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1. Projectplan 
 

1. Aanleiding 
VWS heeft de verdere ontwikkeling van de zorg voor mensen met dementie ten doel gesteld in de 
Nationale dementiestrategie, met de missie: 
 
“Mensen met dementie en hun naasten kunnen als waardevol lid van onze samenleving functioneren 
en goede ondersteuning en zorg ontvangen. Er wordt voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan 
naar mogelijke preventie, behandeling en genezing van dementie”. 
 
De regionale netwerken dementie, verenigd in Dementie Netwerk Nederland (DNN,) zien in de 
uitvoering van de strategie een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. 
DNN heeft een projectplan opgesteld voor het versterken van de regionale dementienetwerken en 
het professionaliseren en uitbouwen van de organisatie van DNN, een noodzakelijke voorwaarde om 
een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de Nationale dementiestrategie.  
 
Dementie Netwerk Nederland (DNN) is een landelijk samenwerkingsverband van en door 
coördinatoren van regionale dementienetwerken. De netwerkcoördinatoren1 kennen de regio, de 
samenwerking – problemen en goede voorbeelden – en weten waar de ondersteuning en zorg voor 
mensen met dementie en hun naasten voldoen en waar niet. Met de samenwerkingspartners in de 
regio zetten zij zich op lokaal en regionaal niveau in voor verbetering van ondersteuning en zorg voor 
mensen met dementie. De kennis en ervaring van de regio’s worden ingebracht in DNN. Daarmee 
wordt DNN in staat gesteld op landelijk niveau aan oplossingen te werken.  
 
DNN blijft in alles gericht op de mens met dementie in de samenleving, het vergroten van zijn 
veerkracht en behoud van eigen regie. Participatie, welzijn en empowerment zijn net zo belangrijk als 
verbeteren van de zorg voor mensen met dementie en hun systeem.  Een belangrijk uitgangspunt is: 
De mens met dementie blijven zien als een volwaardig persoon door een integrale benadering van 
dementie, samenhangend en met aandacht voor alle leefgebieden: vanaf het niet-pluisgevoel tot en 
met een warme overdracht naar een verpleeghuis of overlijden thuis. 
 

2. Doelstelling 
Het doel is om door middel van een praktijkgericht plan handvatten te geven voor de uitvoering van 
het onderdeel ‘verdere ontwikkeling van de regionale netwerken voor dementiezorg’ binnen de 
Nationale Dementiestrategie. DNN vindt het van groot belang dat de inhoud van het projectplan 
aansluit op de dagelijkse praktijk van de dementiezorg.  
 

3. Te behalen resultaten 
Voor zowel de regionale netwerken dementie als voor de rol en positie van DNN beschrijven we eerst 
de huidige situatie, dan de gewenste situatie en vervolgens de acties om van de huidige naar de 
gewenste situatie te komen. Dit resultaat wordt behaald door middel van de volgende activiteiten: 
 

A. Het omvormen van operationeel/tactisch bestuur naar tactisch/strategisch bestuur 
B. Inrichten van ondersteunend bureau 
C. Inrichten van programmamanagement 
D. Versterken van (samenwerking met) de netwerken 
E. Planvorming implementatietraject zorgstandaard dementie 

  

                                                           
1 Hier kunt u ook lezen: ketenregisseurs 
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4. Afbakening 

Dit project betreft het versterken van de regionale netwerken dementie en van het 
professionaliseren en uitbouwen van DNN. Het projectplan start per 1 juni 2021 en heeft als 
einddatum 31 december 2025. 
 

5. Randvoorwaarden 
Randvoorwaarden zijn: voldoende financiële middelen (subsidieverstrekking), financiering van de 
regionale netwerken, inzet van bestuur en netwerkcoördinatoren, positionering van het 
casemanagement dementie, goed geoutilleerde organisatie van DNN, soepele samenwerking met 
relevante partijen, wet- en regelgeving en een stabiel politiek klimaat, maatschappelijke 
ontwikkelingen. Elk jaar in november vindt evaluatie plaats met VWS om de activiteiten en 
bijbehorend budget voor het jaar daarop indien nodig aan te passen. 
 

6. Risico’s 
Risico’s zijn onvoldoende financiële dan wel personele middelen, tegenvallende samenwerking met 
externe partijen, veranderende wet- en regelgeving of politiek klimaat. Mocht de Nationale 
Dementiestrategie onverhoopt niet worden doorgezet of door maatschappelijke ontwikkelingen 
drastisch wijzigen, dan heeft dit direct gevolgen voor dit projectplan.  
Mogelijk zal voor de betaling van medewerkers een andere constructie moeten worden gevonden 
dan de payroll-constructie. 
Het uitvoeren van taak E is een gezamenlijke inspanning, waardoor we in de realisatie van de 
doelstellingen afhankelijk zijn van derden.  
 

