Invalshoeken Bouwen
aan een (dementie)
netwerk

Zo bouw je aan
een (dementie)
netwerk

Ambitie, doelen en
resultaten

Vertrek vanuit het perspectief
van de profijtgroep(en): de
persoon met dementie en het
informale zorgnetwerk

Belangen

Bespreek ieders belang.
Openheid is essentieel voor
goede samenwerking. De
zorginhoudelijke, strategische
en financiëe overeenkomsten en
verschillen in de belangen van
de deelnemende personen en
partijen

A

Proces

Welke stappen gaat
het lokale netwerk
zetten? Hoe betrekken
van ervaringsdeskundiheid?

B

P

O
Organisatie

Regionaal samenwerken
aan integrale dementiezorg
en -ondersteuning. Hoe doe je
dat?

Afspraken over o.a. rollen,
verantwoordelijkheden,
communicatie, besluitvorming
frequentie samenkomst.
Dit kan worden vastgelegd
in bijv. een jaarplan of
samenwerkings-overeenkomst

R
Relaties

Basis hierbij is dat deelnemers
elkaar kennen, vertrouwen
en elkaar weten te vinden. Er
is een gemeentschappelijke
taal en het leiderschap is
georganiseerd. Eerste paar
ontmoetingen vaak over elkaar
leren kennen en elkaars taal
begrijpen

start
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Dementie beslaat het hele leven. Dementiezorg en
ondersteuning dient dus aan te sluiten bij de hele leefwereld
van mensen met dementie en hun naasten. Hierbij zijn
veel verschillende organisaties betrokken vanuit zorg en
welzijn. Zij hebben allemaal hun eigen bijdrage aan een
beter leven voor iemand met dementie en zijn naaste(n).
Integrale dementiezorg en ondersteuning vraagt om regionale
afstemming van al deze autonome organisaties.

Om een antwoord te geven op deze vraag is deze handreiking
opgebouwd op basis van vijf invalshoeken naar het model van
Kaats en Opheij2:
• Ambitie
• Belangen
• Relatie
• Organisatie
• Proces

Daarom werken verschillende organisaties samen in een
netwerkorganisatie - in dit geval in dementienetwerken - om
een gezamenlijk doel te realiseren, dat zij als organisatie
niet alleen kunnen bereiken: integrale dementiezorg
en ondersteuning in de regio. Zij nemen samen de
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit.

Deze vijf invalshoeken kun je zien als de vijf velden waarop
je kan ‘spelen’ als netwerkcoördinator, met andere woorden
de vijf knoppen waaraan je kunt draaien om het netwerk te
versterken. Netwerkcoördinatoren spelen hierbij een unieke en
intensieve rol die een lange adem vergt. Meer hierover vind je
hier. Deze rol is cruciaal en de manier waarop je je positioneert
als netwerkcoördinator is bepalend voor hoe je vervolgens aan
de slag gaat met de vijf invalshoeken.

Daarmee verschilt een netwerkorganisatie van een reguliere
organisatie: er is niet één organisatie aan zet die de koers
uitzet. Een dementienetwerk bestaat uit een groep autonome
organisaties met eigen doelen en belangen, maar die ook deze
gezamenlijke ambitie delen en die samen verantwoordelijk
zijn voor de daarmee samenhangende opgave. De vraag die
centraal staat in deze handreiking is daarom de volgende:
Hoe zorg je als netwerkcoördinator1 en/of bestuurder/
management van betrokken organisaties ervoor dat
samenwerking in dementienetwerken succesvol wordt en
blijft?

Deze handreiking is gebaseerd op ervaringen uit de trajecten
van Dementiezorg voor Elkaar (DvE) van de afgelopen jaren. Uit
diverse voorbeelden en verhalen is geput om tot tools en tips
te komen op het gebied van regionale netwerksamenwerking.
Een tipje van de sluier? Het bouwen aan het netwerk is nooit
klaar en vraagt blijvend onderhoud en investering van alle
partijen.
Veel succes met bouwen!

1 We houden in deze publicatie de term netwerkcoördinator aan, in sommige netwerken heet deze functie ketenregisseur of ketencoördinator
2 Kaats, E., & Opheij, W. (2011). Leren samenwerken tussen organisaties. Deventer: Wolters Kluwer
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In iedere netwerkorganisatie is het de uitdaging om een
gezamenlijke ambitie te formuleren. Een ambitie die partners
inspireert en mobiliseert. Een gezamenlijke ambitie beschrijft
kansen, problemen en uitdagingen die de partners alleen
niet kunnen oplossen. Met als stip aan de horizon: integrale
dementiezorg en ondersteuning in de regio. Deze kan verder
gespecificeerd worden afhankelijk van de regionale context.
Het is de kunst de ambitie verder zo vorm te geven dat deze
alle partners voldoende inspireert en tegelijkertijd aansluit bij
de eigen organisatiedoelen van de verschillende partners.
Het vinden van de gezamenlijke drive en ambitie om voor
en met mensen met dementie en hun naasten te werken
aan verbetering of innovatie, geeft richting en focus aan de
samenwerking. Ook helpt een gezamenlijke ambitie je bij
het creëren van draagvlak binnen het netwerk. Een bekende
uitspraak is: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Voorbeeld
Organisatie

Proces

De coördinator

Je kunt in je eentje een protocol en een checklist maken
voor een gezonde leefstijl voor mensen met dementie
en hun naasten. Echter kan je dan niet verwachten dat
iedereen deze gaat gebruiken. Daar zijn veel mensen
mee gemoeid. Het plan om te werken aan een gezonde
leefstijl is gedoemd te mislukken als de huisarts, de
vaste verzorgende, een naaste en natuurlijk ook de mens
met dementie niet diezelfde stip op de horizon zien.

