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Waarom een meerjarenplan?

Het meerjarenplan kan helpen om een

netwerk meer vorm en invulling te geven

Zorgverzekeraars vragen om meerjarenplannen

en gebruiken het als sturingsinstrument voor

hun inkoop

Sturingsinstrument/inkoop

Behoefte/plan

Jaarplan 

netwerk 

dementie



Bron: plan zorgverzekeraars mei 2017

Plan ZN

(mei 2017)
• Preferente verzekeraar neemt regie, rest ‘volgt’

• Maatwerkafspraken over bekostiging dementienetwerk

• Iedereen doet mee aan ‘uitkomstindicatoren dementie’, op 

weg naar financiering dementienetwerk o.b.v. uitkomsten

• Ketenregisseur maakt gedragen meerjarenplan (Q2 2018)

• Samenwerkingsverband over Wmo, Zvw en Wlz heen

Infrastructuur en randvoorwaarden ketenzorg versterken:



ZN en DvE hebben ieder eigen 

analyse gemaakt. 

Afstemming om te kijken waar er 

samen gewerkt kan worden om 

netwerken beter te ondersteunen.

Handiger overzicht van 

terugkoppeling in 1 document. 

Waarom gezamenlijke terugkoppeling?
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Doel van DvE-analyse meerjarenplannen 

01

Helpen om de verbinding 

tussen dementienetwerken 

en zorgverzekeraars te 

verbeteren en focus te 

geven.

Verbinden en focus 

creeëren

02

Activiteiten van 

Dementiezorg voor Elkaar 

beter laten aansluiten bij 

waar de praktijk mee 

bezig is.

Activiteiten DvE meer

aansluiten op praktijk

03

Inzicht krijgen in huidige 

variatie in organisatie en 

financiering van 

dementienetwerken als basis 

om hier verder perspectief 

op te ontwikkelen.

Meer inzicht op thema

organisatie en financiering
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Doel evaluatie

Meest voorkomende thema’s in acties

Hoe nu verder?

Opzet

03
Organisatie en financiering

Hoe nu verder?
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Aanpak analyse meerjarenplannen

Netwerken gevraagd om meerjarenplannen met DvE te delen. In totaal heeft

DvE er 30 gekregen wat neerkomt op +/- 50%. 

Verzamelen meerjarenplannen

De meerjarenplannen geanalyseerd op financiering en organisatievormen. Dit

wisselt erg en men kan hier misschien nog veel van elkaar leren. 

Specificering financiering en organisatie

Meerjarenplannen gelezen. Hieruit een top 5 gemaakt van knelpunten inhoudelijk, 

knelpunten in samenwerking en top 5 van benoemde doelen/acties. 

Analyse meerjarenplannen

01

02

03

Bespreking met bestuur DNN. Daaruit kwamen extra vragen. Deze

verder geanalyseerd. 

Bespreking bestuur DNN

04

Analyse gepresenteerd + ophalen knelpunten/actiepunten van de 

netwerkcoördinatoren waar DvE bij zou kunnen ondersteunen

Bijeenkomst DNN-netwerken November 2018
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Top 5 inhoudelijke knelpunten 

benoemd in de meerjarenplannen (n=32)

*

02

Wachtlijsten voor intramurale zorg

Kennislacune professionals 

(met name m.b.t. vroegsignalering)

Zorgval thuiszorg Zvw/WMO naar Wlz

Personeelstekort (kwalitatief & kwantitatief)

Kennis van elkaar als partners. Wie doet wat? 
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04
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Communicatie en afstemming van processen niet 

optimaal

Huisartsen zijn niet altijd betrokken bij het netwerk

Zorgverzekeraars zijn niet altijd (inhoudelijk) betrokken 

bij het netwerk

Financiering niet toereikend (bv. voor gezamenlijke 

scholing of om uit te voeren wat netwerk nodig heeft)

ICT-voorzieningen niet optimaal

01

02

03

04

Knelpunten samenwerking (n=32)
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Top 5 van de meest voorkomende 

actiepunten in meerjarenplannen (n=32)

• Verbeteren onderlinge communicatie (ICT)

• Specifiek samenwerking welzijn-zorg

Samenwerking binnen keten (22x)

• Organisatie casemanagement

• Kwaliteit van Casemanagement

Casemanagement (23x)

• Respijtzorg

• Betere informatievoorziening

• Signalering dementie door o.a. POH, 

wijkteam, huishoudelijke hulp.