 

  



 

Professionaliseren en uitbouwen van het landelijk netwerk dementie – DNN   pagina 5 van 16 

 

 

2. DNN en de regionale dementienetwerken 
 

2.1 Doelstelling 
In 2025 is DNN een krachtige netwerkorganisatie van waaruit samen met de netwerkcoördinatoren 
wordt gewerkt aan verbetering van ondersteuning en zorg aan mensen met dementie en hun 
naasten, binnen de kaders van de Nationale Dementiestrategie. 
Elk regionaal dementienetwerk is dan geborgd door middel van samenwerkingsafspraken en 
structurele financiering. Hierdoor ontstaat een integrale toegang tot casemanagement en domein-
overstijgende samenwerking voor mensen met dementie en hun naasten. 
 
 

2.2 Huidige situatie 
DNN 

● Sinds de oprichting in 2017 bestaat DNN uit een uitvoerend(operationeel/tactisch) bestuur. 
Alle organisatie en uitvoering van het werk is en wordt door de bestuursleden zelf gedaan. 
Hieronder vallen ledenadministratie, website onderhoud, overleg met diverse organisaties, 
deelnemen aan taakgroep casemanagement en opzetten wachtlijstregistratie, deelnemen 
aan landelijke werkgroepen zoals Register, regiegroep extramurale WZD praktijktuinen, 
landelijke werkgroep WZD  en Zorgstandaard dementie, organiseren van de bijeenkomsten 
van de coördinatorenraad en ook het geven van voorlichting en het deelnemen aan 
onderzoeken door partijen als Vektis, HHM en Dementiezorg voor Elkaar. 

● Het bestuur van DNN is gericht op het binden en empowerment van de netwerken en het 
meedenken en participeren in alle landelijke ontwikkelingen op het gebied van 
casemanagement dementie en de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie. 
Netwerkcoördinatoren vervullen hierin een cruciale rol. 

● Het bestuur bestaat uit betrokken netwerkcoördinatoren die eigen ervaringen inbrengen in 
beleid en praktijkontwikkeling. Sommige van de bestuursleden mogen een deel van hun 
werkzaamheden voor DNN  doen in hun werktijd als netwerkcoördinator, anderen doen alles 
in eigen tijd. 

● DNN heeft een stevige positie verworven in het veld van landelijke organisaties en 
kenniscentra die zich bezighouden met de (ontwikkeling van) ondersteuning en zorg voor 
mensen met dementie en hun naasten. 

● In de afgelopen jaren is ongeveer 90% van de netwerken participant geworden. De 
netwerken verschillen in grootte, bestuur, financiering en duurzaamheid. De 
netwerkcoördinatoren hebben ook allemaal een verschillende taak- functieomschrijving, 
verschillende bevoegdheden en een verschillend contract, zonder minimum uren. 

 
Netwerken dementie 

● De netwerken zijn verschillend qua organisatie, governance, duurzaamheid en financiering. 
● Bureau HHM en Dementiezorg voor Elkaar (DvE) hebben de stand van zaken op een aantal 

onderdelen in kaart gebracht. 
● Elk jaar is het weer spannend voor de netwerken of zij wel of niet gefinancierd worden door 

de zorgverzekeraars. Niet alle netwerken worden gefaciliteerd door de zorgverzekeraars. 
● De positie en functie van de netwerkcoördinatoren is verschillend en vaak onzeker door 

ontbreken van structurele financiering. 
● Er zijn regionale verschillen als het gaat over de structurele inbedding van de netwerken. In 

enkele regio’s zijn zij nog in de ontwikkel- of opstartfase. Andere netwerken zijn redelijk 
geborgd, weer andere netwerken gaan samen met netwerken voor kwetsbare ouderen. 

● De bestuurlijke betrokkenheid bij de netwerken is wisselend. 



 

Professionaliseren en uitbouwen van het landelijk netwerk dementie – DNN   pagina 6 van 16 

 

● De complexiteit van de netwerken is per regio verschillend. 
● 90% van de netwerken is aangesloten bij DNN. 
● De zorginkoop voor casemanagement dementie heeft invloed op de zorginkoop van de keten 

dementie. 
● De inkoop van casemanagement dementie gebeurt niet via het netwerk, maar via de 

organisaties die wijkverpleging bieden. De netwerkcoördinator is hierbij meestal buiten 
beeld. 

● Niet alle netwerken hebben de samenwerkingsafspraken vastgelegd. 
● De netwerken hebben nog geen bruikbare benchmark of register. 
● De contacten tussen de zorgverzekeraars en de netwerken zijn zeer wisselend. 

 

2.3 Gewenste situatie 
Gewenste positie DNN 

● Samen met de netwerkcoördinatoren is DNN een krachtige netwerkorganisatie ten behoeve 
van de ontwikkeling van ondersteuning en zorg aan mensen met dementie en hun naasten, 
zodat zij kunnen léven met dementie. DNN richt zich op strategisch en tactisch niveau. 
Operationeel wordt DNN ondersteund. 

● DNN werkt vanuit een visie waarin we gericht zijn op de mens met dementie in de 
samenleving, het vergroten van zijn veerkracht en behoud van eigen regie. Participatie, 
welzijn en empowerment zijn net zo belangrijk als verbeteren van de zorg voor mensen met 
dementie en hun systeem.   