Tips bij het ontdekken van een gezamenlijke ambitie
• Vertrek vanuit het perspectief van de doelgroep:
mensen met dementie en hun naasten. Je kunt daarvoor
bijvoorbeeld gebruik maken van dit werkblad om met
elkaar te brainstormen over wat belangrijk is voor iemand
met dementie en zijn naasten. Of maak zoals in dit
voorbeeld van de gemeente Smallingerland een cliëntreis
dementie om inzicht te krijgen in de uitdagingen tijdens
verschillende fasen van de dementiezorg.
• Taal is belangrijk. In een brainstorm met
vertegenwoordigers van de verschillende organisaties
in het netwerk helpt het om uit te gaan van waar de
energie zit. Wat zijn termen waar de partners enthousiast
van worden? Als netwerkcoördinator kan je deze dialoog
aangaan door deze termen rondom een gezamenlijke
ambitie te noemen en vragen te stellen om erachter te
komen waar de partners elkaar vinden.
• Scan samen de Zorgstandaard Dementie en bepaal
de speerpunten voor het netwerk. De bijbehorende
kennisdossiers bieden veel handvatten om de speerpunten
uit te werken.
• Sla de verschillende beleidsplannen van afzonderlijke
netwerkpartners er op na. Vaak vind je hier ambities die
zij nastreven. Dat kan helpen om met elkaar ambities te
formuleren waar iedereen achter staat, in een gezamenlijk
beleidsplan of meerjarenplan. Meer over het meerjarenplan
lees je op deze pagina.
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Tools bij het ontdekken van een gezamenlijke ambitie
• Vragen stellen en in dialoog gaan met cliënten en naasten
kan inzicht geven in het perspectief van de doelgroep,
bijvoorbeeld met behulp van de wondervraag. Bij het
stellen van de wondervraag vraag je een cliënt of in dit
geval een deelnemer aan het netwerk om in detail te
beschrijven hoe zijn situatie zou zijn als er een wonder zou
hebben plaatsgevonden en het probleem dat hij nu heeft
zou zijn opgelost. Deze antwoorden kunnen input geven
voor een gezamenlijke ambitie.
• Om met elkaar te bepalen welke resultaten of welk effect
jullie met het netwerk willen bereiken, kan het helpen dit
inzichtelijk te maken in een doelenboom. Daarin formuleer
je samen doelen aan de hand van de gezamenlijke ambitie
en wordt deze direct een stuk concreter en tastbaarder.
Lees hier hoe je een opzet voor een doelenboom maakt en
gebruik het werkblad om er zelf eentje in te vullen.
• De sterkte/zwakte-analysetool helpt je een goede
sterkte/zwakte-analyse te maken. Wat gaat er goed en
wat kan beter in je netwerk, gezien vanuit de cliënt,
de professionals en het netwerk. Bespreek met elkaar
per fase de aandachtspunten en noteer deze op het
formulier. Vervolgens ga je met elkaar in gesprek over de
actiepunten en prioriteiten om te werken aan integrale en
persoonsgerichte zorg en ondersteuning bij dementie.
• Op deze pagina vind je nog meer werkvormen om op
een creatieve manier met elkaar knelpunten bij de

•

•

dementiezorg en ondersteuning in de regio te bepalen
en samen naar oplossingsrichtingen te zoeken. Denk
aan interviews, dialoogtafels of bijeenkomsten met
mantelzorgers.
Samen brainstormen over oplossingen bij verbeteropgaven
is de stap die volgt op het bepalen van de ambitie en dat
geeft veel energie. Een bekende brainstormtechniek is
de Disney-methodiek. Door naar de opgave te kijken door
drie brillen, de dromer, de realist en de criticus, kan je tot
verrassende inzichten komen.
Speciaal voor gemeenten die willen bouwen aan
dementiezorg, ontwikkelde Dementiezorg voor Elkaar de
beleidshulp. Deze beleidshulp bevat verschillende stappen,
onder andere ‘visieontwikkeling’. De hulpmiddelen uit deze
stap zijn ook heel bruikbaar voor netwerken om met een
gezamenlijke ambitie aan de slag te gaan.
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Door inzicht in belangen maak je de weg vrij naar een (nog)
betere samenwerking. Mensen werken doorgaans vanuit
verschillende drijfveren en belangen aan een ambitie. Dit
kan persoonlijk zijn, wat men als mens belangrijk vindt, en
dat noemen we individuele belangen. Daarnaast brengt ieder
vanuit zijn organisatie organisatiebelangen mee, bijvoorbeeld
financiële belangen of positionering en imago van de
organisatie. Ten slotte heb je collectieve belangen die nauw
samenhangen met maatschappelijke impact en - als het goed
is - met de ambitie van het netwerk. Als deze belangen op
elkaar afgestemd zijn, kunnen ze juist als vliegwiel werken
om de gezamenlijke ambitie te bereiken. Het is daarom
de kunst om met respect voor elkaars belangen passende
oplossingen te bedenken. De onderzoekstraditie waarin dit
denken centraal staat is de wereld van mutual gains. Hierbij
ga je verder dan de simpele ‘ik ben voor dit, tegen dat of ik wil
dat bereiken en dat juist niet hebben’. Dat zijn standpunten
die gebaseerd zijn op meningen en argumenten. Op basis
daarvan bereik je geen samenwerking. De methode Strategisch
Omgevingsmanagement (SOM) gaat in op het kijken voorbij
standpunten en hoe je op basis van dialoog aan ieders
belangen tegemoet kunt komen. Zie voor meer informatie bij
de tools hieronder. Dit vraagt dus om een gesprek met elkaar
over drijfveren en ambities die hierachter zitten. Tips om de
mutual gains-theorie toe te passen vind je in de hieronder
genoemde publicatie ‘Belangen in samenwerking’.

Tips om belangen te delen en te verkennen
• Als je nog aan het begin staat van de oprichting van een
netwerk, is het aan te raden het gesprek over belangen
direct bij de ambitiebepaling al te voeren. Vaak wordt dit
verwaarloosd en kan het samenwerkingsproces hierdoor in
een vroeg stadium vastlopen.
• Kijk naar de belangen die achter standpunten en
meningen verstopt zitten, ook in bestaande netwerken.
Daarvoor is het vaak nodig verder door te vragen en goed
te luisteren. Hieronder vind je een aantal werkvormen die
hierbij kunnen ondersteunen.
Tools om belangen te delen en te verkennen
• In een samenwerking tussen professionals, organisaties en
financiers spelen belangen altijd een rol, bewust of vaker
zelfs onbewust. De publicatie ‘Belangen in samenwerking’
laat zien hoe je belangen inzichtelijk kunt maken en hoe
ze kunnen helpen om je doelen als netwerk te bereiken.
• Meer informatie over de methode van Strategisch
Omgevingsmanagement vind je in dit handboek.
• Aan de hand van een belangenmatrix en een
netwerkanalyse krijg je inzicht in de dynamiek van je
netwerk van stakeholders. Download de tools en instructie:
Download de tool belangenmatrix (excel)
Download de tool netwerkanalyse (word)
Download de instructie krachtenveldanalyse (pdf)
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De basis voor constructieve netwerksamenwerking is dat
deelnemers elkaar kennen, vertrouwen en elkaar weten te
vinden. Bij een netwerk is dat extra ingewikkeld, omdat je
elkaar niet elke dag bij het koffiezetapparaat ontmoet. Relaties
bouwen tussen de partners in een netwerk vraagt daarom
onderhoud en aandacht.

