doen dat op het moment dat er natuurlijk verloop ontstaat, want we vinden het belangrijk dat die 

casemanager, die daar bekend is bij de cliënten, bij de huisartsen, die halen we niet om organisatorische 

redenen daar weg. Dus die blijft daar zitten, en die blijft in dat netwerk functioneren en op moment dat 

zij met pensioen gaat, dan is dat een goed moment om te kijken naar een andere verdeling. Nou, dan 

laat je ook daadwerkelijk zien dat de klantwaarde prevaleert boven organisatie.” (N2A2) 

 

Zelfs als redeneren vanuit inhoud iets negatiefs voor de eigen organisatie betekent, gaf een van de respondenten 

aan hier als volgt mee om te gaan:  

 

“Ik probeer in alles altijd te zorgen dat de inhoud, dus wat je aan die cliënt wilt bieden, dat dat centraal 

blijft staan. En als uiteindelijk een andere vorm, een betere vorm dan heden, of het nou goed is of niet 

goed is voor mijn organisatie, als je me dat kan uitleggen, daar is gewoon een inhoudelijke reden voor, 

dan vind ik, dan moeten we overgaan naar die nieuwe vorm.” (N1A1) 

 

Aan de andere kant betekent dit ook dat de redenatie vanuit de inhoud meer van belang kan zijn dan het samen 

optrekken. In dit geval gaat deze partij niet mee in wat de andere partijen doen: 

 

“En je blaast een netwerk op, waarbij het onduidelijk was wat het dan wel zou worden, en wij hadden 

gewoon plannen liggen waar iedereen tevreden over was. Dus wij zijn gewoon eigenwijs tegen de stroom 

in dit blijven doen, en daar is de zorgverzekeraar mee akkoord gegaan.” (N1A1) 

 

4.8.6 Eigen belang vooropstellen 

Respondenten benoemen ofwel dat zij het belang van de organisatie vooropstellen, ofwel dat zij zien dat andere 

partijen dat doen. Zorgen voor het eigen belang gebeurt vooral op het moment dat het om wezenlijke zaken 

gaat, zoals om grote geldbedragen. Volgens sommige respondenten is dementiezorg daarvoor een te klein 

onderdeel van de bedrijfsvoering. De mening van een respondent hierover, die niet is gebaseerd op een casus, 

luidt als volgt: 
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“Maar als het echt te slecht wordt voor mijn organisatie, ja, dan kan ik niet anders. Dan ga ik voor mezelf 

zorgen en niet voor de ander, maar dan moet het echt om wezenlijke dingen gaan, dan moet het gaan 

om veel geld, echt een schade voor de organisatie.” (N1A1) 

 

Eén respondent geeft aan dat het eigen belang en andermans belang niet zo eenvoudig uit elkaar te houden zijn. 

Het is ook in het belang van de organisatie om samen te werken: 

 

“Nou ja, eigenlijk is mijn beeld veel meer dat het eigen belang van de organisatie, dat die succesvol 

opereert in een netwerkomgeving. En op het moment dat ik daar niet succesvol in ben, en ik op een kluitje 

functioneer, geïsoleerd van de rest van de wereld, dan kan ik niet meer succesvol zijn en dan dien ik het 

maatschappelijk belang van deze organisatie niet goed. Dus het is ook hoe je dat eigen belang definieert. 

Als je het eigen belang definieert in je relatie tot je maatschappelijke opgave, ja, dan is het aan het 

kantelen en dan geloof ik wel in de kracht van de samenwerking, waarin je die opgave met elkaar moet 

zien waar te maken.” (N1A3) 

 

4.8.7 Mediation: derde partijrol 

Weinig respondenten spreken over mediation als een manier om met belangen om te gaan. Tot nu toe zijn de 

partijen altijd onderling uit kleine belangenconflicten gekomen en hadden zij hierbij geen hulp nodig van een 

derde partij. Buiten het dementienetwerk zijn wel eens mediationtrajecten doorlopen, geven de respondenten 

aan, bijvoorbeeld tussen twee bestuurders. 

 

“Nou, ik denk dat het gewoon niet aan de orde geweest is, dat niet ergens een behoefte geweest is. Ik 

heb er nog niet aan gedacht, aan externen. Ja, ik denk als er ergens in het traject een stagnatie komt, 

dat je dan gaat zeggen, misschien moeten we er toch eens een derde of een adviseur naar laten kijken.” 

(N1K2) 

 

De derde partijrol kan volgens respondenten ook door de ketenregisseur worden opgepakt, maar dit is 

afhankelijk van de problematiek: 

 

“Ligt eraan wat het probleem is. Soms is het verstandiger als ketenregisseur om even aan de zijlijn te 

gaan staan kijken. Dat ligt wel heel erg aan het probleem.” (N3K1) 

 

De invulling van de rol van de ketenregisseur verschilt wanneer het gaat om het omgaan met belangen in een 

dementienetwerk. In netwerk 1 met meerdere ketenregisseurs adviseren zij elk hun eigen bestuurder bij 

knelpunten. In netwerk 3 geeft de ketenregisseur aan dat hij op dit gebied een beperkte rol heeft. De 

ketenregisseur in netwerk 2 heeft hier echter wel een rol. Deze ketenregisseur onderzoekt eerst goed wat het 

knelpunt is; hij praat met de partijen en zoekt gezamenlijk naar oplossingen. Vervolgens geeft hij het netwerk 



      
 Masterscriptie - Alleen ga je sneller, samen kom je verder      Naomi Driessen (460118) 

 
 39 

een advies over hoe het knelpunt op te lossen, met daarbij een aantal argumenten. De vertegenwoordigers van 

zorgaanbieders zien deze rol ook voor de ketenregisseur bij tegenstrijdige belangen. 

 

“Dat ik informatie heb opgezocht en nagedacht heb met partijen over oplossingen, en dat ik nou met een 

advies kom om dat probleem wat er is op te volgen en op te lossen, met een aantal argumenten erbij. En 

dan roep ik die partijen nog een keer om tafel.” (N2K1) 

 

Een adviseur kan ook de derde partijrol oppakken. Adviseurs komen in gelijksoortige netwerken tegenstrijdige 

belangen tegen, die invloed kunnen hebben op het traject dat in deze netwerken loopt. 

 

“Dus ik denk dat dat voor mij het belangrijkst eis en ook gewoon bewust van te zijn dat het er ook gewoon 

is. Je kan het niet wegdenken.” (C1) 

 

“Ja, eigenlijk in iedere opdracht spelen belangen een rol.” (C6) 

 

Wanneer adviseurs de derde partijrol oppakken, zorgen zij ervoor zorgen dat de regie bij de dementienetwerken 

zelf ligt. Door de regie bij het netwerk te laten, ontstaat draagvlak voor eventuele oplossingen. De adviseurs 

maken zichzelf geen onderdeel van het probleem en mengen zich niet in het conflict; ze wegen elke keer af wat 

hun eigen positie is ten opzichte van de anderen en bepalen op die manier hun eigen rol. Hier komt een adviseur 

onder andere achter door rechtstreeks te vragen wat hij kan betekenen voor het netwerk: 

 

 “Dus wat ik daarin gedaan heb, is wel gezegd van ‘ja, hoe gaan we nu verder?’ Dus ik heb meer eigenlijk 

een pas op de plaats gemaakt.” (C2) 

 

Daarnaast kunnen zij een onafhankelijke positie innemen tegenover de andere partijen. Tussen de adviseur en 

de betrokken partijen spelen immers niet de eerder omschreven belangen. Deze onafhankelijke positie kan van 

pas komen bij het omgaan met verschillende belangen: 

 

“Het is soms wel handig om onafhankelijk te kunnen zeggen ‘zo is het nou eenmaal landelijk en wat hier 

is of wat hier speelt, dat moet je zelf uitvechten’, maar daardoor word je wel meer gehoord dan dat je 

een pet op hebt van een van de organisaties.” (C1) 

 

Adviseurs gebruiken verschillende manieren voor het omgaan met belangen. Als eerste stap expliciteren zij de 

belangen in een dementienetwerk. Adviseurs zien dat netwerken de belangen van partijen niet expliciet maken. 

Belangen zijn er wel, maar worden vrijwel niet in het netwerk besproken. De adviseur hoort van de partijen, 

onafhankelijk van elkaar, wat er speelt. Of meer impliciet merkt adviseur C5 bijvoorbeeld dat belangen spelen 
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wanneer iemand gedurende drie bijeenkomsten niets heeft gezegd. Een adviseur zegt het volgende over het 

expliciteren van belangen: 

 

“Er is nou eenmaal een concurrerend belang. Laten we dat dan open op tafel leggen en laten we met 

elkaar bekijken van wat is dat concurrerende belang? En dat je daar dan ook bijvoorbeeld afspraken over 

maakt. Ik merk dat daar niet over wordt gesproken. Soort van nee we zien allemaal de toegevoegde 

waarde van het netwerk en we moeten samenwerken. Ja dat zie je, maar jullie zien ook angst in de 

concurrerende belangen.” (C1) 

 

Adviseurs beschrijven, net als de vertegenwoordigers van zorgaanbieders en de ketenregisseurs, dat het stellen 

van vragen een goede manier is om belangen in beeld te brengen. Aan de andere kant kan het direct vragen naar 

belangen de andere partij afschrikken en argwaan opwekken. Eén adviseur geeft aan dat partijen zich zowel 

moeten verdiepen in de evidente belangen als in de belangen eromheen: 

 

“Het gaat in de eerste plaats over wat voor vraag stel je? Dus als ik zeg “wat is jouw belang?” Dan denk 

je: “ja, hoezo wil je mijn belangen weten?” Dan denk jij: “Ik ben hier niet voor niks, dus dan zeg je “nou 

goede zorg op de goede plaats”. Dan kan ik als adviseur stoppen. En dan ben ik eigenlijk geen stap verder 

gekomen. Ik doe een paar dingen. Wat ik aan de voorkant doe is zeggen “jongens we praten over 

belangen en een aantal belangen daar zijn we het eigenlijk heel snel over eens. Dat mensen met 

dementie goede zorg moeten krijgen. Is er iemand tegen zinnige en zuinige zorg?” Dan hoeven we het 

daar vanmiddag niet meer over te hebben.” (C6) 

 

Daarnaast is het van belang om te zorgen voor de randvoorwaarden om belangen te kunnen bespreken. 