• Samen dementievriendelijk

Deskundigheidsbevordering (21x)

• Jonge mensen met dementie  

• Migranten

Speciale doelgroepen (16x)
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Voetnoot: conclusies zijn vastgesteld o.b.v. 15 meerjarenplannen. 

Mantelzorgondersteuning (17x)



Opvallendheden in de meerjarenplannen

Ambitieus

Netwerken willen aan 

de slag met veel 

verschillende thema’s. 

Plannen zijn ambitieus 

van aard 

Verschil knelpunten

en acties.  

Beperkte

concreetheid

De acties uit de 

meerjarenplannen zijn

nog weinig SMART en 

veel continue 

activiteiten. 

Jaarplannen of 

agenda’s bieden hier

nog ruimte. 

Weinig actiepunten

op financiering

Weinig acties om 

financieringsknelpunten 

aan te pakken

Acties zijn op regionale 

knelpunten. Landelijke 

knelpunten zoals zorgval

worden niet als actie 

genoemd. 
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Organisatie

en

financiering
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Organisatie en financiering:

4 subonderwerpen
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Bestuurlijke vorm (n=30)*

* Allemaal met ketencoördinator

3 lagen: stuurgroep met paar leden, netwerkoverleg

met alle partners, werkgroep(en) (7x)

01

02 2 lagen: stuurgroep met paar leden en netwerkoverleg met alle

partners (8x)

03

4 lagen: managementberaad (eindverantwoordelijk), 

regiegroep met alle partners, kernteam, werkgroepen (4x)

Onduidelijk in meerjarenplan (5x)

04

1 laag: stuurgroep met alle netwerkpartners (6x)
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Varianten financiering* netwerk (n=30)

*Met financiering netwerk bedoelen we: ketencoördinator, secretariaat, website

Niets over eventuele financieringsexperimenten in meerjarenplannen

Partners netwerk betalen bijdrage (6x)

- Daarnaast ook nog inzet in uren bij activiteiten
01

02 Gemeenten en zorgverzekeraar betalen (5x)

- Eigen bijdragen van partners in uren bij activiteiten

03 Zorgverzekeraar betaalt (8x)

- Eigen bijdragen van partners in uren aan activiteiten

Onduidelijk in meerjarenplan (9x)

04 Gemeente betaalt (2x)

- Eigen bijdragen van partners in uren aan activiteiten
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Samenwerking zorgverzekeraars(n=30)

02

Type relatie Zorgverzekeraar

Financiering (volledig) VGZ 1x, Menzis 2x

Financiering (gedeeltelijk) Zilveren Kruis 3x, Menzis 3x

Deelname aan keten Zilveren Kruis 1x, VGZ 1x

Deelname klankbordgroepen CZ 1x

Gesprekken financiering lopen Zilveren Kruis 3x

Netwerkreviewscan CZ 2x

Inzetten casemanagement DFZ

Geen relatie, maar dit heeft wel voorkeur Zilveren Kruis 2x

Geen/onbekend 10x

Preferente Zorgverzekeraar:

• Zilveren Kruis: 8

• Menzis: 4

• CZ: 3

• VGZ: 1

• DFZ: 1

• Onbekend: 6



Varianten samenwerking andere 

netwerken (n=30)

Palliatief (5x)

- Deskundigheidsbevordering

- Advance care planning
01

02
Kwetsbare ouderen/geriatrie (7x)

- Kennisuitwisseling, samenhangend aanbod

- 1x is netwerk dementie opgegaan in netwerk kwetsbare ouderen

- 1x onderdeel van Netwerk Veerkrachtige Ouderen

03
Ander dementienetwerk (7x)

- Aansluiting bij DNN en/of samenwerking met naburig

dementienetwerk

Onduidelijk in meerjarenplan (14x)04



Aanpak analyse meerjarenplannen

Netwerken gevraagd om meerjarenplannen met DvE te delen. In totaal heeft

DvE er 30 gekregen wat neerkomt op +/- 50%. 