● Opdoen en uitwisselen van praktijkervaringen spelen een grote rol in de ontwikkeling en 
verdieping van de ondersteuning en zorg aan mensen met dementie. Alle betrokken partijen 
dragen daaraan bij: mensen met dementie, familie en vrienden, de directe omgeving, 
casemanagers dementie, vrijwilligers, zorgverleners, gemeenten en zorgaanbieders. 

● DNN heeft een autonome en onafhankelijke positie bij het formuleren en uitvoeren van 
beleid conform de Zorgstandaard dementie. 

● Nadrukkelijk blijft de verbinding met de praktijk meegenomen in onze overwegingen en 
acties. De rechtvaardiging van ons handelen ligt bij de regionale dementienetwerken. DNN 
bouwt met de netwerken aan een sterk platform. DNN werkt conform bijhorend plan en in 
lijn met de Nationale Dementiestrategie aan de verdere verbetering van de 
toekomstbestendigheid van deze netwerken. 

● De netwerkcoördinatoren worden geïnformeerd/geraadpleegd door de preferente 
zorgverzekeraar over de inkoop casemanagement dementie in de regio. Doel is verbinding en 
afstemming tussen netwerk en verzekeraar. 

● Er staat een financiële vergoeding tegenover de energie en tijd die bestuursleden en 
netwerkcoördinatoren inzetten voor de verdere ontwikkeling en activiteiten van DNN. 

● DNN is een professionele organisatie met ondersteuning van een programmamanager en 
een secretariaat voor de continuïteit en de dagelijkse bereikbaarheid (ondersteunend 
bureau). Het bestuur heeft zich ontwikkeld van een operationeel/tactisch bestuur naar een 
tactisch/strategisch bestuur gericht op beleidsontwikkeling en –beïnvloeding. 

 

Gewenste samenwerking met de netwerkcoördinatoren en ontwikkeling van de netwerken 

 De regionale netwerken dementie zijn eigenstandige samenwerkingsverbanden met elk een 
eigen governancestructuur. De netwerken zijn niet overal op dezelfde manier ingericht of 
opgebouwd. DNN ondersteunt het optimaal functioneren van de netwerken, zonder te 
kunnen of willen bepalen hoe structuren of verbanden er in de praktijk precies uit moeten 
zien. In de verdere versterking en ontwikkeling zullen de regionale structuren behouden 
blijven.  
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● De netwerkcoördinatoren zijn de kern van DNN en de organisatie- en communicatiestructuur 

van DNN is daarop gebaseerd.  
● Er is een directe samenwerking tussen het bestuur, de programmamanager en de 

netwerkcoördinatoren en via hen met alle netwerken. In de samenwerking wordt rekening 
gehouden met de bestaande situatie in de netwerken en moet er oog blijven voor mogelijke 
kwetsbaarheden in de regio.  

● Alle netwerken zijn participant van DNN. Aan de deelname zijn verplichtingen verbonden. 
We verwachten van de netwerken dat ze de doelstellingen van DNN onderschrijven en dat ze 
met DNN samenwerken bij de ontwikkeling van plannen en het uitvoeren van afspraken. 

● Samen werken de netwerken aan het verbeteren van het zorgaanbod, het implementeren 
van de Zorgstandaard en aan de toekomstbestendigheid van de netwerken. 

● Er is een efficiënte en effectieve communicatiestructuur opgebouwd met de netwerken: 
- documenten en afspraken zijn digitaal beschikbaar voor de netwerken; 
- de netwerken kunnen via een (digitale) communicatiestructuur meedenken en 

meepraten over de ontwikkelingen in de zorg voor mensen met dementie. Daarnaast   
ondersteunen de netwerkcoördinatoren elkaar bij de gewenste vernieuwingen. 

 Vanuit DNN willen we netwerken (laten) ondersteunen bij (afhankelijk van de situatie in de 
netwerken, het gaat om maatwerk): 

1. de basis van de netwerken op orde krijgen 
a. het functioneren van de netwerken 
b. het verbeteren van de rol en positie van de netwerkcoördinator 
c. planmatig werken 
d. het werken met het Register dementiezorg en -ondersteuning en met 

spiegelinformatie 
e. het samenwerken met gemeenten 
f. het samenwerken met de zorgverzekeraar 

2.     zorginhoud 
a. het bieden van steun op maat bij leven met dementie 
b. het bieden van voldoende en kwalitatief goed casemanagement 
c. het implementeren van de Zorgstandaard dementie 
d. het werken aan de dementievriendelijke samenleving  
e. benutten van nieuwe wetenschappelijke kennis 
f. preventie in de praktijk 

 

Gewenste rol in landelijk beleid en ontwikkelingen 

● DNN heeft invloed op landelijke (beleids-)ontwikkelingen vanuit de praktijk. 

● DNN heeft een stevige positie in de structuur van de Nationale Dementiestrategie. 

● Zoals verwoord in ons projectplan levert DNN een sterke bijdrage aan de verbetering van 

steun en zorg aan mensen met dementie, via de vier programmalijnen Steun bij leven met 

dementie, Zorgstandaard, Informatie en Register. 