Adviseurs kunnen op vaste momenten in het jaar een evaluatiesetting creëren. Een ander relevant punt is het 

samen bouwen aan vertrouwen tussen partijen. Adviseurs gebruiken verschillende manieren om het gesprek te 

voeren over belangen. Het meerjarenplan heeft hierin een dubbel doel. Enerzijds een gezamenlijke visie creëren 

en anderzijds wat ieders bijdrage is vanuit de verschillende perspectieven:  

 

“Meerjarenplan maakt meteen al concreet ‘what is it in for me?’ en het meerjarenplan kun je daar dan 

ook mee vullen, dus het heeft ook een dubbel doel.” (C4) 

 

Een andere manier voor adviseurs om belangen te achterhalen, is door vertegenwoordigers van de 

netwerkpartners te interviewen. Een voorbeeld van een vraag die daarbij kan worden gesteld, is ‘Hoe kijk jij tegen 

deze verandering aan?’ 

 

Nadat de belangen achterhaald zijn, kan de adviseur de partijen ondersteunen om ermee om te gaan. Een eerste 

relevante manier is het aangaan van het gesprek om met belangen om te gaan. Een adviseur heeft veel kennis 
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in huis van landelijke ontwikkelingen en kan vanuit dit standpunt spiegelen richting de netwerkpartners, zodat 

zij uit de belangenstrijd kunnen komen. De externe adviseur kan ook meer reflecteren op, of partijen 

confronteren met, wat er gebeurt en wat dat betekent. Het is daarbij van belang om ervoor te waken dat de 

andere partij ontmoedigd raakt als deze op persoonlijk vlak wordt geconfronteerd (C2). 

 

“Dus het ene wat ik als externe adviseur kon doen, was continu spiegelen, van goh, wat gebeurt er? Wat 

voor invloed heeft het op jouw werk? En wat betekent dit nou? Ik kon ze ook niet dwingen, want ik sprak 

ze ook niet rechtstreeks, dus dat maakt het voor externe wel een stuk lastiger.” (C1) 

 

Voor adviseurs is het van belang dat zij zich bewust zijn van de tegengestelde belangen die spelen aan tafel. Zij 

moeten zich hier dus in verdiepen. Eén adviseur geeft aan dit te doen, zodat er oplossingen kunnen komen. De 

weg daarnaartoe is de dialoog en niet het ontkennen van belangen of proberen de andere partijen van de eigen 

belangen te overtuigen: 

 

“De kunst is om in grijs te kunnen opereren en om in grijs te opereren, is mijn overtuiging dat je wit en 

zwart moet snappen. Dus als mensen met tegengestelde belangen aan tafel komen, verdiep je in die 

belangen, want soms zitten mensen heel eendimensionaal in hun belang of denken ze dat er maar één 

weg is om dat belang te dienen en kun je ze helpen door te zeggen: ‘joh, als je er nou eens goed over 

praat, is er misschien ook een andere weg en daar kan hij jou wel bij helpen’. Dus tegengestelde belangen, 

daar hoor je je in te verdiepen, want ze zijn er gewoon. Het kan best zijn dat het helpt om er met z’n allen 

even omheen te wandelen en te kijken of je op een andere manier die persoon kunt helpen. Het 

ontkennen of het overtuigen op dit vlak gaat het niet worden.” (C5) 

 

Een tweede manier om met belangen om te gaan is om tot een compromis te komen. Een adviseur benoemt een 

andere mogelijkheid om tot een compromis te komen, namelijk de inhoudelijke onderwerpen of het aantal en 

soort partijen uitbreiden, zodat een groter speelveld ontstaat. Tegelijkertijd kan het ook helpen om coalities te 

maken en in die hoedanigheid naar tegengestelde belangen te kijken. 

 

“Een van de theorieën is: als onderhandelen moeilijk wordt, moet je de taart groter maken en niet kleiner. 

Dus je moet het niet versimpelen, je moet het eigenlijk compliceren; want als je de taart groter maakt, 

betekent het meer thema’s op tafel en je hebt veel partijen, dan is er een grotere kans dat je met z’n allen 

iets kan brouwen waar iedereen wat aan heeft.” (C5) 

 

Bij alle bovenstaande manieren wordt het vertrekken vanuit de (inhoud) de cliënt geprefereerd door de 

adviseurs; op deze manier kunnen partijen zich richting op het verbeteren van de dementiezorg. Daarnaast 

denken de adviseurs dat netwerkpartners op deze manier niet blijven hangen in een eventuele belangenstrijd. 
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“Als je zichtbaar kunt maken voor wie je het doet, voor welke patiënt, en waarom je dat samen zou 

moeten doen, en ook naar je toegevoegde waarde kunt kijken, dan stap je uit de belangenstrijd en ga je 

veel meer kijken naar hoe je dat samen zou kunnen doen.” (C4) 

 

Vanuit de cliënt vertrekken kan op een aantal manieren worden bewerkstelligd. Adviseurs C2 en C4 benoemen 

bijvoorbeeld de klantarena, waarbij klanten (mantelzorgers) in een binnenring zitten om de behoeften van de 

cliënten te achterhalen. Vervolgens wordt dit geprioriteerd door de mantelzorgers. Zorgprofessionals gaan dan 

aan de slag met de hieruit volgende concrete actiepunten om knelpunten op te lossen. Daarnaast maakt adviseur 

C2 een sterkte-zwakteanalyse op drie niveaus: klant, eigen organisatie en netwerk. 

 

Eén adviseur vertrekt altijd vanuit de cliënt en vraagt zich daarom af wat zijn rol is bij onverenigbare belangen 

die uitmonden in een conflict:  

 

“Ik weet niet of mijn rol nou per se zou moeten zijn om conflicten in een dementienetwerk op te lossen. 

Want als de adviseur weg is, wie zegt dat het dan zo blijft. En wat voor baat heeft dan de cliënt? Ik vind 

wel dat er een duidelijke impact moet zijn voor de cliënt, ook als je weg bent” (C7) 
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Hoofdstuk 5 – Conclusie, discussie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraag, die is geformuleerd in het eerste hoofdstuk, kernachtig beantwoord naar 

aanleiding van de beantwoording van de deelvragen (§5.1). Vervolgens wordt in §5.2 de onderzoeksresultaten 

bediscussieerd. Er wordt gereflecteerd op de theorie, methoden en het veld. Tot slot worden aanbevelingen 

geformuleerd voor vervolgonderzoek en de praktijk. 

5.1 Conclusie 

1. Wat zijn belangen en welke belangen spelen mee bij een interorganisationele samenwerking? 

Deze deelvraag is in dit onderzoek beantwoord met behulp van de gevonden literatuur. Belangen zijn zaken die 

een partij belangrijk vindt; het representeert zich in de strategische doelstellingen van die partij. Ze zijn daarnaast 

te herkennen in motieven, angsten of zorgen. Overkoepelend worden drie soorten belangen onderscheiden: 

zorginhoudelijk, financieel en strategisch. Onder de strategische belangen vallen ook reputatie, prestige en 

legitimiteit. 

 

Bovenstaande belangen spelen op verschillende manieren een rol in een interorganisationele samenwerking. 

Ten eerste zorgen belangen voor een legitieme reden voor deelname aan het netwerk. Naast een positieve kant 

van belangen, kunnen belangen overlappen tussen partijen. Dit is ingewikkeld aangezien in de samenwerking 

beide partijen onafhankelijk en autonoom van elkaar blijven; zij behouden hun eigen belangen. Daardoor kan de 

relatie veranderen in een competitieve samenwerkingsrelatie. 

 

Belangen spelen een rol op individueel niveau (vertegenwoordiger van organisatie in het netwerk), 

organisatieniveau (netwerkpartner) en collectief niveau (netwerk). Tussen deze verschillende niveaus kan 

wrijving ontstaan. Het kan in samenwerkingsverbanden voorkomen dat een partij voornamelijk het eigen belang 

dient. Dit is deels onvermijdelijk, aangezien mensen van nature voordeel voor henzelf nastreven.  

 

2. Welke gemeenschappelijke belangen hebben de zorgaanbieders in een dementienetwerk? 

Uit de interviews met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ketenregisseurs is gebleken dat iedereen 

gemeenschappelijke belangen erkent in een dementienetwerk. Deze belangen betreffen goede dementiezorg, 

kennisuitwisseling, een spreekbuisfunctie, en verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld. Sommige 

vertegenwoordigers zijn nog zoekende naar het belang; dit zijn meestal vertegenwoordigers die vrij nieuw zijn in 

het netwerk. 

