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De aandacht voor mantelzorg is de afgelopen decennia blijven toenemen, zowel in de literatuur als in de 
praktijk. Tijdens de twintigste eeuw, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, deden karakteristieken 
van een individualiserende maatschappij - zoals effi  ciëntie en individuele verantwoordelijkheid - hun in-
trede in de gezondheidssector. “Veranderingen in gedrag richting zorg in de gemeenschap, naast de trend 
van de afnemende uitgaven in de gezondheidszorg in de jaren ’90, hebben ertoe geleid dat het voltijd ver-
zorgen van chronisch zieke patiënten de verantwoordelijkheid werd van familie en vrienden” (McNally, Ben-
Shlomo & Newman, 1999, p. 1). Statistieken tonen dat extramurale zorg en de zorg die mensen met ernstige ziek-
ten ontvangen van familie en vrienden (in plaats van professionals of vrijwilligers) toenemen (Emanual, 1999).

Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in Nederland. Vergrijzing van de samenleving en toenemen kosten in de gezond-
heidszorg vormen een toenemende druk op de Nederlandse overheid om alternatieven te vinden en te benutten voor 
lange-termijn zorg (De Boer & De Klerk, 2013). In 2015 zijn compensaties voor persoonlijke zorg en ondersteuning, 
als onderdeel van de Wmo, gedecentraliseerd van de AWBZ naar de gemeenten. De aanname bij deze transitie was dat 
mensen die zorg nodig hebben in eerste instantie een beroep zouden moeten doen op hun eigen netwerk. Door burgers te 
stimuleren om meer bij te dragen aan zorg en welzijn (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2006) wordt een 
signifi cantere rol aan mantelzorg gegeven. De Nederlandse overheid denkt dat dit zal leiden tot lagere algemene uitgaven.

In 2015 gaf 14,3% van de Nederlandse bevolking (van 16 jaar en ouder) mantelzorg, waarvan 14,7% daarbij 
aangaf overbelast te zijn (CBS, 2016). Het proces waarin het geven van zorg de zorgverlener ‘absorbeert’ is onder-
zocht in verschillende studies (Knipscheer, 2010; Oudijk, De Boer, Woittiez, Timmermans & De Klerk, 2010; 
Timmermans, De Boer & Iedema, 2005) en kan worden omschreven als ‘rol gevangenschap’ (Aneshensel, Pearlin 
& Schuler, 1993). Zorgverleners die zich gevangen voelen in hun rol ervaren een lager welzijn, confl icten in privé-
sferen en op het werk en problemen omtrent hun onafhankelijkheid (De Boer, Oudijk, Timmermans & Pot, 2012). 
Een factor die een grote rol speelt in de overbelasting die zorgverleners ervaren is de afstemming van de samen-
werking met professionals (Broese van Groenou, 2010). Meerdere recentelijke onderzoeken hebben aangetoond 
dat de coördinatie en integratie van zorg in diverse sectoren van de Nederlandse gezondheidszorg ruimte bieden 
voor verbetering (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2015; Place, Hulsbosch & Michon, 2017; Van Dijk, Groe-
newoud, Stadhouders, Van der Wees, Tanke & Jeurissen, 2015; Van Rooijen, Knispel, Van Hoof & Kroon, 2016).

Expertisecentrum Familiezorg (hierna ‘Exfam’) is een netwerkorganisatie die 
bijdraagt aan de ondersteuning van mensen in intensieve zorgsituaties. Exfam 
ontwikkelde een methode waarin de zorgvrager en zijn of haar omgeving gezien 
worden als een systeem. De belangrijkste aannames in de methode zijn dat (1) 
wanneer iemand ziek wordt, dit niet alleen zijn of haar leven beïnvloedt, maar ook 
dat van zijn of haar familieleden of partner, en dat (2) de focus van zorg niet alleen 
de zorgvrager of de zorgverlener zou moeten zijn, maar ook de relatie tussen hen.