● DNN heeft een goede samenwerking opgebouwd met andere relevante landelijke 

organisaties. 

● DNN heeft de beschikking over spiegelinformatie, kwaliteitsindicatoren, register en 

proeftuinen, waardoor niet elke regio zelf het wiel hoeft uit te vinden maar kan leren van 

andere netwerken. 

● Er is een standaard taak-functie omschrijving en FWG-indeling voor netwerkcoördinatoren 

en casemanagers dementie, waardoor er uniformiteit in functies komt. 

● DNN maakt zich hard voor casemanagement dementie. Alle mensen met dementie kunnen 

beschikken over een goed opgeleide casemanager dementie. Het geleverde 
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casemanagement is van kwaliteit conform de (actuele) Zorgstandaard 

dementie. DNN heeft zicht op de wachtlijsten en het gebruik van casemanagement. De 

signalen worden bespreekbaar gemaakt. 

 
Gewenste (door)ontwikkeling netwerken 

 Mede door het bestaan van regionale dementienetwerken is Nederland internationaal 
gidsland op het gebied van de uitvoering van de ondersteuning aan mensen met dementie 
en hun naasten. Bij DNN komt de kennis van de netwerken bij elkaar, wordt hiervan geleerd 
en wordt de praktijk verbeterd.  

 In de netwerken zijn bij voorkeur alle partijen vertegenwoordigd die met mensen met 
dementie te maken hebben. De bestuurders van deze netwerken zorgen voor borging van 
het netwerk, en daarmee steun aan mensen met dementie en hun naasten. Ook geven zij 
een mandaat aan de netwerkcoördinator. 

 De dementienetwerken zetten in op samenwerking en afstemming met andere regionale 
zorgnetwerken, zoals palliatieve zorg en kwetsbare ouderen. 

 De netwerken zijn cruciaal voor goede ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en 
hun naasten. Ook landelijke partijen als Alzheimer Nederland, NZa, ZN, de Nationale 
Ombudsman en VWS benadrukken het belang van de netwerken. DNN is bij alle landelijke 
ontwikkelingen rond dementiezorg betrokken.  

 Mensen met dementie krijgen eenvoudig, tijdig en actief een onafhankelijke en deskundige 
casemanager dementie toegewezen gedurende het gehele domein-overstijgende zorgtraject. 
Om het aanbod van casemanagement dementie te waarborgen is een goed werkend 
netwerk in de regio nodig2. De netwerkcoördinator heeft zicht op toegankelijkheid, bereik en 
wachtlijsten. 

 Om daadwerkelijk domein-overstijgend te kunnen werken  is het noodzakelijk de drempels 
veroorzaakt door financiële schotten te verminderen, of zelfs op te heffen (ontschotting). 

 Als de netwerken geen structurele financiering krijgen is hun voortbestaan onzeker. Daarom 
is het volgens DNN een voorwaarde dat met spoed gewerkt wordt aan 
samenwerkingsafspraken met alle betrokken partijen, zodat de financiering structureel kan 
worden geregeld. In de Nationale Dementiestrategie is de planning dit te realiseren in 2025, 
DNN wil daar stevig op inzetten en dit doel eerder realiseren (2023).  

 
 

  

                                                           
2 Kamerbrief casemanagement dementie februari 2020 
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2.4 Acties 
Van huidige naar gewenste situatie in 4 activiteiten: 
 

A. Het omvormen van uitvoerend operationeel/tactisch bestuur naar tactisch/strategisch 
bestuur 

B. Het inrichten van een ondersteunend bureau 
C. Het inrichten van programmamanagement 
D. Het versterken van de regionale netwerken en de samenwerking met DNN 
E. Planvorming implementatietraject zorgstandaard dementie 

 
Ad. A   Het omvormen van operationeel/tactisch bestuur naar tactisch/strategisch bestuur 
Het bestuur gaat zich ontwikkelen van een uitvoerend bestuur naar een bestuur gericht op 
beleidsontwikkeling en -beïnvloeding. Het gaat zich bezighouden met inhoudelijke adviezen en het 
(mede-)opstellen van beleid, standpunten, jaarplannen, en het ontwikkelen van gezamenlijke 
uitgangspunten voor de netwerken. 
 
Ad. B Het inrichten van een ondersteunend bureau 
Een ondersteunend bureau wordt ingericht om alle uitvoerende taken van het bestuur te kunnen 
overnemen en de contacten/samenwerking met de netwerkcoördinatoren te ondersteunen. Dit 
bureau voert het beheer en de administratie uit, zoals de participantenadministratie, het innen van 
contributie en het regelen van overlegfaciliteiten.  
Het bureau levert dienstverlening naar het bestuur en naar de netwerkcoördinatoren. Deze 
dienstverlening omvat structurele werkzaamheden om het samenwerkingsverband met de 
netwerkcoördinatoren vorm te geven en in stand te houden. Het gaat bijvoorbeeld om het 
informeren en organiseren van de onderlinge communicatie en de afspraken met andere partijen. 
 
Zie verder projectplan. 
 