De ladder van samenwerking van
interesse in elkaar naar echte
samenwerking!3

Vertrouwen

Iedereen in de samenwerking neemt behalve zijn (eigen
en organisatie-) belangen ook zichzelf als mens mee. We
hebben het dan over persoonlijkheidskenmerken en karakter.
Sociaalpsychologische processen en groepsdynamiek spelen
daarbij een belangrijke rol ofwel persoonlijke verhoudingen in
een netwerk. Ook begrippen als macht, leiderschap en conflict
kunnen van invloed zijn op de relatie en dus op hoe soepel de
samenwerking verloopt.
Als mensen elkaar voor het eerst ontmoeten, bestaan de
eerste contacten vaak uit het elkaar leren kennen en elkaars
taal leren begrijpen. De ladder hiernaast geeft stapsgewijs
aan waar de aandacht in de contacten naar uitgaat. De ladder
verloopt niet per se lineair, maar alle onderdelen vragen
aandacht. Elkaar leren kennen en vertrouwen vormen de basis
voor een prettige samenwerking voor mensen met dementie
en hun naasten.

Samenwerken
Samen een beter
resultaat behalen
en werkplezier
beleven

Durven over te
laten aan de
ander

Waarderen
Hechten aan de
inbreng en
mening van de
ander

Begrijpen
Weten hoe een
ander denkt

Kennen
Weten wat de
ander doet

3 Bron: https://waterbouwers.s3.amazonaws.com/uploads/news/featured_image/1087/preview_past_peformance.png 23 oktober 2020
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Tips bij het bouwen aan de onderlinge relatie tussen
netwerkpartners
• Heb aandacht voor de samenstelling van het netwerk.
Het bespreken van verschillende typen teamspelers
met verschillende achtergronden, ervaring en kennis is
noodzakelijk voor iedere samenwerking. Besteed daar
dus aandacht aan: wat heeft iedereen nodig om zijn
kwaliteiten binnen deze groep maximaal tot bloei te laten
komen en al het potentieel aan te wenden?
• Lees hoe Wim, netwerkcoördinator in Amsterdam, werkt
aan het opbouwen van relaties.
• Verken je eigen leiderschapsstijl. Voor een constructieve
relatie is verbindend leiderschap bijzonder belangrijk.
Het gaat hierbij om gegund en verbindend leiderschap
dat ontstaat op basis van individuele prestaties, kennis
of positie. Als netwerkcoördinator speel je daar een
belangrijke faciliterende rol in.

•

leren kennen van wat ieder belangrijk vindt, vanuit welke
overtuigingen en waarden ieder werkt. Een hulpmiddel om
dit te delen met elkaar is de waardenkaart.
Met de ijsbergmethode onderzoeken deelnemers hoe ieder
naar de onderlinge samenwerking kijkt en deze ervaart
en hoe ieders onderliggende opvattingen en motieven dit
beeld kleuren. Op blz. 10 van deze publicatie vind je het
ijsbergmodel. Deze methode maakt inzichtelijk wat in de
onderlinge samenwerking niet direct zichtbaar is, maar wat
wel onder de oppervlakte speelt en van invloed is op het
succes van de samenwerking.

Tools bij het bouwen aan de onderlinge relatie tussen
netwerkpartners
• De eerste stap als het gaat om relatie opbouwen, is
elkaar leren kennen en weten wat iemand doet. Wie is
wie bij dementie? is een tool die in kaart brengt wie de
verschillende netwerkpartners zijn en wat de rollen zijn
binnen het netwerk.
• Als je weet wat iemand doet, wil je daarna een stap verder
gaan om te ontdekken wie iemand is. Dit begint bij het
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Om (verder) te bouwen aan een netwerk is het nodig om de
samenwerking te organiseren. Als de organisatorische vorm van
de samenwerking niet aansluit op de gezamenlijke ambitie,
loop je het risico op onder- of overorganisatie. Anders gezegd:
in samenwerkingsverbanden hebben we de neiging om te
weinig of juist te veel aandacht te besteden aan de organisatie
ervan. Binnen een netwerk is een samenwerkingsovereenkomst
een veel voorkomende manier om een set aan spelregels of
contractuele afspraken vast te leggen.
Voor het goed functioneren van een netwerk is het
noodzakelijk dat aan een aantal minimumvoorwaarden
op organisatievlak wordt voldaan. We beschrijven in deze
passage mogelijke vormen van netwerken en verschillende
mogelijkheden voor financiering van een dementienetwerk.
Het is belangrijk hierbij in het achterhoofd te houden dat er
niet één ideale vorm voor een netwerk bestaat die voor altijd
Netwerk governance

Organisatie

Proces

De coördinator

Zelfregulerend netwerk

het meest passend is. Een netwerk ontwikkelt zich langs de
lijnen van ambitie, belangen en relaties en met deze groei kan
ook de vorm van het netwerk mee-evolueren.
Vormen van netwerkorganisaties
Binnen een dementienetwerk gaat het om het gezamenlijk
bereiken van doelen die niet door één individuele organisatie
kunnen worden bereikt, maar die het resultaat zijn van
een samenspel van verschillende organisaties. Hoe kan
je dit samenspel het beste vormgeven of hoe kan je je
dementienetwerk het beste inrichten en regisseren? De basis
van een effectief functionerend dementienetwerk ligt bij een
passende stijl van coördinatie en de wijze waarop beleid en
beslissingen tot stand komen.
Er is veel geschreven over de coördinatie van netwerken. Een
van de meest gebruikte driedelingen is die van Kenis & Provan:
Leiderorganisatie-netwerk