 

Geconcludeerd kan worden dat alle partijen gemeenschappelijk hebben dat zij kwalitatief goede zorg willen 

behouden en verbeteren voor mensen met dementie in de regio. Kennisuitwisseling wordt ervaren als een 

relevante reden om deel uit te maken van een netwerk. Goede dementiezorg komt niet tot stand zonder 

samenwerking, want de vraagstukken zijn te groot voor één partij. Het aantal mensen met dementie neemt toe, 
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wat uitdagingen oplevert voor zorgaanbieders. Het samen kunnen oppakken van deze uitdagingen was voor vele 

partijen een gezamenlijk belang om aan een netwerk deel te nemen en te blijven deelnemen. Een ander 

gemeenschappelijk belang om in een netwerk te participeren, is dat de partijen hierdoor samen één stem kunnen 

vormen richting de politiek, zorgverzekeraars en zorgkantoren, maar ook bijvoorbeeld richting ICT-leveranciers. 

Tot slot willen partijen gemeenschapsgeld verantwoord besteden en dan is samenwerken in een 

dementienetwerk noodzakelijk.  

 

3. Welke tegenstrijdige belangen hebben de zorgaanbieders in een dementienetwerk? 

Uit de interviews met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ketenregisseurs is gebleken dat niet iedereen 

tegenstrijdige belangen ervaart in het dementienetwerk, of in elk geval het woord ‘belangen’ niet koppelt aan 

iets dat voor deze persoon van belang is en aan de basis ligt van bepaalde keuzes of acties. Er kan sprake zijn van 

verschillende belangen op de volgende drie gebieden: zorginhoudelijk, strategisch en financieel. Bij alle drie 

soorten belangen verschillen de ervaringen met dit soort belangen. 

 

De zorginhoudelijke belangen zijn veelal gemeenschappelijk, maar soms is sprake van visieverschillen over wat 

goede dementiezorg is. De strategische belangen, daarentegen, worden wisselend ervaren door 

vertegenwoordigers. Organisaties hadden in het verleden meer de behoefte om klanten vast te houden of aan 

te trekken. Uit het huidige onderzoek is gebleken dat dit te maken heeft met externe factoren, zoals 

marktwerking, voortkomend uit overheidsbeleid. Ook andere belangen worden veelal beïnvloed door externe 

factoren, zoals beslissingen van de zorgverzekeraar en het zorgkantoor en het overheidsbeleid. Toch wordt dit 

strategisch belang ook in het heden ervaren door een aantal vertegenwoordigers; zij willen dan wel klanten 

binnenhalen en zien het dementienetwerk als een platform daarvoor. 

 

Ook de profilering en zichtbaarheid van de organisatie is een strategisch belang. Deze profileringsdrang speelt 

bij sommige vertegenwoordigers wel een rol en bij anderen niet. Het belang van het profileren van een 

organisatie hangt samen met het eigen imago van deze organisatie. Volgens de ketenregisseurs willen alle 

organisaties ook hun eigen imago oppoetsen door deel te nemen aan het dementienetwerk; alle partijen willen 

in zekere zin hun positie behouden en versterken. 

 

Tot slot kunnen financiële belangen een reden zijn om wel of niet deel te nemen aan het dementienetwerk of 

om bepaalde keuzes binnen het dementienetwerk te verklaren. De financiële gezondheid van de eigen 

organisatie is bepalend voor de mate waarin financiële belangen een rol spelen in het netwerk. Aan de andere 

kant is voor een enkele organisatie het aandeel van casemanagement zo klein, dat dit financieel voor de eigen 

organisatie nauwelijks relevant is. Geconcludeerd kan worden dat vrijwel geen enkele netwerkpartner wil 

redeneren vanuit het oogpunt van financiën, maar dat zij uitsluitend willen vertrekken vanuit de cliënt. 

Sommigen vinden wel dat een balans hiertussen noodzakelijk is. 
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4. Welke mechanismen of strategieën (aanpak) kunnen worden gebruikt om met tegenstrijdige 

belangen (conflict) om te gaan? 

Deze deelvraag is in dit onderzoek beantwoord aan de hand van de gevonden literatuur. De manier waarop 

partijen omgaan met uiteenlopende belangen wordt beïnvloed door de complexiteit van interorganisationele 

samenwerking, omgevingsfactoren en persoonlijkheden van vertegenwoordigers.  

 

Manieren om met belangen om te gaan zijn: aanpassen, vermijden, onderhandelen, samenwerken, forceren en 

een derde partij inschakelen (mediation). De manier die een persoon gebruikt zegt iets over zijn intentie om te 

zorgen voor het eigen belangen of om te zorgen voor andermans belang. Geen enkele manier is te verkiezen 

boven een andere. Afhankelijk van de situatie is een andere manier geschikt. De waarde van de relatie voor de 

desbetreffende partij is hierop van invloed, maar ook hoe relevant de kwestie is. 

 

5. Hoe gaan de zorgaanbieders binnen een dementienetwerk om met gemeenschappelijke en 

tegenstrijdige belangen in hun samenwerking onderling? 

Elke vertegenwoordiger gaat anders om met het belangenspel. Dit is deels afhankelijk van hoe sterk van belang 

een kwestie is voor de desbetreffende partij, maar ook van de persoonlijkheden van vertegenwoordigers. 

Daarnaast spelen belangen volgens sommige respondenten niet in hun netwerk, waardoor zij ook niet kunnen 

aangeven hoe zij hiermee omgaan. Ondanks verschillen tussen de vertegenwoordigers, is hier wel een aantal 

rode lijnen uit te halen. Vertegenwoordigers gebruiken voornamelijk actieve strategieën om met belangen om 

te gaan, zoals de dialoog aangaan om het knelpunt bespreekbaar te maken. Wanneer zij vervolgens met elkaar 

oplossingsgericht te werk gaan, kunnen partijen samen hun problemen oplossen. Partijen maken met elkaar 

goede afspraken rondom dementiezorg; hierdoor komen minder knelpunten op tafel. Een laatste manier is het 

sluiten van compromissen in het netwerk, waardoor er voor alle partijen wat te halen is. 

 

Naast actieve manieren om met belangen om te gaan, zijn er ook passieve manieren, zoals het accepteren of 

loslaten van de kwestie. Door de verschillen tussen partijen te accepteren, wordt een belangenstrijd voorkomen. 

Sommige respondenten zien het stoppen met de samenwerking als een laatste redmiddel om het conflict los te 

laten. 

 

Vertegenwoordigers kunnen op twee manieren reageren op tegenstrijdige belangen: óf zij richten zich op het 

gemeenschappelijk belang, óf op het eigen belang van de organisatie. De eerste manier wordt het vaakst 

genoemd en gaat ervanuit dat de gemeenschappelijke belangen de eventuele tegenstrijdige belangen 

overstijgen. Alles vanuit de gemeenschappelijke belangen beredeneren kan echter ook leiden tot een negatief 

gevolg voor de eigen organisatie. Een aantal vertegenwoordigers staat hiervoor open, maar een enkeling geeft 

ook aan in dit geval te gaan voor het eigen belang. Dit is tevens afhankelijk van de relevantie van de kwestie; 

zodra het om wezenlijke zaken gaat, zoals grote geldbedragen, wordt eerder het eigen belang vooropgesteld. In 
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het dementienetwerk wordt dit weinig benoemd. Immers, voor sommige organisaties is dementiezorg een te 

klein onderdeel van de bedrijfsvoering. 

 

6. Hoe gaan externe adviseurs en ketenregisseurs om met tegenstrijdige belangen tussen 

netwerkpartners?  

Geen enkel dementienetwerk heeft gebruik gemaakt van mediation, omdat deze behoefte er nog niet is geweest 

of omdat partijen er niet aan hebben gedacht. Ondanks het feit dat mediation nog niet nodig is geacht door de 

netwerkpartners, is uit het onderzoek wel gebleken dat ketenregisseurs aangeven dit zelf te kunnen oppakken. 

Dit is wel afhankelijk van de kwestie en de vraag of de desbetreffende ketenregisseur een onafhankelijke rol 

heeft. In sommigen gevallen is het beter wanneer een externe partij bemiddelt. Veel van de door de 

vertegenwoordigers omschreven manieren komen overeen met de manieren die adviseurs en ketenregisseurs 

zouden gebruiken, maar zij vervullen wel verschillende rollen. De rol van de ketenregisseur bij het omgaan met 

belangen verschilt per dementienetwerk; dit kan variëren van een beperkte rol tot een adviserende rol. 

 

Adviseurs komen bij gelijksoortige dementienetwerken tegenstrijdige belangen tegen en elke adviseur heeft 

daarmee te maken bij opdrachten. De adviseur start met het expliciteren van de belangen. Zij horen dit in één 

op één gesprekken van partijen of voeren de dialoog in de groep. Adviseurs faciliteren de dialoog door samen te 

bouwen aan vertrouwen en een evaluatiesetting te creëren. Nadat de belangen in beeld zijn gebracht, kan de 

adviseur de partijen ondersteunen bij het omgaan met belangen. Hierbij is ook de dialoog een middel, waarbij 

de adviseur kan spiegelen richting de netwerkpartners. De adviseur reflecteert en confronteert partijen met wat 

er gebeurt en wat dat betekent. Een andere manier is om een groter speelveld te creëren. Dit kan door de 

inhoudelijke onderwerpen of het aantal partijen uit te breiden. Vervolgens kunnen partijen tot compromissen 

komen. Alle adviseurs gebruiken als basis het vertrekken vanuit het klantbelang. Dit belang kan in kaart gebracht 

worden door een klantarena of een sterke-zwakteanalyse. Tot slot is het wel van belang dat de regie voor het 

oplossen van de problemen bij de dementienetwerken zelf ligt. Alleen dan ontstaat draagvlak voor eventuele 

oplossingen. 

 

• Beantwoording hoofdvraag: Hoe gaan zorgaanbieders binnen een dementienetwerk om met elkaars 

belangen? 

