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Netwerk Dementie Noord-Holland Noord
Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord (ND-NHN) werkt vanaf 1 januari 2016 conform de
volgende uitgangspunten:

1 Doel
Het Netwerk Dementie NHN zet zich actief in voor mensen met dementie en hun naasten. Het
Netwerk heeft hierbij vooral de ambitie de feitelijke zorg en ondersteuning voor mensen met
dementie en hun naasten, nu en de komende jaren te verbeteren, waarbij het oordeel van
cliënten en hun naasten daarover leidend is. Daarbij is er oog voor het bredere werkveld van
kwetsbare ouderen, de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden en de afstemming die daarvoor
nodig is.

2 Inhoudelijke thema’s
Het Netwerk Dementie NHN kiest voor 2016 en 2017 voor de volgende inhoudelijke thema’s.


Dementievriendelijke samenleving
- definiëren wat wij verstaan onder een dementievriendelijke samenleving
- inhoudelijke vertaling geven aan wat de dementievriendelijke gemeente kan inhouden
- lobby en gezamenlijke presentatie naar de16 gemeenten in ons werkgebied
- het periodiek opnieuw uitvoeren van de dementiemonitor
- werken aan mantelzorg en respijtzorg
- het monitoren, meten en hierover informeren van belanghebbenden als samenwerkende
regio



Praktijkverbeterprogramma
Hieronder vallen twee onderwerpen:
1. uitvoering geven aan ons eigen Regionale Zorgprogramma, opgebouwd vanuit de
landelijke Zorgstandaard Dementie. Naast de al benoemde thema’s gebeurt dat met
aandacht voor twee nieuwe items:
- preventie door leefstijl
- levensvragen en levenseinde
2. het opbouwen van een expertisecentrum dementie in de lijn van het al eerder
geformuleerde plan eind 2014. Het gaat hierbij om het bundelen van kennis en expertise
omtrent dementie en deze ontsluiten voor de deelnemende organisaties aan het
Netwerk.
Er is een startdocument en budget beschikbaar in de vorm van de experimenteeraanvraag expertisecentrum’ uit 2014. Hieraan wordt uitgegaan van:
- Expertise, ontwikkeling, innovatie;
- Scholing en training;
- Advisering;
- Ondersteuning cliëntorganisaties
- Onderzoek
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Welzijn
- het daadwerkelijk verbinden van ondersteuning, zorg en welzijn voor het wel bevinden
van mensen met dementie en hun naasten
- bijzondere aandacht voor allochtone mensen met dementie en hun mantelzorgers



Voorlichting en de Sociale kaart
- uitgebreide en toegankelijke informatie over alle regionale aspecten voor ondersteuning
en zorg van dementie voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, vrijwilligers en
beroepskrachten
- daarbij inventariseren wat er al is, met de afweging waarbij kan worden aangesloten
- eventueel ontwikkelen van nieuwe activiteiten en middelen

3 Functies
Het Netwerk Dementie NHN kiest voor vier verschillende functies; van licht tot zwaar.

licht

zwaar






Ontmoetingsplaats om informatie en ervaring uit te wisselen
Initiëren van activiteiten
Regie nemen (gezamenlijk oppakken van activiteiten)
Belangenbehartiging (op gezamenlijke of deelbelangen)

Functie is
afhankelijk van
onderwerp;
Kan in wisselende
coalities vervuld
worden.

De meest verregaande functie is belangenbehartiging. Het zal in de praktijk lastig zijn om op
onderwerpen aan belangenbehartiging namens àlle organisaties van het Netwerk Dementie NHN
te doen. Het Netwerk kan bijvoorbeeld wel in overleg treden met financiers voor overleg; de
gesprekspartners uit het Netwerk kunnen daarbij (per onderwerp) wisselen.