De methode familiezorg is ontwikkeld op basis van decennialang onderzoek 
naar het familiesysteem (de relatie tussen zorgvrager en zorgverleners), de 
zorgtriade (de relatie tussen zorgvragers, zorgverleners en professionals) en 
de zorgarena (de relatie tussen zorgvragers, zorgverleners, professionals, ma-
nagers, markt en overheid). De methode familiezorg is gestoeld op de grond-
slagen van deze relationele aanpak en biedt instrumenten die kunnen worden 
gebruikt om deze aanpak toe te passen in de praktijk van de gezondheidszorg.

Het ultieme doel en de gewenste uitkomst van de methode familiezorg is het 
achterhalen van de behoefte van zowel de zorgvrager als de zorgverlener. Een be-
hoefte kan gezien worden vanuit twee verschillende perspectieven. Vanuit ego-
centrisch perspectief is een behoefte het oprechte, persoonlijke verlangen van 
een individu - ongeacht of deze overeenstemt met de verlangens van de andere 
personen in de zorgsituatie. Vanuit een meer holistisch, relationeel perspectief, 
is een behoefte een vraag vanuit de gehele zorgsituatie waarin het tegemoet-
komen aan behoeften afstemming vereist. Om op effi  ciënte wijze zorg te coör-
dineren en te verlenen moeten persoonlijke behoeften geïdentifi ceerd worden 
om de vraag vanuit de gehele zorgsituatie te kunnen bepalen. Handelen op ba-
sis van de grondslagen van de methode familiezorg en gebruik maken van bi-
jbehorende instrumenten ondersteunt het vermogen dit voor elkaar te krijgen: 
het versterkt de middelen en vaardigheden die iemand bezit om door te dringen 
tot de werkelijke gedachten van de ander, en om deze af te stemmen met de be-
hoeften van anderen in de zorgsituatie, zodat de vraag vanuit de gehele zorgsitu-
atie kan worden bepaald. Dit betreft een gedeelde competentie door de personen 
die betrokken zijn bij de zorgsituatie - niet het vermogen van slechts één persoon.
 
De methode familiezorg wordt toegepast in zorgsituaties waarin samenwerk-
ing tussen professionals, zorgvragers en zorgverleners is vereist. In zulke zorg-
situaties werken mensen met verschillende achtergronden, belangen en rela-
ties tot de zorgvrager samen om zorg te coördineren en te verlenen. Aangezien 
het ultieme doel van de methode familiezorg is om de behoeften van zowel 
de zorgvrager als de zorgverlener bloot te leggen is er maatwerk vereist in de 
methode van werken. Het afstemmen van behoeften ten behoeve van de gehele 
zorgsituatie is een organisatieoverstijgend doel. De activiteit van de verschil-
lende partijen in de zorgsituatie moeten worden geïntegreerd om doelen voor 
de cliënt na te streven. Deze karakteristieken van samenwerking die de me-
thode familiezorg vereist worden geassocieerd met een integrale aanpak. Dit is 
volgens Goedee en Entken (2015) de meest intensieve vorm van samenwerking.

Volgens deze beredenering vereist het toepassen van de methode fami-
liezorg een integrale vorm van samenwerking. Echter zijn de karakteristieken 
van deze vorm van samenwerking, volgens de professionals van Exfam, nog 
niet in elke zorgsituatie (waarin gezegd wordt dat de methode wordt toege-
past) zichtbaar. Er zijn situaties die zich kenmerken door een minder in-
tensieve vorm van samenwerking en waarin men zich beperkt tot coördi-
nerende samenwerking of zelfs basale samenwerking (Goedee & Entken, 2015).

De vraag is of er in sommige zorgsituaties, waarin wordt geclaimd dat de methode 
familiezorg wordt toegepast, inderdaad geen integrale aanpak is, en van welke 
factoren de aanwezigheid van een integrale samenwerking af zou kunnen hangen.

•	 open communicatie leidt tot 
minder stress;

•	 over emoties kun je niet 
onderhandelen;

•	 de grondslag van zorg is 
ontmoeting;

•	 een ideale ontmoeting be-
gint met invoegen;

•	 integer contact is de bal 
spelen en niet de man;

•	 in een gesprek is het ge-
meenschappelijk doel altijd 
de leidraad;

•	 ontschuldigen is nodig om 
waardevrij met anderen om 
te gaan;

•	 het onderscheiden van feit 
en mening bevordert inzicht;

•	 wat de ander van mij vindt 
en ik van de ander is niet ter 
zake doende;

•	 ken jezelf als je de ander wil 
leren kennen;

•	 zorg speelt zich altijd af in de 
privésfeer;

•	 intuïtie bestaat niet wel.