Ad. C  Het inrichten van programmamanagement 
Het aan te stellen programmamanagement ontwikkelt programmalijnen op de vier doelstellingen uit 
ons beleidsplan en zal een actieve rol spelen in de uitvoering:  

→ Steun bij leven met dementie 
→ Zorgstandaard dementie 
→ Informatie en communicatie 
→ Register dementiezorg en –ondersteuning 

Overige taken van de programmamanager zijn genoemd in hoofdstuk 3 van het projectplan. 
 
Ad. D Het versterken van (de samenwerking met) de netwerken 
DNN brengt samen met de netwerken de huidige stand van zaken omtrent de netwerken in beeld. 
Daarbij geeft zij samen met de netwerken aan waar de hiaten zitten tussen de huidige situatie en de 
gewenste situatie vanuit de Zorgstandaard dementie. 
DNN formuleert een minimale deelnameverplichting voor netwerken en netwerkcoördinatoren en 
vraagt netwerkcoördinatoren te participeren in de landelijke ontwikkelingen. 
We zetten in op het versterken van de samenwerking met de netwerkcoördinatoren. 
Naast de coördinatorenraad richten we overlegmomenten in met subgroepen, bijvoorbeeld op regio-
indeling. Daarnaast gaan we samenwerken op thema’s en verbeteringen binnen de vier 
programmalijnen zoals hierboven genoemd. De netwerkcoördinatoren zullen vanuit de subsidie een 
vergoeding ontvangen voor hun ingezette uren. 
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Ad. E Planvorming implementatietraject zorgstandaard dementie 
DNN vervult een aanjagende rol bij het initiëren van het implementatietraject zorgstandaard 
dementie. Het ministerie van VWS wil vaart wil maken met de Nationale dementiestrategie en heeft 
daarbij de keuze gemaakt om als eerste in te zetten op het implementeren van de zorgstandaard. 
Voor het opstellen van een implementatietraject kan een projectleider worden ingezet. DNN, 
Alzheimer Nederland en V&VN zijn gevraagd de opdracht voor dit project te schrijven. Dit onderwerp 
is passend in de huidige subsidieaanvraag van DNN.  
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3. Plan van aanpak 2021-2025  
 

Het plan van aanpak is voor 2021 gedetailleerd in activiteiten uitgewerkt, voor de jaren daarna op 
hoofdlijnen. Jaarlijks wordt in afstemming met VWS de speerpunten, passend bij de Nationale 
Dementiestrategie, bepaald. Aan het einde van elk kalenderjaar wordt een geactualiseerd plan van 
aanpak voorgelegd aan VWS. 
 

2021    Start professionalisering en uitbouwen van DNN 
 

A. Het omvormen van operationeel/tactisch bestuur naar tactisch/strategisch bestuur 
Het bestuur gaat sturen op de gestelde doelen in het beleidsplan, in nauw contact met de 
programmamanager en de regionale netwerkcoördinatoren. Het bestuur maakt een 
taakverdeling op de onderdelen van het plan en de activiteiten die daaruit voortkomen. 
In deze portefeuilleverdeling zullen steeds minimaal twee bestuursleden samenwerken 
binnen één portefeuille. Monitoring op de gestelde doelen zal plaatsvinden door rapportage 
door de programmanager/de portefeuillehouders in de maandelijkse bestuursvergadering.  
De bestuursleden zetten de werving van ondersteuning en programmamanagement uit en 
stellen per september 2021 een ondersteunend medewerker en een programmamanager 
aan. 
De bestuursleden ontvangen vanuit de subsidie een tijdelijk vergoeding voor ingezette uren 
met een uurtarief van € 80,00. Per bestuurslid (8x) is dit jaar 8,5 uur per week beschikbaar 
vanaf 1 juni 2021.  
 

B. Het inrichten van een ondersteunend bureau 
Het bestuur richt een ondersteunend bureau in met als doel de uitvoerende kracht van het 
bestuur te vergroten door ondersteuning op het gebied van administratie en organisatie: 

a. secretariële ondersteuning bestuur 
b. beheer participantenadministratie 
c. coördinatie uitbetaling aan bestuur en netwerkcoördinatoren 
d. organiseren van vergaderingen en andere bijeenkomsten (incl. overlegfaciliteiten) 
e. notuleren bij vergaderingen en bijeenkomsten 
f. beheer van een (digitaal) informatiepunt voor netwerkcoördinatoren 
g. voorbereiden agenda bestuur 
h. ondersteuning bij subsidieaanvragen en –verantwoording 

Voor deze ondersteunende functie zet het bestuur een vacature uit voor 0,88 fte (september 
2021). Het bestuur draagt zorg voor het inrichten van de werkplek. 