Verzamelen meerjarenplannen

De meerjarenplannen geanalyseerd op financiering en organisatievormen. Dit

wisselt erg en men kan hier misschien nog veel van elkaar leren. 

Specificering financiering en organisatie

Meerjarenplannen gelezen. Hieruit een top 5 gemaakt van knelpunten inhoudelijk, 

knelpunten in samenwerking en top 5 van benoemde doelen/acties. 

Analyse meerjarenplannen

01

02

03

Bespreking met bestuur DNN. Daaruit kwamen extra vragen. Deze

verder geanalyseerd. 

Bespreking bestuur DNN

04

Analyse gepresenteerd + ophalen knelpunten/actiepunten van de 

netwerkcoördinatoren waar DvE bij zou kunnen ondersteunen

Bijeenkomst DNN-netwerken November 2018

05



Wachtlijsten casemanagement
• 13 netwerken hebben geen wachtlijst

• 5 verwachten wel wachtlijst door vergrijzing 

• 5 netwerken hebben wachtlijst

• Reden o.a. opleidingseis & financiering

• 7 netwerken gaan de wachtlijsten regionaal in kaart te brengen.

• 5 netwerken onbekend 



Get a Modern Presentation

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I 

hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. You can 

simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

Uitkomstindicatoren
• 7 netwerken benoemen deelname aan UID

• 5 netwerken nemen deelname in overweging

• 18 netwerken beschrijven niks

• Niet geteld maar netwerken benoemen vaak wel de mantelzorgmonitor 

en/of netwerkindicatoren wanneer ze de UID niet noemen.   



Hoe ziet de netwerkregie er uit?

01

02

Wie coördineert de activiteiten van het netwerk?

• Coördinator

• Ketenregisseur

• Netwerkregisseur

• Netwerkcoördinator

1 netwerk heeft netwerkcoördinator & ketenregisseur.

In enkele gevallen heeft de ketenregisseur

secretariële ondersteuning. 

Uren ketenregisseur:

• Varieert van 4-36u per week

• Niet in alle meerjarenplannen zijn de uren 

gespecificeerd

• Soms is het bedrag voor de ketenregisseur 

in de begroting gespecificeerd
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Actiepunten uit bijeenkomst DNN (nov ’18)

Domeinoverstijgende financiering/financiële ontschotting (16x)01

02 (Levensvatbaarheid van continuïteit) Keten- of netwerkfinanciering (8x)

03 Kennislacune/deskundigheidbevordering zorgprofessionals (5x)

ICT-systeem (5X)04
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Analyse meerjarenplannen

Werkgroep wijkverpleging, 
projectgroep Dementie

28



Doel analyse meerjarenplannen vanuit ZN

29

Check in hoeverre de sleutelfactoren van ‘samen op 

weg’ terugkomen in de netwerken. 

Dit kan later meer inzicht geven in hoe belangrijk de 

sleutelfactoren zijn voor het netwerk. 

https://www.deltaplandementie.nl/nl/samen-op-weg-naar-uitkomstensturing-van-netwerken-voor-dementiezorg


Kwantitatieve analyse

Kwantitatieve analyse van meerjarenplannen aan de 

hand van de sleutelfactoren uit ‘samen op weg’. 

Er zijn 48 geanalyseerde meerjarenplannen.