4 Organisatie
Werkgebied
Noord-Holland-Noord, met als subregio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en NoordKennemerland
Deelnemers
Deelname aan het Netwerk Dementie NHN staat open voor alle organisaties en personen die
beroepshalve betrokken zijn en die zich willen verbinden aan de geformuleerde doelstellingen en
voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de aan dit document vastgehechte samenwerkingsovereenkomst.
Er is geen verplichte deelname aan het Netwerk Dementie vanuit de inkoopvoorwaarden van het
Zorgkantoor dan wel Zorgverzekeraar.
Er zijn structurele deelnemers aan het Netwerk:
- de drie regionale afdelingen van Alzheimer Nederland
- zorgaanbieders, zowel ambulant als intramuraal
- welzijnsinstellingen (inclusief mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk)
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Er zijn incidentele deelnemers aan het Netwerk, bijvoorbeeld op thema/onderwerp:
- zorgverzekeraars
- zorgkantoor
- gemeenten
- huisartsen
- ziekenhuizen, in het bijzonder de afdeling geriatrie
- ouderenbonden
Algemene Deelnemers Vergadering (ADV)
- neemt besluiten over inhoud, vorm en financiën van het Netwerk Dementie NHN
- alle structurele deelnemers vaardigen één vertegenwoordiger af; in principe de bestuurder.
Voor de afdelingen van Alzheimer Nederland is dat de belangenbehartiger
- bij afwezigheid wordt er gezorgd voor een gemandateerde vervanger
- komt twee keer per jaar bijeen
- bij besluitvorming heeft iedere organisatie heeft één stem
- de drie regionale afdelingen van Alzheimer Nederland hebben per afdeling één stem en zij
hebben daarbij gezamenlijk het vetorecht. Zij zullen dit alleen gebruiken als een besluit indruist
tegen de belangen die de regio’s vertegenwoordigen. Als deze situatie zich voordoet, dan
vragen de regio’s een schorsing van het besluit van 3 weken om te overleggen met de
vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland. Zij koppelen het resultaat hiervan terug aan de
voorzitter van de ADV
- incidentele deelnemers kunnen aanwezig zijn, afhankelijk van de agenda en onderwerp
- ondersteund door de beleidsmedewerker en een secretarieel medewerker
Voorzitter
- onafhankelijk en niet behorend of verbonden met de structurele of incidentele deelnemers
- een achtergrond in de cliëntenparticipatie heeft de sterke voorkeur
- heeft binding met ons werkgebied
- ontvangt een vergoeding vanuit het Netwerk voor zijn werkzaamheden
- bereidt de ADV voor met voorzitter Kernteam en de beleidsmedewerker
- ontvangt de verslagen van het Kernteam en werkgroepen
Kernteam
- bewaakt en coördineert voortgang van de werkzaamheden, in het bijzonder de projecten
gedragen door de werkgroepen
- is gemandateerd daarbij te kunnen handelen, echter essentiële en koersverleggende besluiten
worden aan de ADV voorgelegd
- bereidt vergaderingen ADV voor
- heeft een gevarieerde samenstelling die een afgewogen vertegenwoordiging kent van
participatie van kleine en grote organisaties, deelname van zorg en welzijn en een zekere
regionale spreiding.
- buiten de leden van de drie Alzheimerafdelingen, bestaat het Kernteam uit maximaal vijf
deelnemers
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Het kernteam bestaat uit:
- voorzitter die wordt gekozen uit de deelnemers aan het Kernteam
- voorzitters van de vier werkgroepen, afhankelijk van de agenda en het onderwerp
- vier of vijf bestuurders uit de ADV waaronder de kassierhouder
- vertegenwoordiging van de drie regio’s van Alzheimer Nederland (maximaal drie en tenminste
twee)
- ondersteund door de beleidsmedewerker en secretarieel medewerker
Vier werkgroepen
Er komen vier werkgroepen op de gekozen inhoudelijk thema’s die zal worden gevraagd zelf hun
aandachtsgebied te verkennen en een concept opdracht te schrijven. De werkgroepen worden
ondersteund door de beleidsmedewerker van het Netwerk. De opdrachten worden goedgekeurd
door de ADV.
Het goed verkennen van het thema is hierbij de start. Het thema kan worden opgedeeld in
kleinere projecten waarbij snel(ler) concrete resultaten te behalen zijn.
Doel is dat zowel cliënten als hun mantelzorgers als de deelnemende organisaties profijt hebben
van de resultaten van de werkgroepen in hun dagelijkse praktijk. De werkgroepen organiseren
daarvoor ook regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor medewerkers om zo het draagvlak en
betrokkenheid te vergroten.
Deelname aan de werkgroepen:
- in principe nemen alle organisaties vertegenwoordigd in het Netwerk, deel aan tenminste één
van de vier werkgroepen
- professionals van de deelnemers aan het Netwerk
- afvaardiging vanuit de drie regio’s van Alzheimer Nederland en/of ervaringsdeskundige vanuit
het werkveld
- de werkgroepen hebben een voorzitter afkomstig uit één van de organisaties van het Netwerk;
dit is in principe geen bestuurder.
- de werkgroepleden worden vrijgemaakt in hun organisatie om een wezenlijke bijdrage aan de
activiteiten van de werkgroep te kunnen leveren
Bureau
Het Netwerk wordt ondersteund door een klein bureau; hierin is in eerste instantie één
beleidsmedewerker ondergebracht voor 24 uur en één secretarieel medewerker voor 8 uur.
Gezien de omvang van de reguliere werkzaamheden van het Netwerk, alsmede de te starten
werkgroepen, wordt de aanstelling van een tweede beleidsmedewerker als optioneel gezien.
Financiering
- de activiteiten van het Netwerk worden betaald door de leden naar rato van hun omzet
(uitgezonderd de drie regionale afdelingen van Alzheimer Nederland)
- voor alle projecten moet aanvullend financiering dan wel subsidiëring gevonden worden.
- Geriant is bereid daarvoor de kassiersfunctie te continueren