 
C. Het inrichten van programmamanagement 

Het bestuur stelt een programmamanager voor 0,88 fte aan per 1 september 2021.  
De programmamanager start met de ontwikkeling en waar mogelijk de uitvoering van 
programma’s op vier aandachtsgebieden:  

→ Steun bij leven met dementie 
→ Zorgstandaard dementie 
→ Informatie en communicatie 
→ Register dementiezorg en –ondersteuning 

De programmamanager werkt ook aan aanvullende, actuele thema’s, bijvoorbeeld: 
→ Wet Zorg en Dwang 
→ Wachtlijst casemanagement 
→ In kaart brengen van de dementienetwerken 
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De programmamanager is een spil in de samenwerking met alle andere 
betrokken partijen; Alzheimer Nederland, Vilans, ZonMW, Kenniscentrum dementie op jonge 
leeftijd en Pharos. 
Taken van de programmamanager: 
- uitvoeren van taken voortkomend uit het projectplan 
- start programma-ontwikkeling en het leggen van verbindingen met landelijke 

programma’s 
- aansluiten bij de Nationale Dementiestrategie 
- bijdragen aan de samenwerking met de netwerkcoördinatoren 
- voorbereiden van vergaderingen en besprekingen 
Het bestuur draagt zorg voor: 
- uitzetten vacature programmamanager 0,88 fte  
- procedure plannen en uitvoeren 
- start programmamanager september 2021 
- inrichten (digitale) werkplek 
- inwerken programmamanager en start kennismaking in het veld 

 
Payrollconstructie 
DNN start met het in de arm nemen van een payroll-bedrijf, zodat het werkgeverschap voor 
medewerkers ondersteunend bureau en programmamanagers goed geregeld is. DNN zal 
onderzoeken welke andere (goedkopere) vorm mogelijk is voor organisatie van de 
salarisadministratie. 
Uit onderzoek blijkt dat payroll bedrijven werken met de factor 0.7, dat wil zeggen 70% boven op de 
kosten van personeel.  
Het payroll-bedrijf draagt dan onder andere zorg voor, (zie bijlage): 

- Salarisadministratie 
- Vakantiegeld  
- Private verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid  
- Arbodienst  
- CAO- & wetswijzigingen  
- Arbeidsrechtelijke risico´s  
- loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid  
- Wet Verbetering Poortwachter  
- Wet WIA  
- Afdrachten aan bedrijfsvereniging en belastingdienst  
- Het opstellen van juridisch correcte arbeidsovereenkomsten  
- Jaaropgaven. 
 

D. Het versterken van (de samenwerking met) de netwerken 
Onderzoek 
DNN onderzoekt of laat onderzoeken: 

● wat de stand van zaken is in de netwerken:  
o Hoe worden zij gefinancierd?  
o Wat is de huidige rol en positie van de netwerkcoördinator?  
o Hoe is het netwerk opgebouwd?  

Dit alles om tot een uitgewerkt model voor de netwerken te komen, met voorwaarden voor 
governance, organisatie en financiering. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het voorwerk dat 
DvE en Bureau HHM hebben gedaan. 

● de betrokkenheid van de zorgverzekeraars. 
● de positionering van de casemanagers dementie in de dementienetwerken. 
● de ‘witte vlekken’ in het land, ofwel: waar geen netwerk is. 
● de betrokkenheid van mensen met dementie en hun naasten in de netwerken. 
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● in hoeverre de netwerkcoördinatoren hulp nodig hebben bij de plan-do-check-
act cyclus en de meerjarenbeleidsplannen. 

 
Versterken samenwerking 

 In 2021 versterken we de samenwerking met de netwerken en bevorderen we de 
samenwerking daar waar nog geen sprake is van een dementienetwerk.  

 Verwachtingen aan participanten worden geëxpliciteerd en daarnaast vindt, zoals 
gebruikelijk, tweemaal per jaar de coördinatorenraad plaats. 

 We onderzoeken of een samenwerkingsovereenkomst de samenwerking kan ondersteunen. 

 We onderzoeken op welke wijze DNN ondersteunend kan zijn aan de netwerken, met 
behoud van hun couleur locale. 

 Met de netwerken ontwerpen we een werkstructuur en inventariseren we welke bijdragen 
netwerkcoördinatoren in programma’s en/of op thema’s kunnen leveren.  

 De netwerkcoördinatoren die zich inzetten voor andere regionale netwerken en/of voor 
landelijke ontwikkelingen ontvangen vanuit de subsidie een vergoeding voor de ingezette 
uren, met een maximum van gemiddeld 4 uur per maand. Het gaat om activiteiten die 
bijdragen aan het plan van DNN, die bijdragen aan de uitvoering van de Nationale 
Dementiestrategie en/of activiteiten waardoor collega-netwerken ondersteund en geholpen 
worden op bepaalde facetten.  

 Maximale kosten 57 netwerkcoördinatoren x 7 bijeenkomsten in 2021. De coördinatoren 
ontvangen € 200,00 per dagdeel (à 4 uur) per persoon, dit is inclusief reiskosten.  
 

Structurele financiering netwerken (uiterlijk 2022) 
● DNN vraagt landelijk aandacht voor de noodzaak van structurele financiering en werkt samen 

met alle partijen om dit te realiseren. Zorgverzekeraars (ZN) kunnen hierover afspraken 
maken met VWS. De NZa kan ervoor zorgen dat deze afspraken worden nageleefd. 