Grondslagen van familiezorg



Azerki (2012) onderzocht factoren die van invloed zijn 
op het formatieproces van organisatieoverstijgende ke-
tensamenwerking in de context van huiselijk geweld. 
Hij baseerde zijn onderzoek op een uitgebreid litera-
tuuronderzoek van factoren gerelateerd aan effectiviteit, 
politiek en menselijke actie, en op kwalitatieve data verkre-
gen uit interviews. Hij vond zestien verschillende factoren.

De uitkomst van Azerki’s onderzoek toont de complexiteit van 
organisatieoverstijgende samenwerking en laat zien hoe ver-
schillende aspecten invloed op samenwerking kunnen uitoefe-
nen. Azerki’s werk biedt handvatten om verder te onderzoeken 
hoe verschillende vormen van samenwerking worden beïnvloed 
door bepaalde factoren. Aangezien deze studie uit wil vinden 
van welke factoren de intensiteit van samenwerking afhangt, 
is het waardevol Azerki’s factoren als kader te gebruiken en te 
onderzoeken of en hoe deze factoren de intensiteit van samen-
werking beïnvloeden in de context van de methode familiezorg.

•	 efficiëntie;
•	 stabiliteit;
•	 dienstverlening;
•	 leren;
•	 wederkerigheid;
•	 ICT oplossingen;
•	 noodzakelijkheid;
•	 overheidseisen;
•	 legitimiteit;
•	 voorziening in middelen;
•	 leiderschap;
•	 bottom-up initiatieven;
•	 structuurcreatie;
•	 cultuurcreatie;
•	 geschiedenis;
•	 vertrouwelijkheid.

Factoren die invloed hebben op de 
formatie van organisatieoverstijgende 
samenwerking (Azerki, 2012)

De onderzoeksvraag voor deze studie is als volgt:

Welke factoren beïnvloeden de intensiteit van samenwerking tussen professionals, 
zorgvragers en zorgverleners in de context van de methode familiezorg?

Efficiëntie
Efficiëntie refereert aan “situaties waarin er een mogelijkheid is om de efficiën-
tie van meerdere partijen te verhogen in termen van transactiekosten” (Azerki, 
2012, p. 30). De overgrote meerderheid van de participanten in het onderzoek 
ziet de intensieve samenwerking die de methode familiezorg vereist als iets 
dat efficiëntie oplevert in termen van tijd, energie, worsteling en verdriet dat 
wordt bespaard. Echter, de perceptie die professionals hebben van de efficiëntie 
is vaak vervaagd door het idee dat de methode familiezorg “wéér een meth-
ode” is die moet worden aangeleerd - wat tijd en moeite vereist. Dit kan een 
negatieve invloed hebben op de tijd en moeite die mensen ook daadwerkelijk 
in de samenwerking willen investeren. Sommige participanten merkten op dat 
de impact van de methode vaak pas duidelijk wordt als deze wordt aangetoond 
en als professionals deze impact zelf kunnen ervaren. Dit kan inzicht geven in 
de efficiëntie van de methode en in hoe de methode zelfs tijd en moeite kan be-
spáren. Bovendien stellen sommige participanten dat evaluatie van de toepas-
sing van de methode de efficiëntie en impact ook zou kunnen belichten. Ech-
ter is er in veel gevallen nog geen evaluatiesysteem voor de toepassing van de 
methode opgezet. De paragraaf Structuurcreatie gaan hier verder op in.