Naar aanleiding van de beantwoording van voorgaande deelvragen kan worden geconcludeerd dat 

zorgaanbieders binnen een dementienetwerk op verschillende manieren omgaan met elkaars belangen, 

afhankelijk van onder andere hun persoonlijkheid. Daarnaast zijn verschillende factoren van invloed op welke 

belangen er spelen in een dementienetwerk: interne factoren (financiële gezondheid organisatie) en externe 

factoren (overheidsbeleid en beleid van financiers). De volgende gemeenschappelijke belangen spelen een rol in 

het dementienetwerk: zorginhoudelijke belangen, kennisuitwisseling, de spreekbuisfunctie en verantwoord 

omgaan met gemeenschapsgeld. Daarnaast spelen tegenstrijdige belangen in mindere mate een rol in het 

dementienetwerk. Veelal speelden deze belangen in het verleden; zo nu en dan spelen ze ook nog in het heden. 
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Het gaat hierbij om zorginhoudelijke visieverschillen, strategische belangen en financiële belangen. 

Vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ketenregisseurs gebruiken, afhankelijk van de kwestie, verschillende 

manieren om met deze belangen om te gaan: de dialoog aangaan, afspraken maken, compromissen sluiten, 

accepteren of loslaten, uitgaan van het gemeenschappelijk belang of juist uitgaan van het eigen belang. Tot slot 

geven de respondenten aan geen derde partij in te schakelen bij tegengestelde belangen, omdat deze behoefte 

er tot nu toe nog niet is geweest. 

 

5.2 Discussie 

De theorie uit hoofdstuk 2 is terug te zien in de resultaten. Zo bleek in een casus (netwerk 2) dat de ene partij 

het casemanagement leverde in het werkgebied van de andere partij. Ondanks dat strategische belangen 

overlappen leidde dit niet tot een competitieve relatie, maar tot een coöperatieve samenwerking. Vanuit de 

theorie is het mogelijk dat de relatie wel veranderd in een competitieve relatie. In de praktijk werd hiervan echter 

geen voorbeeld aangedragen. De partijen waren op de hoogte van elkaars belangen en hadden een drijfveer om 

samen te kijken naar mogelijke oplossingen. Zij pasten de organiseerwijzen aan en hielden het klantbelang op 

nummer 1.  

 

Uit de interviews bleek dat belangen geen storende factor zijn bij de samenwerking; ze belemmeren de 

samenwerking op dit moment niet. Tegelijkertijd zien vertegenwoordigers en ketenregisseur wel dat belangen 

een rol kunnen spelen in een dementienetwerk. Wanneer dit het geval is, is dat vaak zo bij minder wezenlijke 

kwesties. In het dementienetwerk spelen niet zodanig grote kwesties dat partijen hun onderlinge relaties ervoor 

op het spel zetten. Een mogelijke verklaring voor dit resultaat biedt het model van Thomas en Kilmann. Wanneer 

het om kleine kwesties gaat, zijn partijen eerder geneigd om coöperatief gedrag te vertonen. 

 

In het theoretisch kader is gebruik gemaakt van de PEST-analyse om omgevingsfactoren te analyseren. Vanuit de 

resultaten komen vooral politieke en sociale factoren naar voren. De overheid en aanverwante, zoals het ACM, 

blijken een grote invloed te hebben op de belangen die spelen in een dementienetwerk. De sociale factoren zijn 

in de resultaten terug te zien door de uitdagingen die dementienetwerken onder ogen moeten komen. 

Zorgaanbieders hebben te maken met een toename van mensen met dementie en tegelijkertijd krapte op de 

arbeidsmarkt. Deze factoren hebben een grote invloed op de belangen die spelen in een dementienetwerk. 

 

De theorie was in eerste instantie vooral relevant als denkkader. De onderzoeker was daardoor scherp op de 

verschillende netwerkniveaus (individueel, organisatie- en collectief niveau) waarop belangen een rol kunnen 

spelen en de spanning die daartussen kan ontstaan. In de praktijk bleek dit echter minder toepasbaar. De niveaus 

zijn niet zo uit elkaar te halen en lopen veel meer door elkaar heen. De bruikbaarheid van het Thomas en Kilmann 

Conflict Mode Instrument kan ook bediscussieerd worden. Een vragenlijst wordt gebruikt om te bekijken voor 

welke stijl mensen een voorkeur hebben. In dit onderzoek is deze vragenlijst niet gebruikt, maar is het model 

visueel gebruikt. Het was daardoor meer een gespreksmiddel. Tegelijkertijd zijn de verschillende manieren uit 
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de praktijk wel in dit model herkenbaar. Tot slot bleek het conceptuele model uit hoofdstuk 2 bruikbaar; de 

onderlinge verbanden zijn in de praktijk teruggevonden. De hoofdconcepten zijn gelijk gebleven en zijn verder 

geconcretiseerd vanuit de praktijk, zoals de verschillende gemeenschappelijke en tegenstrijdige belangen. 

Aanvullend bleek dat meer factoren van invloed waren op het omgaan met belangen; de persoonlijkheid van 

personen en de betrokkenheid van een partij (figuur 5). Tegelijkertijd kan ook gesteld worden dat de 

persoonlijkheid een onderdeel is van de aanpak die mensen gebruiken. Dit lag buiten de scope van dit onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 5. Conceptueel model bij het omgaan met belangen 

 

Uit de resultaten is gebleken dat geen enkel netwerk gebruik heeft gemaakt van een derde partij. Dit resultaat is 

niet in overeenstemming met de verwachting dat mediation een manier is die dementienetwerken gebruiken 

om met tegengestelde belangen om te gaan. Deze bevinding is wel te verklaren door het feit dat aan dit 

onderzoek geen netwerken hebben deelgenomen waarin actuele problemen speelden; dat soort netwerken 

wilden namelijk om verscheidene redenen niet deelnemen aan het onderzoek. 

 

Tijdens de interviews kwam naar voren dat de belangen op uitvoerdersniveau soms verschillen van de belangen 

op bestuurlijk niveau. Waar op bestuurlijk niveau is afgesproken om samen te werken en niet in concurrentie te 

denken, gebeurt dit soms wel op uitvoerdersniveau. Er zijn geen interviews gehouden met respondenten op 

uitvoerdersniveau. Dit lag buiten de scope van het onderzoek. Daarnaast werden soms ook tegenstrijdige 

belangen aangehaald met gemeenten. Deze groep respondenten lag ook buiten de scope van het onderzoek.  

 

Ondanks het feit dat dementienetwerken in algemene zin sterk van elkaar verschillen, is de onderzoekspopulatie 

wel representatief voor de dementienetwerken. Argumenten hiervoor zijn dat de drie deelnemende netwerken 
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verspreid zijn over Nederland, zowel in landelijk als in stedelijk gebied actief zijn. Daarnaast verschilde het aantal 

partners per netwerk. Tegelijkertijd kan een kanttekening geplaatst worden bij de generaliseerbaarheid van de 

resultaten, want er moet wel rekening mee gehouden worden dat dit onderzoek zich uitsluitend heeft kunnen 

focussen op netwerken waarbij geen problemen speelden in de huidige samenwerking. Wanneer 

dementienetwerken met samenwerkingsproblemen wel hadden willen deelnemen, dan zouden de resultaten 

mogelijk anders zijn. Om deze reden kan geen algemene uitspraak worden gedaan over de manier waarop 

zorgaanbieders omgaan met tegenstrijdige belangen. 

 

Een andere factor die van invloed kan zijn op de resultaten is het onderwerp van het onderzoek. Het spreken 

over belangen kan een gevoelig onderwerp zijn, waardoor mensen mogelijk op hun woorden letten. Een enkele 

respondent gaf aan iets netjes te willen omschrijven, omdat hun uitspraken werden opgenomen. Dit wijst erop 

dat sommigen respondenten mogelijk hun verhaal wat genuanceerder gebracht hebben.  

 

Een mogelijke beperking van het onderzoek is dat vier van de zeven adviseurs betrokken zijn bij Dementiezorg 

voor Elkaar. Zij werken dus niet onafhankelijk van elkaar bij dementienetwerken en mogelijk is sprake van 

kennisoverdracht tussen deze adviseurs, waardoor zij tijdens de interviews dezelfde manieren hebben benoemd 

om met belangen om te gaan. Aan de andere kant waren deze adviseurs wel uniek, omdat zij allen betrokken 

zijn bij andere dementienetwerken. 

 

Daarnaast waren alle adviseurs niet specifiek betrokken bij een van de onderzochte netwerken. In de meest 

ideale onderzoekssituatie fungeerden deze adviseurs als derde partij bij de deelnemende netwerken, zodat 

vanuit drie perspectieven naar dezelfde casus gekeken kon worden. Ondanks dit gegeven is het wel van 

meerwaarde geweest voor het onderzoek dat deze adviseurs zijn geïnterviewd; zij zagen namelijk bij andere 

dementienetwerken bepaalde samenwerkingsproblemen en konden ook aangeven hoe zij in dergelijke gevallen 

zouden omgaan met tegengestelde belangen. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door één onderzoeker. Ondanks een member-check, waarbij 71,4% een reactie gaf 

met soms een kleine wijziging, en peer-review, is dit geen ideale onderzoekssituatie. In een ideale situatie 

analyseren meerdere onderzoekers de data. Toch is dit onderzoek een eerste exploratieve toevoeging 

betreffende welke belangen kunnen spelen in dementienetwerken en hoe de zorgaanbieders onderling omgaan 

met tegenstrijdige belangen. 