 
E. Planvorming implementatietraject zorgstandaard dementie 

Eind 2021 zal een start worden gemaakt met het implementatietraject. In 2021 wordt een 
implementatieplan opgesteld gericht op de implementatie van de herziene zorgstandaard dementie. 
Om tot dit voorstel te komen kunnen partijen gebruik maken van een (externe) projectleider, die 
gefinancierd wordt door VWS. Uitgangspunt daarbij is dat uiterlijk in november 2021 een gedragen 
voorstel gepresenteerd wordt. 

 

2022     Doorontwikkeling organisatie DNN 

 
A. Het omvormen van operationeel/tactisch bestuur naar tactisch/strategisch bestuur 

De portefeuilleverdeling functioneert, zowel intern als extern (de samenwerkingspartners). 
Op het projectplan wordt door de portefeuillehouders maandelijks gerapporteerd aan de 
andere bestuursleden. Zo nodig worden verbeteringsvoorstellen gedaan (intern en extern). 
Op basis van het rooster van aftreden worden twee nieuwe bestuursleden aangetrokken.  
De bestuursleden ontvangen ook dit jaar vanuit de subsidie een tijdelijk vergoeding voor 
ingezette uren. Per bestuurslid (8x) is dit jaar 2 uur per week beschikbaar van 1 januari 2022 
tot en met 31 december 2022. Met indexering komt het uurtarief op € 81,60 in 2022. 
 

B. Het inrichten van een ondersteunend bureau 
De formatie van het ondersteunend bureau zal worden uitgebreid met 0,66 fte vanaf april 
2022. 
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C. Het inrichten van programmamanagement  
Doorontwikkeling programmamanagement zoals ingezet in 2021. Uitbreiding in fte vanaf 
april 2022, afhankelijk van de ontwikkelingen en de intensiteit van de werkzaamheden op de 
uitvoering van de vier programmalijnen en aanvullende thema’s. 
 

D. Het versterken van (de samenwerking met) de netwerken 
- In beeld brengen van de samenstelling en samenwerking in de netwerken, de positie van 

de netwerkcoördinatoren en financiële mogelijkheden van de netwerken 

- Op basis van de gewenste situatie van de netwerken een plan maken voor versterking 

van netwerken waar nodig 

- Verder uitbouwen van de werkstructuur met de netwerkcoördinatoren 

- Gezamenlijk ontwikkelen van een landelijke taak-functie omschrijving (fwg) voor 
netwerkcoördinatoren en casemanagers dementie, door DNN en de 
netwerkcoördinatoren 

- Gezamenlijk ontwikkelen van een digitaal platform voor informatie en communicatie, 
door DNN en de netwerkcoördinatoren  
Het digitaal platform wordt gevuld met actuele relevante informatie (o.a. over het 
projectplan), best practices, kalender (internationaal), FAQ en een forum. 

 
Met de netwerken werken we de werkstructuur verder uit en gaan de netwerkcoördinatoren 
aan de slag met thema’s uit de programma’s.  
Naast de tweejaarlijks coördinatorenraad worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. 
Hierbij gaat het om informeren, koppelen en stimuleren; het bij elkaar brengen van de juiste 
personen op het juiste moment. Daarmee wordt kruisbestuiving gefaciliteerd en kennis en 
innovatie verspreid. 
De netwerkcoördinatoren die zich inzetten voor andere regionale netwerken en/of voor 
landelijke ontwikkelingen ontvangen vanuit de subsidie een vergoeding voor de ingezette 
uren.  
Maximale kosten 57 netwerkcoördinatoren x 10 bijeenkomsten in 2022. De coördinatoren 
ontvangen € 200,00 per dagdeel (à 4 uur) per persoon, dit is inclusief reiskosten.  
 
 

2023    Evaluatie en borging  

 
A. Het omvormen van operationeel/tactisch bestuur naar tactisch/strategisch bestuur 

Per thema zorgen de portefeuillehouders voor een evaluatie van hun thema en doen daarin 
verbetervoorstellen (intern en extern).  
Op basis van het rooster van aftreden worden twee nieuwe bestuursleden aangetrokken. 
Bestuursleden ontvangen vacatievergoeding voor de bestuursvergaderingen. Dit bedraagt 
volgens het ‘Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies’ maximaal €300,68 (leden) 
en €390,88 (voorzitter), deze bedragen zijn per vergadering à 3,5 uur. Er zijn 10 
bestuursvergaderingen per jaar. 
 

B. Het inrichten van een ondersteunend bureau 
Doorontwikkeling ondersteunend bureau zoals ingezet. 
Dit jaar omvat het ondersteunend bureau 2 medewerkers voor totaal 1.54 fte. 
 

C. Het inrichten van programmamanagement  
Doorontwikkeling programmamanagement zoals ingezet.  
Dit jaar bestaat het programmanagement uit 2 programmamanagers, totaal 1.54 fte. 
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D. Het versterken van (de samenwerking met) de netwerken 
De netwerkcoördinatoren participeren in de coördinatorenraad, intervisiegroepen, 
werkgroepen per thema en/of nemen kennis van het digitaal platform. Zij bereiden samen 
met het bestuur de evaluaties per thema en de verbetervoorstellen voor.  
De netwerkcoördinatoren krijgen vergoeding voor de inzet op landelijke activiteiten. 
Maximale kosten 65 netwerkcoördinatoren, 15 bijeenkomsten in 2023. De coördinatoren 
ontvangen € 200,00 per dagdeel (à 4 uur) per persoon, dit is inclusief reiskosten.  
 