Stabiliteit
Stabiliteit verwijst naar “situaties waarin partijen reageren op onzekerheid in 
de omgeving door inter-organisationele relaties te vormen” (Azerki, 2012, p. 
30). Deze factor wordt, in tegenstelling tot het onderzoek van Azerki, door de 
participanten in dit onderzoek niet per se gezien als een factor die een grote rol 
speelt. Sommige participanten merkten op dat intensieve samenwerking kan 
zorgen voor stabiliteit in termen van het krijgen van grip op een zorgsituatie 
door meerdere partijen bij de zorgsituatie te betrekken en nauwer samen te 
werken. Als aanvulling hierop zou een intensievere samenwerking controle op 
de ontwikkelingen in families kunnen versterken, wat de coördinatie van en 
voorziening in zorg kan ondersteunen.

Dienstverlening
Dienstverlening refereert aan “de mogelijkheid om publieke diensten te verbe-
teren door samen te werken in inter-organisationele relaties” (Azerki, 2012, p. 
31). Er zijn gemengde resultaten voor deze factor onder de participanten. Over 
het algemeen waren vooral cliënten erg positief over hoe intensievere samen-
werking met professionals hen heeft geholpen om zich meer bewust te worden 
van hun behoeften en om betere, meer gerichte zorg en ondersteuning te krij-
gen. De professionals zijn het er over eens dat intensievere samenwerking in-
derdaad hun dienstverlening kan verbeteren, echter wordt dit proces volgens 
hen belemmerd door het feit dat veel andere organisaties dit idee niet delen en 
zich niet verantwoordelijk voelen voor een betere coördinatie van dienstver-
lening. Veel zorginstellingen zijn taakgericht, in plaats van cliëntgericht, en 
houden zich daardoor vast aan hun eigen activiteiten, zonder deze af te stem-
men op de activiteiten van andere zorgorganisaties. Volgens sommige partici-
panten is het moeilijk om systeemdenken toe te passen als andere organisaties, 
die betrokken zijn bij een zorgsituatie, daar niet in investeren.

Leren
Met Leren wordt “de mogelijkheid om te leren van andere organisaties” (Azerki, 
2012, p. 59) bedoeld. Over het algemeen beschouwden de participanten dit als 
een belangrijke factor voor samenwerking. Een idee dat hierbij vaak genoemd 
werd is dat mensen alleen leren hoe ze de methode moeten toepassen als ze 
ervaringen uitwisselen met collega’s. Helaas stelden veel professionals dat dit 
nog niet voldoende gedaan wordt binnen hun organisaties. Hiervoor gaven zij 
de volgende verklaringen:

MethodeResultaten

De methode voor dit onder-
zoek kan als volgt worden 
samengevat:

•	 exploratieve benadering;
•	 kwalitatieve dataver-

zameling;
•	 observatie op individueel 

niveau, analyse op pro-
cesniveau;

•	 purposive sampling;
•	 17 participanten (cliënt-

en en professionals);
•	 13 interviews;
•	 open codering en thema-

tische analyse.



•	 medewerkers hebben de perceptie dat de organisatie waarvoor zij werken niet voorziet in een veilige omgeving 
om de methode te trainen;

•	 medewerkers hebben de perceptie dat de organisatie waarvoor zij werken geen ruimte voor fouten biedt;
•	 medewerkers zijn bang om elkaar vragen te stellen (bijvoorbeeld omdat de organisatiecultuur hen daar terughou-

dend in maakt);
•	 medewerkers - of de manager of organisatie waarvoor zij werken - zien leren niet als prioriteit;
•	 in sommige gevallen worden de professionals die het meest ervaren zijn in de methode ingezet om moeilijke situ-

aties op te lossen of om lastige gesprekken met cliënten te voeren. Dit kan een keerzijde hebben aangezien de 
leerervaring in dat geval bij de reeds zeer ervaren professional blijft, terwijl andere professionals zulke situaties 
goed kunnen gebruiken om zich verder te ontwikkelen in het correct toepassen van de methode.

Sommige professionals noemden ook de ambitie van hun organisatie om het zelfreflecterend vermogen van en binnen 
teams verder te ontwikkelen. Dit zou zowel het individueel leervermogen als het leervermogen van teams kunnen 
versterken. Bovendien noemden sommige professionals dat medewerkers van hun organisatie ervaringen uitwisselen 
met andere organisaties door bij hen op bezoek te gaan (en bijvoorbeeld een dag mee te lopen). Op deze manier krijgen 
professionals inzicht in hoe andere organisaties (ook uit andere sectoren) de methode toepassen, waaruit ‘best prac-
tices’ kunnen worden ontwikkeld. Intensiever leren betekent in dit geval een intensievere vorm van samenwerking, 
en vice versa.