Netwerk administratieve
organisatie (NAO)

Visualisatie

Principe

Geen administratieve entiteit,
participatie in netwerkmanagement door alle partijen

Administratieve entiteit (en
netwerkmanager) is een
belangrijke netwerkpartij die
ook een rol heeft in het primaire
proces

Een toegewezen en aparte
entiteit is gecreëerd om het
netwerk te manageren
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1.
Het zelfregulerende netwerk
Bij deze vorm ligt de coördinatie bij alle partijen. Zij zijn
alle betrokken bij bijvoorbeeld alle overleggen en de
structuur vormt zich gemakkelijk. Omdat hier alles samen
wordt besloten, is het echter niet altijd makkelijk om
consensus te vinden tussen alle partijen (inefficiënt) en er
is niet één gezicht naar buiten toe. Dit betekent dat een
netwerkcoördinator ontbreekt of dat die rol relatief klein is,
omdat de organisaties zelf alles samen beslissen. Dit vraagt
dus meer een faciliterende rol van de netwerkcoördinator.
2.
Het leiderorganisatie-netwerk
In een leiderorganisatie-netwerk hebben alle leden een
gemeenschappelijke doelstelling en bestaat er bij alle leden
een zekere mate van betrokkenheid en samenwerking. Het
netwerk wordt echter gecoördineerd door één leider, die
tevens het gezicht is van het netwerk. Als deze leider zijn

eigen agenda heeft, kan dit tot wrok en verlies van interesse
en inzet bij de andere netwerkleden leiden. Deze vorm is
van toepassing als de netwerkcoördinator bijvoorbeeld
onderdeel is van één organisatie die tevens deelneemt aan
het netwerk. Deze organisatie neemt dan het voortouw. Deze
vorm komt ook voor bij netwerken die (nog) niet over een
netwerkcoördinator beschikken. Er is dan vaak sprake van een
organisatie die deze rol op zich neemt.
3.
De netwerk administratieve organisatie (NAO)
Bij de NAO coördineert een externe partij de activiteiten
van het netwerk. De NAO kan een individu zijn die als
netwerkfacilitator of -makelaar fungeert. Dit is vaak de
netwerkcoördinator van dementienetwerken. In onderstaande
tabel is een aantal kenmerken te vinden van de verschillende
vormen van netwerken, waaruit af te leiden valt welke type
coördinatie voor een specifiek netwerk passend kan zijn.

Governancevorm

Vertrouwen

Aantal netwerkleden

Doelconsensus

Behoefte aan
netwerkcompetenties

Zelfregulerend netwerk

Hoog

Weinig

Hoog

Laag

Leiderorganisatie-netwerk

Laag

Moderaat

Relatief laag

Moderaat

Netwerk administratieve
organisatie (NAO)

Moderaat

Moderaat tot veel

Relatief hoog

Hoog

4

De coördinator

Provan, K., en Kenis, P. (2008). Modes of Network Governance: Structure, Management and Effectiveness. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(2),
229-252
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De taken van een netwerkcoördinator zijn mede afhankelijk
van en/of hangen samen met de vorm en financiering. Een
netwerkcoördinator die 32 uur tot zijn beschikking heeft en
die valt onder bijvoorbeeld een stichting met administratieve
ondersteuning, kan meer oppakken dan een opstartend
netwerk met een coördinator die 8 uur ter beschikking heeft
zonder ondersteuning. Het aantal beschikbare uren van een
netwerkcoördinator kan variëren van 4 tot 36 uur.
Je kan je voorstellen dat de verschillende typen rollen van
netwerkcoördinatoren, voortkomend uit de keuze voor een
netwerkvorm, ook gevolgen hebben voor welke kwaliteiten
en vaardigheden je nodig hebt als netwerkcoördinator. Bij
een NAO zie je bijvoorbeeld dat de netwerkcompetenties
hoog moeten zijn en dat betekent (meestal) dat de
netwerkcoördinator deze met zich mee brengt. Bij een
zelfregulerend netwerk is dat minder nodig, maar is het
bijvoorbeeld noodzakelijk dat er weer meer in het onderlinge
vertrouwen geïnvesteerd wordt.

Bestuurlijke vorm (n=30)*

01

1 laag

stuurgroep met alle netwerkpartners (6x)

02

2 lagen

stuurgroep met paar leden en netwerkoverleg met alle partners (8x)

03

3 lagen

stuurgroep met paar leden, netwerkoverleg met alle partners, werkgroep(en) (7x)

04

4 lagen

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

05

Onduidelijk in meerjarenplan (5x)

* allemaal met netwerkcoördinator

Uit analyse van o.a. meerjarenplannen van dementienetwerken
door DVE en ZN uit 20195 én uit een aantal interviews met
netwerkcoördinatoren blijken de vorm en coördinatie zeer

5 Analyse meerjarenplannen Dementienetwerken, februari 2019, Dementiezorg voor Elkaar: Kiyomid van der Veer & Tara Koenders, Sten Gelissen, Marjolein Veerbeek,
Bernadette Willemse; Zorgverzekeraars Nederland (ZN): Daniëlle van Hemert, Tilja van den Berg

De coördinator
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uiteenlopend. En dat het daarnaast ook nauw samenhangt met
de fase en financiering van het netwerk.
In de evaluatie van de meerjarenplannen van 30 netwerken
bleken de volgende vormen het meeste voor te komen:
Financieringsmogelijkheden voor dementienetwerken
We bespraken al diverse aspecten van samenwerken,
zoals gezamenlijke ambitie, een visie, uitwerking in een
meerjarenplan of het inrichten van de coördinatie. Eén
voorwaardelijk aspect met grote invloed op wat een
netwerkcoördinator en een netwerk kunnen realiseren, zijn de
financiën en kosten van een netwerk.
We hebben gemerkt dat er veel vragen zijn onder
netwerkcoördinatoren over de besturing en financiering
van een netwerk. Zoals gezegd zijn de verschillen tussen
netwerken in Nederland groot. Ook de financiering en
besturing van netwerken lopen sterk uiteen. Dit kan door
meerdere factoren worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld de fase
waarin een netwerk zich bevindt: opstartende fase of al een
jarenlange samenwerking. De informatie is gebaseerd op
interviews met ketencoördinatoren, meerjarenplannen en
eerder verzamelde informatie van Dementiezorg voor Elkaar.
Uit de praktijk blijkt dat de financiering per dementienetwerk