30
Meer over samen op weg: https://www.deltaplandementie.nl/nl/samen-op-weg-naar-uitkomstensturing-van-
netwerken-voor-dementiezorg

https://www.deltaplandementie.nl/nl/samen-op-weg-naar-uitkomstensturing-van-netwerken-voor-dementiezorg
https://www.deltaplandementie.nl/nl/samen-op-weg-naar-uitkomstensturing-van-netwerken-voor-dementiezorg


Sleutelfactoren samenwerkingsvormen

structuur

spelregels

Inhoud
ontwikkeling

perspectief

financiering

31

juridisch
bestuurlijke betrokkenheid
omvang netwerk

afspraken
mandaat
coördinatie

informatiestructuur
casemanagement
cliëntgericht werken

gezamenlijke zorgvisie
deskundigheidsbevordering

overhead
bekostiging zorg



Sleutelfactor Kenmerk
Structuur Samenwerking formeel Ja 26 

Nee 4
niet bekend 17

Enkelvoudig of meervoudig enkelvoudig 36
meervoudig 9

Bestuurlijke betrokkenheid Ja 45
Nee 1
Niet bekend 2

Omvang beschreven Ja 38
Nee 7
Niet bekend 3

Verschillende domeinen geborgd Ja 45
Niet bekend 3

Vast aanspreekpunt voor verzekeraars Ja 29
Nee 1
Niet bekend 18

Spelregels Zorgprogramma/zorgpad Ja 37
Nee 3
Niet bekend 8

Jaarcyclus Ja 25
Niet bekend 23

Betrokkenheid AlzNL Ja 40
Nee 4
Niet bekend 4

Ketencoordinator Ja 42
Nee 4
Niet bekend 2

Borging zorgstandaard Ja 46
Niet bekend 2
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Inhoud
Informatiestructuur ingericht Ja 25

Nee 5
Niet bekend 18

Centraal aanmeldpunt Ja 20
Nee 6
Niet bekend 22

Digitaal dossier Ja 8
Nee 9 
Niet bekend 31

Casemanager HBO Ja 28
Nee 5
Niet bekend 15

Generalistisch casemanagement Ja 22
Nee 7
Niet bekend 19

Ontwikkeling en 
perspectief

Gezamenlijke visie Ja 37
Niet bekend 11

Deskundigheidsbevordering Ja 42
Niet bekend 6

Verbeteracties op basis van UID Ja 22
Nee 13
Niet bekend 13

Informatievoorziening Aantal mensen met dementie worden 
geregistreerd

Ja 38
Nee 3
Niet bekend 7
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34

Financieel

Structurele bekostiging casemanagement Ja 32
Nee 2
Niet bekend 14

Overhead keten Ja 21
Nee 10
Niet bekend 17



Beschouwing

• Een aantal sleutelfactoren zijn in nagenoeg alle netwerken geborgd, zoals 

bijvoorbeeld bestuurlijke betrokkenheid, het borgen van verschillende domeinen, 

borgen van de zorgstandaard en aansturing beleggen bij 1 persoon (veelal de 

ketencoördinator). 

• Daarnaast zijn er een aantal sleutelfactoren die niet bij alle netwerken voorkomen, 

maar ook niet in grote getale ontbreken zoals een structurele financiering van de 

overhead, gezamenlijke visie en centraal aanmeldpunt. 

• Tot slot zijn er een aantal sleutelfactoren die echt een aandachtspunt zijn. Omdat ze 

weinig voorkomen of omdat verzekeraars deze punten belangrijk vinden. Zoals het 

toepassen van het hybride casemanagement model, het inzichtelijk hebben van het 

aantal mensen met dementie en het volgen van een jaarcyclus. 
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Opvolging meerjarenplannen vanuit ZN

De zorgverzekeraars gaan met de dementienetwerken in 

gesprek over de meerjarenplannen om ontbrekende zaken in 

te vullen, verduidelijken waar nodig en concretiseren in 

SMART doelstellingen. 

Graag worden de plannen vertaald in een meer concreet 

jaarplan en gezamenlijk gevolgd. 
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Acties vanuit Dementiezorg voor Elkaar in 2019

I.s.m. ZN en DNN experimenten met financiering in 2 regio’s

Netwerkondersteuning vanuit regioanalyse wanneer gewenst 

(plek voor 10 regio’s)

Op thema kennisbevordering oppakken

Meer informatie tijdens de 

bijeenkomst op 16 april