 

5.3 Aanbevelingen 

5.3.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Een volgend verkennend onderzoek zou zich moeten richten op netwerken met duidelijke 

samenwerkingsproblemen. Een vereiste daarbij is dat het onderzoek niet is gebonden aan een korte 

dataverzamelingsperiode, zoals bij dit onderzoek het geval was. Daardoor is er meer tijd om te zoeken naar de 
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juiste netwerken en om het proces in de tijd te kunnen volgen. Met een langere dataverzamelingsperiode is het 

mogelijk ook het uitvoerdersniveau, zoals casemanagers en huisartsen en gemeenten, te betrekken bij het 

onderzoek. Hierdoor kan inzicht worden verkregen hoe zij het belangenspel ervaren en hoe zij hiermee omgaan.  

De methode van dit onderzoek was het afnemen van individuele interviews. De informatie die hieruit 

voortgekomen is, zegt iets over wat respondenten zeggen te doen in bepaalde situaties, maar dit betekent niet 

per definitie dat zij zich ook daadwerkelijk op die manier gedragen. In vervolgonderzoek kan het interessant zijn 

om andere methoden te gebruiken, waarin het gedrag expliciet zichtbaar is. Methoden waaraan gedacht kan 

worden zijn observaties of rollenspellen. Dit onderzoek kan in dat geval gebruikt worden als basis om hier 

vervolgens verder op voort te bouwen.  

 

Dit onderzoek richtte zich op aanpakken bij het omgaan met belangen. Een aantal andere aanverwante 

onderwerpen zijn interessant voor vervolgonderzoek. In het conceptueel model van dit onderzoek staat dat de 

persoonlijkheid van vertegenwoordigers en ketenregisseurs invloed heeft op de aanpak bij tegenstrijdige 

belangen. Vervolgonderzoek kan zich richten op het onderzoeken van de verhoudingen tussen persoonlijkheid 

en aanpakken bij tegenstrijdige belangen. Mogelijk hangt dit zo sterk samen dat het niet uit elkaar te halen is. 

Mensen kleuren als het ware een bepaalde aanpak met hun eigen persoonlijke kenmerken. Ten tweede kan 

vervolgonderzoek zich richten op de relatie tussen de gebruikte manieren bij het omgaan met tegengestelde 

belangen en het behalen van de samenwerkingsdoelstellingen.  

 

5.3.2 Aanbevelingen voor de praktijk 

De rol van de ketenregisseur bij het omgaan met belangen mag en kan groter worden. Een voorwaarde daarbij 

is dat de ketenregisseur onafhankelijk moet zijn van de verschillende partijen. De rol van de ketenregisseur bij 

het omgaan met belangen is nu wisselend, maar wordt toegedicht door een aantal zorgaanbieders. Door partijen 

drie keer de ‘waarom’-vraag te stellen, kunnen ketenregisseurs erachter komen wat aan bepaalde uitspraken ten 

grondslag ligt. Door eerst de belangen in beeld te brengen, ontstaat daarna pas de mogelijkheid om ermee om 

te gaan. De ketenregisseur zou iedereen aan het woord kunnen laten om vervolgens het gehoorde samen te 

vatten en een advies of opties te geven. Mogelijk kan het omgaan met belangen opgenomen worden in een 

module van een leergang voor ketenregisseurs of training. 

 

Het omgaan met belangen zou niet alleen de rol van de ketenregisseur moeten zijn. Het dementienetwerk is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het ketenbestuur dient zich bij elk plan of voorstel bewust te zijn van de 

belangen die spelen. Het is goed om van elke partij te weten wat de ‘angsten’ zijn, zodat tegengestelde belangen 

zichtbaar worden. Alleen dan kan echt worden gefocust op het klantbelang. Het ketenbestuur kan de belangen 

proactief in beeld brengen door gebruik te maken van samenwerkingsmodellen van bijvoorbeeld Edwin Kaats en 

Wilfrid Opheij.  
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De patiëntenvereniging Alzheimer Nederland is de belangenbehartiger van mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. In alle netwerken wordt aangegeven dat het klantbelang prefereert. Alzheimer moet hier scherp 

op blijven om de netwerkpartners te ondersteunen bij het centraal stellen van het klantbelang. Wanneer dit niet 

gebeurt, kunnen zij dit in eerste instantie signaleren en vervolgens teruggeven aan het ketenbestuur.  

 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de adviseurs verschillende manieren hebben om 

dementienetwerken te ondersteunen bij het omgaan met belangen, zoals de dialoog aangaan, spiegelen, 

gemeenschappelijk belang benadrukken, etc. Een advies voor de adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar (DvE) 

is om de verschillende manieren met elkaar uit te wisselen. De adviseurs van DvE kunnen daarnaast uitwisselen 

welke manier van omgaan met belangen in welke situaties zinvol was. Zij kunnen er ook voor kiezen om de 

ketenregisseur hier meer bij te ondersteunen, zodat deze na het vertrek van de adviseur zelf alert zijn op het 

belangenspel. Hiermee bereikt de adviseur een blijvend resultaat, waarvan het uiteindelijke klantbelang zou 

moeten profiteren. 

 

In dit onderzoek lag de focus niet op de omgevingsfactoren en de invloed van overheidsbeleid en financiers op 

het belangenspel, maar ook aan deze groep wordt aanbevolen om zich bewust te zijn van de belangen in het 

zorglandschap. Het advies is om bij elke beslissing na te gaan wat dit doet met het belangenspel tussen 

zorgaanbieders. Marktwerking zorgde er bijvoorbeeld in het verleden voor dat zorgaanbieders als concurrenten 

tegenover elkaar kwamen te staan. In het heden komt het voor dat twee zorgaanbieders in hetzelfde werkgebied 

zitten, wat concurrentie kan oproepen. Door als financier en overheid het beleid goed te doordenken, kunnen 

dit soort perverse prikkels in de toekomst worden voorkomen. 

 

Overkoepelend wordt aanbevolen om gezamenlijk te focussen op de gemeenschappelijke belangen, zodat 

dementiezorg in Nederland naar een hoger niveau kan worden getild. Samen kom je verder! 
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Geachte [naam ketenregisseur], 
 
Iedereen weet dat samenwerking de sleutel tot succes is voor een goed georganiseerd netwerk. Gezamenlijk valt er meer te 
behalen dan als individuele organisatie en kunnen wij meer betekenen voor mensen met dementie en hun naaste. In het 
kader hiervan doe ik onderzoek als student van de Master Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze 
opdracht wordt begeleid door prof. Robbert Huijsman, in samenwerking met Dementiezorg voor Elkaar en Dementie 
Netwerk Nederland. 
 
Deelname aan het onderzoek houdt in dat ik uw netwerk vriendelijke verzoek deel te nemen op een aantal manieren: 

• Interview met u als ketenregisseur 

• Met drie vertegenwoordigers van verschillende zorgaanbieders een individueel interview. 

• Aanleveren van relevante documenten over het netwerk 
 

Wat levert het u op? 
Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in het samenwerkingsspel tussen zorgaanbieders binnen een 
dementienetwerk. Daarbij spelen verschillende belangen, die gemeenschappelijk of tegenstrijdig kunnen zijn. Bij 
tegenstrijdige belangen gaan de zorgaanbieders hier met een bepaalde strategie mee om. 
 
Er doen meerdere netwerken mee aan dit onderzoek, waardoor jullie netwerk kan leren van de inzichten uit andere 
dementienetwerken (alles is uiteraard anoniem). Hoe kun je omgaan met elkaars belangen, zodat oplossingen bijdragen aan 
de samenwerkingsdoelen? U ontvangt na afloop van het onderzoek mijn bevindingen in een geanonimiseerd 
onderzoeksrapport. 
  
Documenten 
Voor het onderzoek ben ik geïnteresseerd in documenten die bepaalde samenwerkingsissues uit het verleden laten zien, 
zoals een notulen van een regionaal netwerkoverleg. Willen jullie die delen? Uiteraard wordt hier vertrouwelijk mee 
omgegaan en anonimiseer ik de bevindingen. 
 
Interview met u als ketenregisseur 
Als ketenregisseur heeft u in de samenwerking tussen zorgaanbieders binnen een regionaal netwerk een ander perspectief 
dan de zorgaanbieders zelf. Ik ben daarom geïnteresseerd in uw kijk op de samenwerking. Was er in het verleden een 
samenwerkingsissue? Wat vonden de partijen daarin belangrijk? Wat botste daarin en hoe gingen de zorgaanbieders 
hiermee om? 
 
Ik voer graag in april met u een gesprek op een locatie die voor u prettig is. Indien gewenst, leg ik het uitgewerkte 
gespreksverslag aan u voor en natuurlijk wordt uw inbreng anoniem verwerkt. 
 
Interviews met vertegenwoordigers van zorgaanbieders 
Daarnaast wil ik graag met drie vertegenwoordigers van drie verschillende zorgaanbieders in gesprek. Ik wil graag met u 
afstemmen hoe we de zorgaanbieders uitnodigen voor het onderzoek. De selectie en benadering van deze 
vertegenwoordigers doe ik graag in nauw overleg met u. Ik heb eventueel een aparte wervingsbrief voor de zorgaanbieders, 
wat u mogelijk kan helpen. Graag hoor ik of u hier behoefte aan heeft. 
 
Ik bel u graag begin volgende week voor eventuele vragen van uw kant en om te horen of u vanuit het netwerk positief 
tegenover dit onderzoek staat. Alvast bedankt voor een reactie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Naomi Driessen 
Masterstudent Erasmus Universiteit Rotterdam 
460118nd@eur.nl 
06-31976443 
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Geachte [heer/mevrouw naam adviseur], 
  
Iedereen weet dat samenwerking de sleutel tot succes is voor een goed georganiseerd netwerk. Gezamenlijk valt er meer te 
behalen dan als individuele organisatie en kunnen wij meer betekenen voor mensen met dementie en hun naaste. In het 
kader hiervan doe ik onderzoek als student van de Master Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze 
opdracht wordt begeleid door prof. Robbert Huijsman, in samenwerking met Dementiezorg voor Elkaar en Dementie 
Netwerk Nederland. 
  