Uit de analyse van meerjarenplannen in 2019 van DVE
in samenwerking met ZN kwam naar voren dat twee
netwerken in Nederland volledig worden gefinancierd
door een zorgverzekeraar. Andere netwerken kregen
bijvoorbeeld een gedeeltelijke vergoeding of zaten om
tafel met een zorgverzekeraar.

nogal verschilt. In de afgelopen jaren (van 2004 tot heden)
zijn de regelingen voor financiering van dementienetwerken
drie keer gewijzigd. Dementienetwerken zijn vaak gefinancierd
door bijdragen van individuele aanbieders en/of door
gemeenten. Slechts zelden financiert een zorgverzekeraar
het volledige dementienetwerk. Dementienetwerken maken
zelf afspraken hierover met de zorgverzekeraar. Op deze
pagina kun je meer lezen over de financiering van een
dementienetwerk.
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Het financieren van een netwerkcoördinator/
ketenregisseur
Het financieren van ondersteuning van het netwerk
(bijvoorbeeld een secretaresse)
Werkplek voor de netwerkcoördinator
Het onderhouden van de website van het netwerk
Bijeenkomsten met stakeholders van het dementienetwerk
Bijeenkomsten met werkgroepen binnen het
dementienetwerk
Voorbereiden van bijeenkomsten met stakeholders en
werkgroepen door deelnemers en netwerkcoördinator
Opleidingskosten van de netwerkcoördinator
Dienstreizen

Varianten financiering* netwerk (n=30)

01

Partners netwerk betalen bijdrage (6x)
Daarnaast ook nog inzet in uren bij
activiteiten

02

Gemeenten en zorgverzekeraars betalen (5x)
Eigen bijdragen van partners in uren bij
activiteiten

03

Zorgverzekeraar betaalt (8x)
Eigen bijdragen van partners in uren aan
activiteiten

04

Gemeente betaalt (2x)
Eigen bijdragen van partners in uren aan
activiteiten

05

Onduidelijk in meerjarenplan (9x)
* met financiering netwerk bedoelen we: netwerkcoördinator, secretariaat, website
Niets over eventuele financieringsexperimenten in meerjarenplannen

Vanuit meerjarenplannen van dementienetwerken kwamen
verschillende mogelijkheden van financiering van een
dementienetwerk naar voren.
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Tips en tools bij de organisatie van netwerken
• Een vraag die vaker voorkomt is of je het netwerk dementie
moet verbreden naar een netwerk ouderenzorg. In deze
publicatie vind je geen blauwdruk maar afwegingen die je
kunt maken, gebaseerd op interviews.
• In deze publicatie wordt ingezoomd op de uitdagingen
in governance van netwerken. Op basis van de ervaringen
van vijf zorgnetwerken wordt gereflecteerd op leiderschap,
financiering, verantwoording en toezicht. Dilemma’s op
vier niveaus vormen de kapstok voor de reflectie: tussen
individuele netwerkpartners, tussen subgroepen binnen
het netwerk, tussen organisaties en tussen het netwerk en
andere stakeholders.
• Verantwoordelijkheden en financiering kun je regelen
in een samenwerkingsovereenkomst die je afsluit
met de verschillende partijen uit het netwerk. Als
netwerkcoördinator biedt dit steun bij je taken en je kunt
je hierop beroepen.
• Bij het (verder) bouwen aan het netwerk kun je
verschillende niveaus onderscheiden. Met dit werkblad kun
je invullen hoe de niveaus zijn geregeld.
• Als je in een netwerk samen integrale zorg en
ondersteuning voor personen met dementie wilt

•

•

•

aanbieden, kun je aanlopen tegen versnipperde
financieringen over verschillende domeinen heen. Deze
publicatie biedt tips en aanknopingspunten over hoe je als
samenwerkingsverband de grijze gebieden het beste kunt
benutten .
Om integrale dementiezorg en -ondersteuning te kunnen
bieden, is het als netwerkcoördinator belangrijk om de
verschillende financieringsstromen te kennen en te weten
hoe je je goed kunt bewegen tussen deze ‘schotten’. Het
kennisdossier Ontschotte Financiering (verschijnt begin
2021) biedt extra aanwijzingen.
Wanneer er iets verandert in de kosten en baten
van de verschillende netwerkpartners als bepaalde
vraagstukken gezamenlijk opgepakt worden, zijn er
verschillende financiële modellen die je kunnen helpen
dit inzichtelijk te maken. Deze publicatie vertelt meer over
hoe je businesscases, maatschappelijke businesscases
en verdeelmodellen kunt toepassen binnen een
samenwerkingsverband.
Het komt regelmatig voor dat dementienetwerken stuiten
op doelgroepen die door versnipperde financiering tussen
wal en schip vallen. Zij willen integrale zorg aanbieden,
maar hoe als de wetten of belangen botsen? Om te
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analyseren welke (financiële) knelpunten dan gezamenlijk
opgelost moeten worden is dit een mooie werkvorm:
Dialoogtafel vastlopende cases in dementiezorg en
ondersteuning. Bij deze aanpak ga je uit van de situatie
van je klant. Je bespreekt de cases aan de hand van het
invulformulier en krijgt gezamenlijk inzicht in de oorzaken
en hoe de zorg beter geregeld kan worden. Download hier
het invulvormulier voor cases. Specifieke informatie over
de financiering van respijtzorg vind je hier.
Kennisproducten en praktijkvoorbeelden
• Dialoogtafel vastlopende cases in dementiezorg en
ondersteuning. Werkvorm om een knelpuntanalyse te
maken van vastlopende cases. Bij deze aanpak ga je uit
van de situatie van je klant. Je bespreekt de cases aan
de hand van het invulformulier en krijgt gezamenlijk
inzicht in de oorzaken en hoe de zorg beter geregeld kan
worden. Download het invulformulier voor cases en twee
voorbeelden: Casus Neeltje en Casus Pieter en Marjan.