5. Samenwerkingsovereenkomst
De deelnemers aan het Netwerk Dementie NHN sluiten zich aan bij het Netwerk Dementie NHN
door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn de uitgangspunten zoals in
deze notitie beschreven, vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst is al bijlage aan deze
notitie toegevoegd.
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Samenwerkingsovereenkomst
Netwerk Dementie Noord-Holland Noord

De ondergetekenden
Bestuurders, dan wel de gemandateerd vertegenwoordigers daarvan, van organisaties en
instanties, betrokken bij de zorg, welzijn en dienstverlening aan mensen met dementie en hun
naasten en de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland verenigd in het Netwerk Dementie
Noord-Holland Noord, hierna te noemen deelnemers

In aanmerking nemende dat




de verwachting is dat het aantal mensen met dementie in de regio Noord-Holland Noord zal
verdubbelen in de komende 25 jaar;
de deelnemers zich er gezamenlijk verantwoordelijk voor voelen dat voor mensen met
dementie en hun naasten nu en in de toekomst voldoende en kwalitatief goede voorzieningen
zijn of worden gerealiseerd;
dit slechts haalbaar is als ingezet wordt op innovatie van de zorg en het welzijn, waarbij
samenwerking en verbetering van de samenhang hiervan essentieel zijn;

Verklaren het volgende
1)

Doel
a)

b)

c)

De deelnemers zetten zich gezamenlijk in om voor mensen met dementie en hun
naasten in de gehele regio Noord-Holland Noord nu en in de toekomst voldoende
en goede voorzieningen te realiseren op brede terrein van wonen, welzijn en zorg.
De deelnemers zullen hiertoe in nauwe samenspraak met de cliëntenorganisaties
voor mensen met dementie projecten in ontwikkeling brengen en verspreiden
gericht op het vergroten en delen van kennis en deskundigheid rond dementie,
alsook innovatie en structurele verbetering van de zorg voor mensen met dementie
en hun naasten in Noord-Holland Noord.
Bij het ontwikkelen van plannen is de inhoud leidend voor de samenwerkingsvorm
en de werkwijze. Inhoudelijke uitgangspunten zijn:
- dat projecten/initiatieven voorzien in een werkelijke behoefte van cliënten en/of
hun naasten;
- een structurele aanvulling zijn op of verbetering van het bestaande aanbod
danwel de kansen vergroten, om een bewezen effectief aanbod ook in de
toekomst te kunnen blijven leveren
- aansluiting bij en samenhang met bestaand aanbod zijn geborgd;
- projecten en initiatieven gericht zijn op het bereiken van concrete, meetbare
resultaten, welke vooraf door het Netwerk worden vastgesteld.
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d)

e)

2)

Samenstelling van het Netwerk Dementie NHN
a)

b)

c)

d)

e)

f)

3)

Ongeacht in welke subregio projecten worden ontwikkeld of gerealiseerd, komen
de opgedane kennis en ervaring ten gunste van de gehele regio Noord-Holland
Noord.
Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord wil de samenhang in het zorgtraject
voor mensen met dementie en hun naasten verbeteren en zoekt daartoe actief de
samenwerking met aanpalende partijen en sectoren, zoals gemeenten en
huisartsen.