Ik wil u vriendelijk verzoeken deel te nemen aan dit onderzoek. Dit houdt in dat ik u interview over de samenwerking in een 
netwerk, dit kan ook gaan over andere netwerken dan een dementienetwerk. 
  
Waar gaat het onderzoek over? 
Het onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in het samenwerkingsspel tussen zorgaanbieders binnen een 
dementienetwerk. Daarbij spelen verschillende belangen, die gemeenschappelijk of tegenstrijdig kunnen zijn. Bij 
tegenstrijdige belangen gaan de zorgaanbieders hier met een bepaalde strategie mee om. 
  
Meerdere netwerken doen mee aan dit onderzoek. Ketenregisseurs en vertegenwoordigers (bijv. bestuurders) belichten hun 
perspectief op bovenstaande thema’s. Een manier om met tegenstrijdige belangen om te gaan en de samenwerking te 
verbeteren is een externe expert inschakelen, bijvoorbeeld vanuit het programma Dementiezorg voor Elkaar. U kan als expert 
vanuit een overkoepelend perspectief een beeld schetsen op deze thema’s. 
  
Waar gaat het interview over? 
In het interview staan we stil bij de samenwerkingsvraagstukken waar u mee te maken heeft. Daarnaast komt het thema 
belangen voorbij en specifiek de tegenstrijdige belangen tussen zorgaanbieders binnen een (dementie)netwerk. Tot slot 
hebben we het over (effectieve) tools, werkvormen, interventies of strategieën die gebruikt worden om met tegenstrijdige 
belangen om te gaan. 
  
Wat levert het u op? 
Het onderzoek geeft inzicht in de belangen die spelen in een dementienetwerk en hoe daar mee wordt omgegaan. Deze 
informatie is waardevol voor netwerken om hiermee beter te kunnen omgaan en de samenwerking te bevorderen. 
Daarnaast kan het onderzoek uiteindelijk ook een handvat bieden voor organisatieadviseurs. U ontvangt na afloop van het 
onderzoek mijn bevindingen in een onderzoeksrapport. 
 
Wanneer? 
Ik voer graag in de maand maart of april met u een gesprek op een locatie die voor u prettig is. Uw inbreng wordt hierbij 
natuurlijk anoniem verwerkt. 
  
Doet u mee? 
Graag hoor ik van u of u wel of niet bereid bent om mee te doen. Zo ja, dan maak ik graag een afspraak. Mocht u meer willen 
weten dan kunt u altijd contact opzoeken. 
  
Alvast bedankt voor uw reactie! 
  
Met vriendelijke groet, 
Naomi Driessen 
Masterstudent Erasmus Universiteit Rotterdam 
460118nd@eur.nl 
06-31976443 
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Bijlage 2 Topiclijst vertegenwoordigers zorgaanbieders 

Een scriptieonderzoek naar de belangen van zorgaanbieders in een regionaal dementienetwerk.  

Uitgevoerd door Naomi Driessen (EUR) onder begeleiding van professor Robbert Huijsman. 

 

            Versie: 17-04-2018 

Onderdeel Inhoud 

Introductie Ik ben Naomi Driessen, masterstudent aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Voor mijn afstuderen voer ik dit onderzoek uit met professor 

Robbert Huijsman als begeleider en in samenwerking met Dementiezorg voor 

Elkaar en Dementie Netwerk Nederland. Naast mijn master werk ik bij Vilans 

als adviseur persoonsgerichte zorg.  

Topics aangeven Ik ga graag met u in gesprek over de samenwerking met andere 

zorgaanbieders binnen een dementienetwerk. Ik ga u vragen naar eventuele 

samenwerkingsissues in het verleden, wat was daarin belangrijk voor welke 

partij? En met welke aanpak is dit opgelost? Dit doen we aan de hand van 

twee of drie casussen die u kunt inbrengen. We eindigen het interview met 

een aantal overkoepelende slotreflecties. 

Aangeven dat het gesprek 

op band wordt opgenomen 

Ik heb een memorecorder meegenomen om dit gesprek op te kunnen 

nemen. Deze opname wil ik gebruiken om zelf na afloop nog precies te 

kunnen nagaan wat er gezegd is. Eventuele citaten daaruit worden 

geanonimiseerd verwerkt. 

Aangeven dat de gegevens 

anoniem zijn 

Wat hier gezegd wordt, wordt anoniem gebruikt voor dit onderzoek.. Voor 

deelname aan het onderzoek wil ik u vragen dit toestemmingformulier 

(informed consent) in te vullen. 

- Is voor u de bedoeling van dit gesprek duidelijk? 

- Heeft u nog vragen? 
 

Start 

TOPICS VOORBEELDVRAGEN 

1. Eigen rol in netwerk Startvraag: 

• Wat is uw rol in het netwerk? 

2. Omgaan met 

gemeenschappelijke en 

tegenstrijdige belangen 

Startvraag: 

• Hoe gaat u samen met het netwerk om met tegenstrijdige en 

gemeenschappelijke belangen? 

Case 1: gemeenschappelijke belangen 

Een casus uitdiepen, waarbij er gemeenschappelijke belangen waren tussen zorgaanbieders.  

1. 

samenwerkingsvraagstuk/ 

type partners 

Startvraag: 

• Wilt u een case beschrijven, waarbij gemeenschappelijke belangen 

aanwezig waren tussen zorgaanbieders? Wie waren er betrokken? 
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2. Gemeenschappelijke 

belangen – in beeld 

brengen 

Startvraag: 

• Welke belangen ziet u in dit samenwerkingsvraagstuk? 

• Hoe werden deze belangen zichtbaar? 

o Zorginhoudelijk 

o Financieel 

o Strategisch 

 

o Individueel 

o Ketenpartner 

o Collectief 

 

o Tussen dezelfde 

‘soort’ 

zorgaanbieders 

o Tussen 

verschillende 

‘soort’ 

zorgaanbieders 

 

3. Samenvatting van 

bovenstaande besproken 

Ik koppel kort terug wat ik gehoord heb en vraag of de respondent nog dingen 

wil toevoegen of dat we door kunnen naar de volgende case.  

 

Case 2: tegenstrijdige belangen 

Een casus uitdiepen, waar er tegenstrijdige belangen waren tussen zorgaanbieders.  

TOPICS VOORBEELDVRAGEN 

1. 

samenwerkingsvraagstuk/ 

type partners 

Startvraag: 

• Wilt u een case beschrijven, waarbij tegenstrijdige belangen 

aanwezig waren tussen zorgaanbieders? Wie waren er betrokken? 

2. Tegenstrijdige belangen 

– in beeld brengen 

Startvraag: 

• Welke tegenstrijdige belangen (samenwerkingsissue) ziet u in dit 

samenwerkingsvraagstuk? 

• Wat was voor uw organisatie echt belangrijk? 

• Wat is het ergste wat uw organisatie kan overkomen in de 

samenwerking? Wanner gaat het mis? 

• Hoe werd zichtbaar wat voor welke partij van belang was? 

 

o Zorginhoudelijk 

o Financieel 

o Strategisch 

 

o Individueel 

o Ketenpartner 

o Collectief 

 

o Tussen dezelfde 

‘soort’ 

zorgaanbieders 

o Tussen 

verschillende 

‘soort’ 

zorgaanbieders 

 

3. Strategieën, tools en 

interventies bij 

tegenstrijdige belangen 

Startvraag: 

• Hoe hebben jullie als netwerk hierin gehandeld? Welke tools, 

werkvormen, strategieën of interventies zijn gebruikt? 

4. Strategie – eigen belang 

versus andermans belang 

• In hoeverre was de strategie/aanpak gebruikt vanuit de intentie om 

te zorgen voor wat uw organisatie belangrijk vindt? En in hoeverre 

voor wat andere zorgaanbieders belangrijk vinden? 

 

Voor dit onderdeel wordt gebruik gemaakt van de volgende figuur, 

zodat de respondent kan aanwijzen vanuit welke intentie de aanpak 

werd gebruikt.  
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5. Effectiviteit gebruikte 

strategieën, tools en 

interventies 

Startvraag: 

• Was de aanpak zo effectief dat u het de volgende keer in een 

gelijksoortige case weer zou gebruiken? 

• Is deze aanpak ook te gebruiken bij andere soorten belangen? Zo 

niet, welke andere strategieën worden gebruikt? 

 

6. Eigen rol van 

vertegenwoordiger 

Startvraag: 

• Wat vond u vooral belangrijk in deze case? 

• Wat is het ergste wat u persoonlijk kan overkomen in de 

samenwerking? Wanner gaat het mis? 

 

Rekening mee houden dat de vertegenwoordiger mogelijk ook vanuit de eigen 

organisatie belangen mee krijgt. Dit heeft in het conceptuele model invloed op 

de belangen tussen zorgaanbieders en op de gebruikte mechanismes. 

 

7. Samenvatting van 

bovenstaande besproken 

Ik koppel kort terug wat ik gehoord heb en vraag of de respondent nog dingen 

wil toevoegen of dat we door kunnen naar de volgende case / overkoepelende 

slotreflecties..  

 

Overkoepelende slotreflecties 

Uitzoomend op alle cases ben ik nog benieuwd naar een aantal slotreflecties. 