 

2024    Doorontwikkeling  

 
A. Het omvormen van operationeel/tactisch bestuur naar tactisch/strategisch bestuur 

Per thema zorgen de portefeuillehouders dat de verbetervoorstellen op de juiste tafels 
besproken worden en tot uitvoering worden gebracht. De agenda wordt bepaald door de 
Nationale Dementiestrategie én op basis van ontwikkelingen in de praktijk met betrekking tot 
dementiezorg waarvoor DNN niet automatisch wordt ingeschakeld. DNN zal betrokken 
partijen dan laten weten dat de ontwikkelingen getoetst moeten worden aan de praktijk. 
Het bestuur zal zich buigen over een vervolgtraject en indien van toepassing het opnieuw 

aanvragen van subsidie. Vacatievergoeding bestuur: zie 2023. 

B. Het inrichten van een ondersteunend bureau 
Doorontwikkeling ondersteunend bureau zoals ingezet. 
 

C. Het inrichten van programmamanagement  
Doorontwikkeling programmamanagement zoals ingezet. Samen met Alzheimer Nederland 
wordt in ieder geval de herziening van de Zorgstandaard dementie 2025 voorbereid.  
 

D. Het versterken van (de samenwerking met) de netwerken 
De netwerkcoördinatoren participeren in de coördinatorenraad, intervisiegroepen, 
werkgroepen per thema en/ of nemen kennis van het digitaal platform. Zij participeren in de 
activiteiten die gaan leiden tot verbeteringen per thema.  
Maximale kosten 65 netwerkcoördinatoren, zie 2023. 
 
 

2025    Borging/ Verduurzamen 

 
A. Het omvormen van operationeel/tactisch bestuur naar tactisch/strategisch bestuur 

Het bestuur bestaat uit 7 tot 9 personen die elk een portefeuille hebben. 
Het bestuur vergadert 10 keer per jaar en heeft minimaal 2 keer per jaar een 

coördinatorenoverleg. Vacatievergoeding bestuur: zie 2023. 

B. Het inrichten van een ondersteunend bureau 
Doorontwikkeling ondersteunend bureau zoals ingezet. 
 

C. Het inrichten van programmamanagement  
Doorontwikkeling programmamanagement zoals ingezet.  

 
D. Het versterken van (de samenwerking met) de netwerken 

De netwerkcoördinatoren hebben een gezamenlijke taakopvatting en een landelijk profiel. Zij 
hebben zicht op de zorg aan mensen met dementie in hun netwerk. Zij werken met 
spiegelinformatie en weten hoe groot het bereik van casemanagers dementie in hun netwerk 
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is. De netwerkcoördinatoren kennen elkaar, weten waar de best-practices zijn 
en leren hiervan. Maximale kosten 65 netwerkcoördinatoren, zie 2023. 

 

Activiteitenplanning in schema 
Een gedetailleerd overzicht van uit te zetten acties is te vinden in het volgende hoofdstuk. Hieronder 
een samenvatting met tijdspad.  
 

Activiteit Activiteit 2021 2022 2023 2024 
               

2025 

A. 
Het omvormen van 
operationeel/tactisch 
bestuur naar 
tactisch/strategisch 
bestuur 
 

-Uitvoeren plan van aanpak 
-Uitwerken en implementeren 
werkstructuur met netwerken 
-Organiseren van informatie en 
communicatie met netwerken  
-Formuleren rol bestuur 
-Innemen nieuwe rol 

     

B. 
Het inrichten van een 
ondersteunend bureau 
 

-Werven en aanstellen  
ondersteunend medewerker 
-Bepalen inhoud takenpakket  
-Inrichten werkplek 
 

     

C. 
Het inrichten van 
programmamanagement  
 

-Werven en aanstellen 
programmamanager 
-Bepalen inhoud takenpakket 
-Inrichten werkplek 
 

     

D. 
Het versterken van de 
regionale dementie- 
netwerken 
 

-Onderzoeken naar netwerken 
-Structuur opzetten en uitvoeren 
van themagroepen en 
werkgroepen 
-Opbouwen van overlegstructuur 

     

vervolg D. -Opstellen basisdocument voor 
samenstelling en governance van 
de netwerken 
-Beschrijven van taken en 

verantwoordelijkheden van de 

netwerkcoördinatoren 

-Beschrijven van 

samenwerkingsafspraken in de 

netwerken  

-Werken met 

kwaliteitsindicatoren van de 

Zorgstandaard Dementie  

     

vervolg D. -Landelijk aandacht vragen voor 

noodzaak structurele financiering 
-Afspraken maken met VWS 

     

E. 
Planvorming 
implementatietraject 
zorgstandaard dementie 
 

-Aanstellen van een projectleider 
-Aanstellen van secretariële 
ondersteuning 
-Gezamenlijke 
opdrachtformulering  

     

 