Proces

De coördinator
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Samenwerkingsverbanden brengen veel complexiteit en
spanning met zicht mee, die voor een groot deel worden
ingegeven door spraakverwarring en onzekerheid.
Samenwerkingspartners kunnen onzeker zijn over het opgeven
van hun autonomie. Aandacht voor het samenwerkingsproces
biedt bescherming tegen dominant gedrag van een bepaalde
partij en zorgt dat de samenwerking constructief blijft en zich
blijft ontwikkelen.
Een belangrijke vraag die je in het netwerk regelmatig moet
stellen: hoe pak je het samenwerkingsproces nu aan en
hoe pakt dit uit? Een goed proces geeft antwoord op deze
vragen: hoe kunnen we de juiste dingen op het juiste moment
doen? Hoe komen we op een goede manier in gesprek en
tot overeenstemming? Welke rol heeft een ieder en wie de
procesregie? Wordt er voldoende geïnvesteerd door een ieder,
in verschillende fasen? Elk samenwerkingsproces doorloopt een
aantal fases die we beschreven bij Relaties. Het is met name
als je een netwerk opstart belangrijk voor elke fase aandacht
te hebben. Maar ook als je netwerk al langer bestaat, is het
van belang om regelmatig stil te staan bij deze vragen en de
verschillende fasen waarin het netwerk zich bevindt.
Tips bij het inrichten van het samenwerkingsproces
• Probeer de gezamenlijke ambitie te vatten in een
meerjarenplan. Dat zorgt voor focus en draagvlak. Bij
de tools vind je een verwijzing naar voorbeelden en

•
•

•

werkvormen om tot een meerjarenplan te komen.
Bespreek wat je onder samenwerken verstaat en zoek naar
overeenkomsten en verschillen.
Zorg voor mijlpalen in het bereiken van de gezamenlijke
ambitie, dat zorgt ervoor dat iedereen weet waar het
netwerk voor staat en waar men het voor doet. Als deze
mijlpalen op de korte termijn zijn gericht en haalbare
doelen bevatten, zorgt het bereiken ervan ook steeds voor
positieve energie.
Het evalueren van de doelen is belangrijk, maar daarnaast is
het voor de samenwerking essentieel dat het proces en de
samenwerking op zich ook regelmatig geëvalueerd worden.
Staat iedereen nog achter de samenwerkingsafspraken? Is
de gekozen structuur nog steeds passend voor de grootte
en vorm van het netwerk? Is iedereen nog tevreden over
het leiderschap? Is de samenwerkingsrelatie nog goed of
moet het gesprek over belangen opnieuw gevoerd worden?
Hieronder vind je tools om de samenwerking te evalueren.

Tools bij het inrichten van het samenwerkingsproces
• Het ijsbergmodel helpt om in kaart te brengen wat ieder
onder samenwerken verstaat en nader tot elkaar te komen.
Je ontdekt elkaars opvattingen en eventuele verschillen.
• Je kunt een vragenlijst gebruiken in je netwerk om
gezamenlijk te reflecteren. Bekijk welke onderwerpen van
de vragenlijst je wilt bespreken. De uitkomsten van de
vragenlijst bespreek je met elkaar.
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Op deze pagina vind je nog meer tips en voorbeelden om
met elkaar te reflecteren op de samenwerking.
De samenwerking gezamenlijk evalueren met het model
van Kaats.
Wil je in samenwerking met gemeenten het meerjarenplan
opstellen en daarbij de samenwerking extra focus
geven, dan kan je op deze pagina diverse werkvormen en
voorbeelden vinden.
Zie voor meer informatie over hoe gemeenten een bijdrage
kunnen leveren aan een gezamenlijk dementiebeleid
de Beleidshulp Dementie die Dementiezorg voor Elkaar
ontwikkelde.
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In gesprek met 4 netwerkcoördinatoren
In Nederland zijn 58 netwerkcoördinatoren van dementienetwerken. Samen met regionale partners geven zij richting
en invulling aan de dementiezorg in de regio. Hun werk is
veelzijdig, complex én uitdagend. We verkennen deze rol door
middel van een interview met vier netwerkcoördinatoren over
hun praktijken. Hoe geven ze deze solistische functie handen
en voeten en wat vraagt dit aan vaardigheden?
De context van een netwerk dementie is divers
Meta, Els, Margreet en Mandy werken in verschillende
gebieden met verschillende contexten. Soms zijn het steden
of dorpen of een mengelmoes. Structuren zijn soms vanuit
de regio ingericht met de zorgverzekeraar als betrokkene. In
andere regio’s moeten partners samenwerkingscontracten
aangaan om deel uit te maken van het netwerk. In sommige
regio’s dragen de gemeenten en de instellingen financieel
bij en in andere weer niet. Al die elementen beïnvloeden de
positie van de netwerkcoördinator maar ook de onderlinge
verwachtingen binnen een netwerk. Mandy: ‘Laatst kreeg
ik de vraag hoeveel budget en hoeveel uren ik heb. Dat is
moeilijk te vergelijken met een ander netwerk of regio. Er zijn
bijvoorbeeld regio’s waar twee vvt-organisaties heel goed met
elkaar samenwerken en waar zij samen het casemanagement
dementie goed op orde hebben. Maar het is echt een ander
verhaal wanneer je elf verschillende partijen hebt met elf
verschillende visies en elf verschillende werkgebieden.’

Meta Vrijhoef is sinds drie jaar netwerkcoördinator
van Dementienetwerk West-Brabant. Daarnaast
werkt ze nog een dag in de week in het Bravis
ziekenhuis als innovatieadviseur. Zij is bestuurslid
van Dementie Netwerk Nederland (DNN).
Els van der Veen werkte 15 jaar als coördinator
van Netwerk Dementie Drenthe. Ook gaf
zij bij Hogeschool Windesheim les over
casemanagement dementie en was zij bestuurslid
van Dementie Netwerk Nederland (DNN).

Margreet Hinfelaar is parttime netwerkcoördinator
van stad Utrecht en netwerkcoördinator voor regio
Lekstroom.