 

o Trends (frequentie en accentverschuiving in aard belangen) 

o Invloed van het aantal betrokken partijen bij belangen 

o Derde-partij rol oppakken door ketenregisseurs of externe adviseur, waarom wel/niet? 

 

TOPIC – Professor Robbert Huijsman 

TOPIC – Professor Robbert 

Huijsman 

Wat acht u het beste voor integrale zorg en ondersteuning voor mensen met 

dementie, een ziekte-specifieke of een meer generalistische benadering? En 

waarom? 
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Afsluiting interview Sluit het interview af door te vragen of de respondent nog iets kwijt wil wat 

van belang kan zijn voor het onderzoek. Bedank de respondent vervolgens. 

Vraag hoe hij of zij het gesprek vond gaan en of hij of zij nog iets wil vragen of 

opmerken over het onderzoek. 

Uitleggen van het vervolg U ontvangt aan het eind van mijn onderzoek de quotes die ik van u wil 

gebruiken in het onderzoek. Aan u de vraag of u deze per mail wilt checken 

op juistheid. Vind u dat goed? 

 

Uiteraard ontvangt u na afloop in september ook de volledige 

onderzoeksresultaten. 

Bedanken  Hartelijk dank voor uw tijd en inbreng in dit gesprek. Leuk om u te leren 

kennen. 

Ter afsluiting  Als u meer informatie wilt of vragen heeft kan u altijd contact met mij 

opnemen (contactgegevens geven). 
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Bijlage 3 Topiclijst ketenregisseurs 

Een scriptieonderzoek naar de belangen van zorgaanbieders in een regionaal dementienetwerk.  

Uitgevoerd door Naomi Driessen (EUR) onder begeleiding van professor Robbert Huijsman. 

 

            Versie: 17-04-2018 

Onderdeel Inhoud 

Introductie Ik ben Naomi Driessen, masterstudent aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Voor mijn afstuderen voer ik dit onderzoek uit met professor 

Robbert Huijsman als begeleider en in samenwerking met Dementiezorg voor 

Elkaar en Dementie Netwerk Nederland. Naast mijn master werk ik bij Vilans 

als adviseur persoonsgerichte zorg.  

Topics aangeven Ik ga graag met u in gesprek over de samenwerking met andere 

zorgaanbieders binnen een dementienetwerk. Ik ga u vragen naar eventuele 

samenwerkingsissues in het verleden, wat was daarin belangrijk voor welke 

partij? En met welke aanpak is dit opgelost? Dit doen we aan de hand van 

twee of drie casussen die u kunt inbrengen. We eindigen het interview met 

een aantal overkoepelende slotreflecties. 

Aangeven dat het gesprek 

op band wordt opgenomen 

Ik heb een memorecorder meegenomen om dit gesprek op te kunnen 

nemen. Deze opname wil ik gebruiken om zelf na afloop nog precies te 

kunnen nagaan wat er gezegd is. Eventuele citaten daaruit worden 

geanonimiseerd verwerkt. 

Aangeven dat de gegevens 

anoniem zijn 

Wat hier gezegd wordt, wordt anoniem gebruikt voor dit onderzoek. Voor 

deelname aan het onderzoek wil ik u vragen dit toestemmingformulier 

(informed consent) in te vullen. 

- Is voor u de bedoeling van dit gesprek duidelijk? 

- Heeft u nog vragen? 
 

Start 

TOPICS VOORBEELDVRAGEN 

1. Eigen rol in netwerk Startvraag: 

• Wat is uw rol in het netwerk als ketenregisseur? 

2. Omgaan met 

gemeenschappelijke en 

tegenstrijdige belangen 

Startvraag: 

• Hoe gaat u samen met het netwerk om met tegenstrijdige en 

gemeenschappelijke belangen? 

Case 1: gemeenschappelijke belangen 

Een casus uitdiepen, waarbij er gemeenschappelijke belangen waren tussen zorgaanbieders.  

1. 

samenwerkingsvraagstuk/ 

type partners 

Startvraag: 

• Wilt u een case beschrijven, waarbij gemeenschappelijke belangen 

aanwezig waren tussen zorgaanbieders? Wie waren er betrokken? 
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2. Gemeenschappelijke 

belangen – in beeld 

brengen 

Startvraag: 

• Welke belangen ziet u in dit samenwerkingsvraagstuk? 

• Wat was uw rol bij het in beeld brengen van de belangen? / Hoe 

heeft u in beeld gebracht wat voor welke partij van belang is? 

o Zorginhoudelijk 

o Financieel 

o Strategisch 

 

o Individueel 

o Ketenpartner 

o Collectief 

 

o Tussen dezelfde 

‘soort’ 

zorgaanbieders 

o Tussen 

verschillende 

‘soort’ 

zorgaanbieders 

 

3. Samenvatting van 

bovenstaande besproken 

Ik koppel kort terug wat ik gehoord heb en vraag of de respondent nog dingen 

wil toevoegen of dat we door kunnen naar de volgende case.  

 

Case 2: tegenstrijdige belangen 

Een casus uitdiepen, waar er tegenstrijdige belangen waren tussen zorgaanbieders.  

TOPICS VOORBEELDVRAGEN 

1. 

samenwerkingsvraagstuk/ 

type partners 

Startvraag: 

• Wilt u een case beschrijven? De belangen die speelde tussen de 

zorgaanbieders en de betrokkenen? 

2. Tegenstrijdige belangen 

– in beeld brengen 

Startvraag: 

• Welke tegenstrijdige belangen (samenwerkingsissue) ziet u in dit 

samenwerkingsvraagstuk? 

• Wat was voor uw organisatie echt belangrijk? 

• Wat is het ergste wat uw organisatie kan overkomen in de 

samenwerking? 

• Hoe heeft u in beeld gebracht wat voor welke partij van belang is? 

 

o Zorginhoudelijk 

o Financieel 

o Strategisch 

 

o Individueel 

o Ketenpartner 

o Collectief 

 

o Tussen dezelfde 

‘soort’ 

zorgaanbieders 

o Tussen 

verschillende 

‘soort’ 

zorgaanbieders 

 

3. Strategieën, tools en 

interventies bij 

tegenstrijdige belangen 

Startvraag: 

• Hoe hebben jullie als netwerk hierin gehandeld? Welke tools, 

werkvormen, strategieën of interventies zijn gebruikt? 

• Hoe zorgt u ervoor dat een ieder op één lijn zit? 

4. Effectiviteit gebruikte 

strategieën, tools en 

interventies 

Startvraag: 

• Was de aanpak zo effectief dat u het de volgende keer in een 

gelijksoortige case weer zou gebruiken? 

• Is deze aanpak ook te gebruiken bij andere soorten belangen? Zo 

niet, welke andere aanpak zou u dan gebruiken? 

 



     Masterscriptie - Alleen ga je sneller, samen kom je verder      Naomi Driessen (460118) 
  

 
63 

5. Mogelijk eigen belang 

ketenregisseur 

Startvraag: 

• Wat vond u vooral belangrijk in deze case? 

• Wat is het ergste wat u persoonlijk kan overkomen in de 

samenwerking? Wanner gaat het mis? 

 

Rekening mee houden dat de ketenregisseur ook mogelijk vanuit de eigen 

organisatie belangen mee krijgt.  

 

6. Samenvatting van 

bovenstaande besproken 

Ik koppel kort terug wat ik gehoord heb en vraag of de respondent nog dingen 

wil toevoegen of dat we door kunnen naar de volgende case.  

 

Overkoepelende slotreflecties 

Uitzoomend op alle cases ben ik nog benieuwd naar een aantal slotreflecties. 

 

o Trends (frequentie en accentverschuiving in aard belangen) 

o Invloed van het aantal betrokken partijen bij belangen 

o Derde-partij rol oppakken door ketenregisseurs of externe adviseur, waarom wel/niet? 

 

TOPIC – Professor Robbert Huijsman 

TOPIC – Professor Robbert 

Huijsman 

Wat acht u het beste voor integrale zorg en ondersteuning voor mensen met 

dementie, een ziekte-specifieke of een meer generalistische benadering? En 

waarom? 

  

Afsluiting interview Sluit het interview af door te vragen of de respondent nog iets kwijt wil wat 

van belang kan zijn voor het onderzoek. Bedank de respondent vervolgens. 

Vraag hoe hij of zij het gesprek vond gaan en of hij of zij nog iets wil vragen of 

opmerken over het onderzoek. 

Uitleggen van het vervolg U ontvangt aan het eind van mijn onderzoek de quotes die ik van u wil 

gebruiken in het onderzoek. Aan u de vraag of u deze per mail wilt checken 

op juistheid. Vind u dat goed? 

 

Uiteraard ontvangt u na afloop in september ook de volledige 

onderzoeksresultaten. 

Bedanken  Hartelijk dank voor uw tijd en inbreng in dit gesprek. Leuk om u te leren 

kennen. 

Ter afsluiting  Als u meer informatie wilt of vragen heeft kan u altijd contact met mij 

opnemen (contactgegevens geven). 
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Bijlage 4 Topiclijst adviseurs 

Een scriptieonderzoek naar de belangen van zorgaanbieders in een regionaal dementienetwerk.  

Uitgevoerd door Naomi Driessen (EUR) onder begeleiding van professor Robbert Huijsman. 

 

             Versie: 16-03-2018 

Onderdeel Inhoud 

Introductie Fijn dat u tijd maakt voor dit interview. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. 

Ik ben Naomi Driessen, masterstudent aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Voor mijn afstuderen voer ik dit onderzoek uit. Ik word 

begeleid door prof. Robbert Huijsman, die ook het programma 

Dementiezorg voor Elkaar leidt. Ook Monique Spierenburg heeft mij 

geholpen bij de totstandkoming van de thema’s die ik wil gaan bespreken. 