Wederkerigheid
Wederkerigheid verwijst naar “situaties waarin verschillende partijen wederzijds voordelige doelen en belangen heb-
ben” (Azerki, 2012, p. 32). Samenwerking vereist gedeelde doelen, maar volgens sommige participanten worden deze 
in veel gevallen overschreden door de belangen van individuele partijen. Dit toont overlap met de factor Dienstverle-
ning: sommige organisaties focussen zich eerder op hun eigen activiteiten dan op het afstemmen van hun activiteiten 
met andere organisaties. Ook stelden sommige participanten dat het niet altijd mogelijk is om te toetsen of zij nog op 
één lijn zitten met andere partijen, omdat er niet genoeg tijd en energie geïnvesteerd wordt in het evalueren hiervan. 
Een ander belangrijk punt bij deze factor is de ongelijkheid tussen de samenwerkingspartners in een zorgsituatie: de 
zorgvrager en de zorgverleners hebben hulp nodig, maar de professionals niet. Dit creëert een afhankelijkheidsrelatie 
die automatisch verschillen in doelen en belangen tussen de samenwerkingspartners veroorzaakt. Zorginstellingen en 
professionals zouden er goed aan doen hier rekening mee te houden in de toepassing van de methode.

ICT oplossingen
ICT oplossingen kan omschreven worden als “de aanwezigheid en ontwikkeling van geschikte informatie- en com-
municatiesystemen” (Azerki, 2012, p. 32). Sommige participanten vertelden dat hun organisatie gebruik maakt van 
goedwerkende digitiale systemen waarin cliëntrapporten kunnen worden gedeeld met families en andere relevante 
partijen. Deze systemen ondervinden wel beperkingen van privacywetgeving, maar over het algemeen werden er geen 
directe zorgen gedeeld. Het merendeel van de participanten stelde dat de toepassing van de methode vooral face-to-
face contact met zich meebrengt en dat dit de belangrijkste vorm van contact is met cliënten, rekening houdend met 
hun digitale vaardigheden. Echter is het belangrijk te benoemen dat ICT oplossingen belangrijker zullen worden wan-
neer verschillende zorginstellingen hun dienstverlening willen verbeteren door informatie over cliënten te delen en 
zo hun activiteiten te coördineren en op elkaar af te stemmen.

Noodzakelijkheid
Noodzakelijkheid refereert aan “de aanwezigheid van (wettelijke) mandaten om een samenwerking tussen partijen 
te starten” (Azerki, 2012, p. 33). Volgens de participanten is er geen verplichting of mandaat geweest tot integrale 
samenwerking met betrekking tot de methode familiezorg, niet door zorginstellingen, noch door gemeenten. Dit zou 
ervoor kunnen hebben gezorgd dat samenwerking in de context van de methode door professionals en organisaties 
gezien wordt als vrijblijvend of vrijwillig - terwijl de methode brede ondersteuning en erkenning krijgt van de Ne-
derlandse overheid. Eerder genoemde resultaten van dit onderzoek laten zien dat de toepassing van de methode niet 
als prioriteit wordt gezien door veel professionals, terwijl de organisaties waar zij voor werken wél claimen dat ze de 
methode toepassen. Het niet-bindende karakter dat de methode in sommige organisaties draagt zou ervoor kunnen 
zorgen dat professionals niet de drang voelen om daadwerkelijk een integrale vorm van samenwerking toe te passen.