Mandy Los is netwerkcoördinator in de regio
Haaglanden.
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Waar richt je je op als netwerkcoördinator?
Oog voor verbinding en samenhang
Zonder netwerkcoördinator dreigt de zorg voor mensen met
dementie en hun naasten te stagneren. Want het is niet
vanzelfsprekend dat de verschillende zorgpartners knelpunten
en innovaties signaleren buiten hun eigen organisaties
om. Els zegt dat er samenwerking en samenhang moet zijn
op drie niveaus. ‘Op microniveau bouw je als casemanager
dementie het netwerk rondom een cliënt. De samenwerking
op mesoniveau zijn de regionale netwerken dementie. Om
casemanagement te kunnen uitvoeren, moet je de neuzen
dezelfde kant op hebben en weten waaraan je werkt met
elkaar. Het macroniveau is het landelijke niveau waarop
je moet samenwerken met elkaar. Het Dementie Netwerk
Nederland (DNN) is hierin erg belangrijk.’
Verwachtingsmanagement en relatiebeheer
De mailbox van Meta stroomt vaak over met vragen van
partners uit het netwerk. Die partners komen drie keer per
jaar bijeen in een klankbordgroep. Zij bespreken dan of het
netwerk nog het goede doet voor hun organisaties. Meta heeft
contact met ambtenaren van de vijf aangesloten gemeenten
en vertelt over wat zij gedaan hebben. Meta: ‘Ik heb een
verbindende rol. Organisaties van gelijke grootte hebben de
neiging om de concurrentie met elkaar op te zoeken, terwijl je
juist moet samenwerken op regionale onderwerpen.’

Samenwerkingscontracten
Mandy heeft ook contact met de vier gemeenten uit haar regio.
‘Met ziekenhuizen, huisartsenpartijen, vvt-organisaties, ggz,
welzijnsorganisaties en gemeenten houd ik de vinger aan
de pols. Ik heb wel een jaar nodig gehad om te weten wat
waar leeft en wat de geschiedenis is. Je ziet dat partijen zich
bijvoorbeeld wat terugtrekken als er intern veel gaande is.’
Door een samenwerkingsovereenkomst kunnen ze leden die
bijeenkomsten missen daarop aanspreken. ‘Wanneer partijen
niet mee willen doen, is dat oké, maar dat hangt samen
met of je bijvoorbeeld gecontracteerd kunt worden voor
casemanagement. Je kunt natuurlijk niks afdwingen, maar er is
extra druk.’
Aanspreekpunt
Els is aanspreekpunt wanneer casemanagers een bepaalde
druk voelen van productie en management. Ze bespreekt dit
met de managers. Ook wordt jaarlijks gepeild hoe het staat
met de gemaakte afspraken, zoals meerdere casemanagers
in een organisatie of het volgen van de opleiding
casemanagement dementie. Wanneer een organisatie
niet voldoet aan de afspraken, moet deze dat uitleggen.
Organisaties willen overigens wel voldoen aan de gestelde
kwaliteitsnorm.
Een onafhankelijke positie met rugdekking
Door de marktwerking spelen in een netwerk veel belangen.
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Om voor alle samenwerkingspartners een gelijkwaardige
rol te kunnen vervullen, is een onafhankelijke positie dus
onontbeerlijk. Margreet Hinfelaar: ‘Ik ben van niemand en
ik ben van iedereen,’ Ze staat voor haar twee netwerken op
de loonlijst bij twee kassiers (zorgaanbieders) en wordt zo
betaald door Zilveren Kruis vanuit een subsidie. ‘Dit heeft
veel voordelen, ik kan de belangen van het netwerk in alles
op de voorgrond zetten. Organiseren in een netwerk is niet
eenvoudig maar wel noodzakelijk. Vanuit mijn onafhankelijke
rol nodig ik de partners uit om verder te denken dan hun eigen
belang of organisatie. Ik moet me er wel in praten en heb
geen organisatie achter me waardoor de rol nog solistischer
voelt.’ Els: ‘ Je moet gedekt zijn door bestuurders. Het helpt als
er een onafhankelijke stichting is, waarvan de voorzitter geen
belangen heeft en geen relatie heeft met zorgaanbieders of
andere partijen.

Welke vaardigheden vraagt dit van je?
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Assertief overzicht houden
Een netwerkcoördinator dementie moet overzicht kunnen
houden, een visie hebben, kunnen voelen hoe belangen liggen,
verstand van dementie hebben en weten wat de gevolgen
van dementie zijn in de praktijk, communicatief vaardig zijn,
en lef hebben om ideeën te staven bij zorgorganisaties. Els:
‘Doe vooral geen dingen die niet bij jouw functie horen, zoals
werkgroepen voor Dementievriendelijk vormen in gemeenten.