Topics aangeven Ik ga graag met u in gesprek over samenwerkingsvraagstukken en de 

tegenstrijdige belangen (samenwerkingsissues) die je daar soms ziet tussen 

zorgaanbieders. Het gaat dan specifiek hoe hiermee om wordt gegaan. 

Welke tools, welke strategieën gebruikt u? En in hoeverre is dit effectief, 

wat inhoudt dat het daadwerkelijk de samenwerking bevordert.  

Uitleg over doel van het 

gesprek 

De kennis die u heeft, kunnen ons helpen bij het inzichtelijk maken van de 

belangen die spelen in netwerken en hoe hiermee omgegaan wordt. Voor 

dementienetwerken biedt dit mogelijk aanknopingspunten om oplossingen 

te vinden ten gunste van de samenwerkingsdoelen. Ook voor 

organisatieadviseurs kan het inzichtelijk maken welke belangen er spelen 

en hoe ermee om wordt gegaan. 

Aangeven dat het gesprek op 

band wordt opgenomen 

Ik heb een memorecorder meegenomen om dit gesprek op te kunnen 

nemen. Deze opname wil ik gebruiken om zelf na afloop nog precies te 

kunnen nagaan wat er gezegd is. Eventuele citaten daaruit worden 

geanonimiseerd verwerkt. 

Aangeven dat de gegevens 

anoniem zijn 

Wat hier gezegd wordt, wordt anoniem gebruikt voor dit onderzoek. Wij 

gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en slaan dit zorgvuldig op. Voor 

deelname aan het onderzoek wil ik u vragen dit toestemmingformulier 

(informed consent) in te vullen. 

- Is voor u de bedoeling van dit gesprek duidelijk? 

- Heeft u nog vragen? 

Oke, dan gaan we nu starten en zet ik de memorecorder aan. U mag uw 

naam zeggen en toestemming geven voor de opname.  

Case 1 

Ik ben benieuwd naar een recente case waarin er sprake was van tegenstrijdige belangen tussen partijen. In 

dit interview doorlopen we een twee tot drietal case. Per case hoor ik graag van u welke partijen een rol 

speelde, wat de aard van de tegenstrijdige belangen waren en welke strategie, tool of middel is gebruikt om 

hiermee om te gaan om er samen uit te komen.  
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TOPICS VOORBEELDVRAGEN 

1. samenwerkingsvraagstuk/ 

type partners 

Startvraag: 

• Wilt u een case beschrijven? De issue die hier speelde en de 

betrokkenen? 

2. Tegenstrijdige belangen Startvraag: 

• Welke tegenstrijdige belangen (samenwerkingsissue) ziet u in dit 

samenwerkingsvraagstuk? 

• Hoe brengt u deze belangen in beeld? 

o Zorginhoudelijk 

o Financieel 

o Strategisch 

 

o Individueel 

o Netwerkpartner 

o Collectief 

(netwerk) 

 

3. Strategieën, tools en 

interventies bij tegenstrijdige 

belangen 

Startvraag: 

• Hoe heeft u hierin gehandeld? Welke tools, werkvormen, 

strategieën of interventies gebruikt u? 

4. Effectiviteit gebruikte 

strategieën, tools en 

interventies 

Startvraag: 

• Was de aanpak zo effectief dat u het de volgende keer in een 

gelijksoortige case weer zou gebruiken? 

• Is deze aanpak ook te gebruiken bij andere soorten belangen? 

 

5. Samenvatting van 

bovenstaande besproken 

Ik koppel kort terug wat ik gehoord heb en vraag of de respondent nog 

dingen wil toevoegen of dat we door kunnen naar de volgende case.  

 

Case 2 

TOPICS VOORBEELDVRAGEN 

1. samenwerkingsvraagstuk/ 

type partners 

Startvraag: 

• Wilt u een case beschrijven? De issue die hier speelde en de 

betrokkenen? 

2. Tegenstrijdige belangen Startvraag: 

• Welke tegenstrijdige belangen (samenwerkingsissue) ziet u in dit 

samenwerkingsvraagstuk? 

• Hoe brengt u deze belangen in beeld? 

o Zorginhoudelijk 

o Financieel 

o Strategisch 

 

o Individueel 

o Netwerkpartner 

o Collectief 

(netwerk) 

 

3. Strategieën, tools en 

interventies bij tegenstrijdige 

belangen 

Startvraag: 

• Hoe heeft u hierin gehandeld? Welke tools, werkvormen, 

strategieën of interventies gebruikt u? 

4. Effectiviteit gebruikte 

strategieën, tools en 

interventies 

Startvraag: 

• Was de aanpak zo effectief dat u het de volgende keer in een 

gelijksoortige case weer zou gebruiken? 

• Is deze aanpak ook te gebruiken bij andere soorten belangen? 

 

5. Samenvatting van 

bovenstaande besproken 

Ik koppel kort terug wat ik gehoord heb en vraag of de respondent nog 

dingen wil toevoegen of dat we door kunnen naar de volgende case.  
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Case 3 (i.v.m tijd misschien overslaan en door naar overkoepelend) 

TOPICS VOORBEELDVRAGEN 

1. samenwerkingsvraagstuk/ 

type partners 

Startvraag: 

• Wilt u een case beschrijven? De issue die hier speelde en de 

betrokkenen? 

2. Tegenstrijdige belangen – 

in beeld brengen 

Startvraag: 

• Welke tegenstrijdige belangen (samenwerkingsissue) ziet u in dit 

samenwerkingsvraagstuk? 

• Hoe breng je deze belangen in beeld? 

 

o Zorginhoudelijk 

o Financieel 

o Strategisch 

 

o Individueel 

o Netwerkpartner 

o Collectief 

(netwerk) 

 

3. Strategieën, tools en 

interventies bij tegenstrijdige 

belangen 

Startvraag: 

• Hoe heeft u hierin gehandeld? Welke tools, werkvormen, 

strategieën of interventies gebruikt u? 

4. Effectiviteit gebruikte 

strategieën, tools en 

interventies 

Startvraag: 

• Was de aanpak zo effectief dat u het de volgende keer in een 

gelijksoortige case weer zou gebruiken? 

• Is deze aanpak ook te gebruiken bij andere soorten belangen? 

 

5. Samenvatting van 

bovenstaande besproken 

Ik koppel kort terug wat ik gehoord heb en vraag of de respondent nog 

dingen wil toevoegen of dat we door kunnen naar de volgende case.  

 

Overkoepelende slotreflecties 

Uitzoomend op alle cases ben ik nog benieuwd naar een aantal slotreflecties. 

 

o Trends (frequentie en accentverschuiving in aard belangen) 

o Invloed van het aantal betrokken partijen bij belangen 

o Strategie zonder betrokkenheid van derde partij (netwerkpartners zelf aanpakken) 

o Derde-partij rol oppakken door ketenregisseurs, waarom wel/niet? 

o Valkuilen bij issues door netwerkpartners 

o Advies voor netwerkpartners die met tegenstrijdige belangen te maken hebben 

 

 

Afsluiting interview Sluit het interview af door te vragen of de respondent nog iets kwijt wil wat 

van belang kan zijn voor het onderzoek. Bedank de respondent vervolgens. 

Vraag hoe hij of zij het gesprek vond gaan en of hij of zij nog iets wil vragen 

of opmerken over het onderzoek. 

Uitleggen van het vervolg U ontvangt aan het eind van mijn onderzoek de citaten die ik van u wil 

gebruiken in het onderzoek. Aan u de vraag of u deze wilt checken op 

juistheid, per mail. Vind u dat goed? 
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Uiteraard ontvangt u na afloop in september ook de volledige 

onderzoeksresultaten. 

Bedanken  Hartelijk dank voor uw tijd en inbreng in dit gesprek. Leuk om u te leren 

kennen. 

Ter afsluiting  Als u meer informatie wilt of vragen heeft kan u altijd contact met mij 

opnemen (contactgegevens geven). 
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Bijlage 5 Toestemmingsformulier 

Toestemmingsformulier interview 
In het kader van een scriptieonderzoek naar de belangen van zorgaanbieders in een regionaal 
dementienetwerk. Deze opdracht wordt uitgevoerd door Naomi Driessen onder begeleiding van professor 
Robbert Huijsman. 

Versie: voor de deelnemer 

In te vullen door de deelnemer:  

✓ Ik heb de informatiebrief gelezen.  
 

✓ De onderzoeker heeft verteld wat het betekent om mee te doen aan dit onderzoek. Ik begrijp wat er gaat 
gebeuren en waar dit onderzoek voor bedoeld is. 
 

✓ Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.  
 

✓ Ik weet dat de onderzoekers van dit onderzoek mijn gegevens kunnen inzien.  
 

✓ Ik geef toestemming om mijn gegevens, zonder mijn naam en niet herleidbaar naar mij, te gebruiken in de 
onderzoeksrapportage en eventuele daaruit volgende kennisproducten. 
 

✓ Mijn vragen zijn beantwoord en ik heb verder geen vragen meer.  

Ik wil meedoen aan dit onderzoek. Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment 
kan beslissen om toch niet mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.  

Naam deelnemer: …………………………………………………. Datum:  / /  

Handtekening:      

 

 In te vullen door de onderzoeker Naomi Driessen:  

✓ Ik verklaar hierbij deze deelnemer volledig geïnformeerd te hebben over het genoemde onderzoek.  
 

✓ Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de deelnemer zou kunnen 
beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.  

 

✓ De deelnemer zal van een eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen 
nadelige gevolgen ondervinden.  

  

Naam onderzoeker: …………………………………………………. Datum:  / /  

Handtekening:  

 

  