Deelname aan het Netwerk Dementie staat open voor alle organisaties en
personen die beroepshalve betrokken zijn en die zich willen verbinden aan de
geformuleerde doelstellingen en voorwaarden. Er is geen verplichte deelname aan
het Netwerk vanuit de inkoopvoorwaarden van het Zorgkantoor dan wel
Zorgverzekeraar.
Gezien de onder 4) genoemde taken van het Netwerk Dementie NHN is deelname
aan het Netwerk in beginsel voorbehouden aan bestuurders/directieleden of door
deze gemandateerde personen. Deze voorwaarde geldt niet voor de afvaardiging
van de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland;
Voor het functioneren van het Netwerk Dementie NHN is de deelname van
tenminste een vertegenwoordiger per regionale afdeling van Alzheimer Nederland
in Noord-Holland Noord essentieel
In beginsel is het aantal deelnemers van het Netwerk Dementie NHN niet
gelimiteerd. Mocht blijken dat het deelnemeraantal een adequate werkwijze of de
besluitvaardigheid in de weg staat, dan wordt in goed overleg met alle deelnemers
naar bevinding van zaken gehandeld.
Alle deelnemers van het Netwerk Dementie, ongeacht het type van de organisatie,
de omvang of de geleverde financiële bijdrage, worden in het Netwerk als
gelijkwaardige partners beschouwd en hebben een gelijke stem in de
besluitvorming. Uitzondering hierop wordt gevormd door Alzheimer Nederland(2f).
De drie afdelingen van Alzheimer Nederland hebben per afdeling één stem en zij
hebben daarbij gezamenlijk het vetorecht. Zij zullen dit alleen gebruiken als een
besluit indruist tegen de belangen die de regio’s vertegenwoordigen. Als deze
situatie zich voordoet, dan vragen de regio’s een schorsing van het besluit van 3
weken om te overleggen met de vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland. Zij
koppelen het resultaat hiervan terug aan de voorzitter van de ADV.

Voorwaarden voor deelname aan het Netwerk Dementie NHN
a)

De deelnemers aan het Netwerk Dementie NHN verklaren zich bereid:
- naar rato van jaarlijkse omzet binnen de regio Noord-Holland Noord, bij te
dragen aan de kosten die nodig zijn voor het functioneren van het Netwerk
Dementie;
- medewerkers beschikbaar te stellen voor deelname in werk- en projectgroepen;
- indien nodig medewerkers beschikbaar te stellen voor de uitvoering van
projecten;
- in het redelijke kosteloos faciliteiten en ruimtes beschikbaar te stellen ten
behoeve van het Netwerk Dementie NHN of werk- en projectgroepen van het
Netwerk;
Deze bepaling is niet van toepassing op de deelname van Alzheimer Nederland.
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b)

4)

Taken van het Netwerk Dementie NHN
a)

b)
c)
d)
e)

5)

De bijdrage van Alzheimer Nederland aan het Netwerk Dementie NHN bestaat uit:
- de deelname van afdelingsvrijwilligers van de drie regio’s in de ADV, het
Kernteam en voor zover mogelijk de werkgroepen van het Netwerk Dementie
NHN;
- het zorgdragen voor de vergoedingen van de vrijwilligers die deelnemen in het
Netwerk en/of de projectgroepen;
- het beschikbaar stellen van kennis;
- het organiseren of faciliteren van cliëntenonderzoek.

Het Netwerk treedt op als opdrachtgever voor het initiëren van projecten gericht op
verbetering en innovatie van de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in
alle stadia van het ziekteproces en zoekt hierbij de passende financiering en
werkwijzen.
Het Netwerk stelt hiertoe werk- en projectgroepen in en benoemt indien nodig
projectleiders.
Het Netwerk bewaakt de voortgang van de projecten en neemt besluiten over de
goedkeuring van projectvoorstel, begroting/financiering, planning en evaluatie.
Het Netwerk stelt eindrapportages vast en draagt zorg voor verantwoording naar
subsidieverstrekkers/financiers van projecten.
Het Netwerk Dementie NHN draagt zorg voor verspreiding van de resultaten van
projecten naar andere delen van de regio Noord-Holland Noord.

Duur
Deze samenwerkingsovereenkomst geldt vanaf 1 januari 2016 en wordt jaarlijks
stilzwijgend verlengd, tenzij het Netwerk hierover anders beslist. Deelname kan op elk
moment wordt opgezegd. Deelnemers kunnen in dat geval echter geen aanspraak maken
op restitutie van reeds betaalde bijdragen over het lopende kalenderjaar.

6)

Slotbepalingen
a)

In gevallen waarin de samenwerkingsovereenkomst niet voorziet, beslissen de
deelnemers van het Netwerk Dementie NHN op basis van consensus.
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