Je kunt gemeenten hierbij ondersteunen, stimuleren en
aanjagen, maar ze moeten dit zelf doen. Je kunt mensen
samenbrengen om te praten over de kwaliteit van zorg. Zo kun
je afspreken welke aanbevelingen je van de zorgstandaard
gaat implementeren en ga je samen met kwaliteit aan de slag.’
Partners leren kennen
Wat is het speelveld waarop je je begeeft en wie zijn
de spelers? Een netwerkcoördinator verdiept zich in de
individuele organisaties, de mensen die daar werken en heeft
de visie van het netwerk op het netvlies. Mandy: ‘Als je weet
wie iedereen is en welke belangen spelen, dan sta je al twee
nul voor. Als je nieuwsgierig bent, luistert en het onderzoekt
en weet wat er speelt in de regio, dan kun je met veel energie
je werk doen en hoef je niet alles in je eentje uit te vinden.
Ik denk niet dat dat mijn rol is. De partijen zijn uiteindelijk
degenen die het moeten doen. Het enige wat je als
netwerkcoördinator kunt doen is faciliteren en ondersteunen
en het proces begeleiden naar een visie. Dat betekent wel tijd
en ruimte nemen om die partners goed te leren kennen, ook
de contextgeschiedenis. Het kan zomaar zijn dat er iets vijf
jaar geleden is gebeurd wat nog steeds nazingt.’
Aanjager en doorzetter
Als netwerkcoördinator moet je weten waar je het voor doet.
Waar de ene partij naar links wil, wil de ander juist naar rechts.
Je moet voortdurend een goed aanspreekpunt zijn voor de
uitvoerende partijen, het management en de bestuurders
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zowel landelijk als regionaal. Mandy: De samenwerking op
wijkniveau tussen casemanagers dementie kan beter en
efficiënter. Maar dat is geduld hebben, omdat je denkt dat je
stappen gaat maken en dan lukt het nog net niet. Dan moet je
blijven zoeken naar oplossingen of kleinere stapjes doen om
toch tot een resultaat te komen.’
Transparantie, uitspreken en benoemen
Voelsprieten hebben om de onderstroom waar te nemen en dan
ook nog lef om dit bespreekbaar maken. Dat is voor iedereen
een uitdaging maar met een keten al helemaal. Margreet: ‘Je
moet de goede vraag kunnen stellen en kunnen inschatten wat
er speelt in de samenwerking. Betrokkenheid tonen en bekijken
wat de rol van een organisatie is.’ Els: ‘Wanneer ik concurrentie
voel, dan benoem ik dat. Mensen die in de zorg werken, kiezen
voor de zorg, ook managers en bestuurders. Ik herinner ze eraan
dat we allemaal de cliënt en de mantelzorg centraal willen
zetten en niet productie.’
Voeden en verbinden
Netwerkcoördinatoren zijn ook een verbindende factor als
het gaat over kennisdeling, ontwikkeling, het signaleren van
trends en innovaties. Daarin voeden ze hun partijen ook. Meta
is nauw betrokken bij een innovatieproject. ‘Dit project bekijkt
wat er aan kennis is in de regio, wat er wordt gebruikt op
gebied van innovatie. Voor sleutelkastjes heeft bijvoorbeeld
elke organisatie een eigen systeem voor uitgedacht. De
6 Artikel

De coördinator

wijkverpleging en casemanagers moeten dus werken met
verschillende kastjes. Hierbij stemmen we af hoe we dit beter
vorm kunnen geven.’ Mandy: ’Bij de grote wachtlijst voor
casemanagement dementie moet samengewerkt worden, dus
daar sturen we op tot het goed gaat werken.’ 6
Tips voor netwerkcoördinatoren
Drs. Frank Beemer is Academic Director bij de opleiding
Ketenregie en kerndocent bij de opleiding Ketenregie bij
de Erasmus Academie. De opleiding Ketenregie is bedoeld
voor netwerkcoördinatoren/ketenregisseurs en proces- en
programmamanagers bij overheden en instellingen in de
non-profit sector of op het snijvlak van publiek en privaat,
die werkzaam zijn op het tactische (beleidsmatige) en/of
strategische organisatieniveau.
Frank Beemer bespreekt in een podcast met Maryse den
Hollander een aantal dilemma’s waar netwerkcoördinatoren
in de praktijk vaak tegenaan lopen en geeft tips hoe hier
mee om te gaan. Zijn visie op de kern van de rol van de
netwerkcoördinator?
• Management van commitment en draagvlak. Het organiseren
dat het gesprek daarover plaatsvindt, let op: dit kost tijd!
• Benoemen en expliciet maken van organisatiebelangen en
daar aandacht aan besteden.
• Eigenaarschap steeds terugleggen bij de betrokken
organisaties.

Maryse den Hollander en Elsemieke van Belzen
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De PDCA-cyclus in het netwerk organiseren: zien of je
vooruitgaat, als stimulans voor de samenwerking; het is
belangrijk om verbeteringen en successen te vieren.

Tools voor netwerkcoördinatoren
• Wil je meer weten en horen wat Frank Beemer antwoordt
op vragen van ketencoördinatoren over hun werk? Luister
dan deze opname met hem.
• Wil je meer weten van de opleiding ketenregie aan de
Erasmus universiteit? Hier vind je informatie over de
opleiding.
• Wil je meer weten over de eigenschappen/kernmerken
die als netwerkcoördinator bij kunnen dragen aan de
verbindende rol? In de afbeelding vind je inspiratie!
• Hier vind je een functieomschrijving van een
netwerkcoördinator.

Relaties

Organisatie
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De coördinator
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Profiel netwerkverbinder

Aantal kenmerken die bijdragen aan een succesvolle lokale netwerken dementie
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Coördinatie
In staat zijn om
projecten, processen
en teams te kunnen
coördineren

Communicatie
In staat zijn
om goed te
communiceren
en mensen te
inspireren

(Ver)binden van
verschillende partijen
De netwerkverbinder houdt
de netwerkdeelnemers
met elkaar in contact en
stimuleert de verbetering
van dementiezorg in het
netwerk
Enthousiasme
Enthousiast om de
zorg voor mensen
met dementie en hun
naasten te verbeteren

...
...

Samenwerken
Gericht op
samenwerking en dit
kunnen versterken
binnen de lokale
teams

Proces
Dit profiel laat een aantal belangrijke kenmerken zien die bij kunnen bijdragen aan een succesvolle samenwerking. Dit
overzicht is niet uitputtend, maar dat is hierbij ook niet de insteek. Uiteindelijk zal het altijd van de persoon afhangen of het
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in de praktijk wel of niet werkt.
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Colofon
Inleiding

Ambities

Belangen

Relaties

Organisatie

Deze uitgave is tot stand gekomen binnen het
praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar.
Auteurs:
• Elsemieke van Belzen, Trimbos
• Marloes Berkelaar, Vilans
• Maryse den Hollander, Movisie
• Annelies Kooiman, Movisie
• Annemarie Koopman, Vilans
• Astrid van der Schot, Trimbos
Aan de publicatie werkten mee:
• Frank Beemer, Erasmus Academie
• Carole Groenescheij, Movisie
• Hermien van Helsdingen, Dementie D2, regio Eemland
• Margreet Hinfelaar, Dementienetwerk stad Utrecht en
regio Lekstroom
• Mandy Los, Dementienetwerk regio Haaglanden
• Roos Scherpenzeel, Movisie
• Els van der Veen, Netwerk Dementie Drenthe, DNN
• Meta Vrijhoef, Dementienetwerk West-Brabant, DNN
Vormgeving:
• Doreen Olario, Movisie

Proces
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