Overheidseisen
Met Overheidseisen worden “de normen en minima die door autoriteiten zijn gesteld met betrekking tot de presta-
ties van organisaties” (Azerki, 2012, p. 34) bedoeld. Productiestandaarden en prestatieindicatoren zorgen ervoor dat 
professionals een weloverwogen keuze moeten maken in waar ze hun tijd en energie in investeren. Volgens de par-
ticipanten zien professionals het toepassen van de methode als een extra ‘last’ op het moment dat het niet als een 
prio-riteit wordt gezien. De kans is groot dat het investeren van tijd en moeite in de toepassing van de methode dan 
wordt uitgesteld. De werkdruk binnen zorginstellingen is verder toegenomen na de decentralisatie van de compensa-

ties voor persoonlijke zorg en ondersteuning naar de gemeenten, vooral vanwege de toegenomen admini-
stratieve eisen vanuit de overheid. Echter spreken sommige participanten ook van een positieve prikkel 
die de decentralisatie heeft gehad op zorginstellingen om andere, nieuwe en creatievere manieren van 
werken aan te nemen. Bovendien zorgt de verantwoordelijkheid voor (een deel van de) administratieve 
taken er volgens sommige participanten voor dat professionals een completer overzicht over de cliënt en 
de zorgsituatie krijgen. Daarentegen stellen sommige participanten wel dat, ondanks dat de decentralisa-
tie ook positieve kanten heeft, de overheid onvoldoende begeleiding en instrumenten aan zorginstellingen 
heeft gegeven om fatsoenlijk om te kunnen gaan met de veranderingen.

Legitimiteit
Legitimiteit verwijst naar “situaties waarin organisaties onder druk staan om zich gezamenlijk aan te pas-
sen aan normen, regels, overtuigingen en verwachtingen” (Azerki, 2012, p. 34). Legitimiteit beïnvloedt 
de bereidwilligheid van zowel professionals als zorgvragers en zorgverleners om een samenwerking aan te 
gaan. Volgens sommige participanten is de methode familiezorg opgenomen in de beleidsstukken en strat-
egische plannen van de organisaties waar zij voor werken. Dit versterkt de legitimiteit. Bovendien, zoals 
reeds genoemd, is de methode breed erkend door de overheid. Daarentegen kunnen een negatieve of inac-
curate perceptie van de methode haar legitimiteit verkleinen, zoals reeds besproken in de alinea Efficiëntie.

Voorziening in middelen
Met Voorziening in middelen wordt “de noodzaak tot het maken van investeringen om samenwerkingen op 
te zetten” (Azerki, 2012, p. 35) bedoeld. Voorziening in middelen speelt volgens de participanten een grote 
rol, echter kon een opvallend groot deel van de participanten niet veel zeggen over de beschikbaarheid 
van middelen ten behoeve van samenwerking in de context van de methode familiezorg. Het merendeel 
van de participanten merkte op dat de organisatie waarvoor zij werkt geen inzicht verschaft in de voorzie-
ning in middelen om (intensievere) samenwerking mogelijk te maken. Het is daardoor in veel gevallen niet 
duidelijk hoeveel tijd en energie er in samenwerking kan worden geïnvesteerd - terwijl veel professionals 
een weloverwogen keuze moeten maken in waar ze hun tijd en energie in steken, zoals besproken in de 
alinea Overheidseisen.



Leiderschap
Leiderschap refereert aan “de invloed van leiders op het vormen van nauwere samenwerkingen tussen 
partijen” (Azerki, 2012, p. 35). Volgens de participanten neemt, over het algemeen gesproken, de profes-
sional die de samenwerking initieert de leiding. Participanten konden geen duidelijk antwoord geven op 
de vraag hoe leiderschap zich ontwikkelt als meerdere zorginstellingen deelnemen in de samenwerking 
met zorgvragers en zorgverleners, terwijl dit een cruciale factor zou kunnen zijn voor de toepassing van de 
methode. Opvallend was daarnaast hoe professionals de rol van hun manager beschrijven. Er zijn veel ver-
schillen onder managers in de mate waarin zij medewerkers ondersteunen en motiveren in het toepassen 
van de methode - ook tussen verschillende managers in dezelfde organisatie. Dit veroorzaakt verschillen 
in de mate waarin professionals bereid zijn energie in intensieve vormen van samenwerking te investeren.

Bottom-up initiatieven
De factor Bottom-up initiatieven verwijst naar “de invloed die mensen op de hiërarchische bodem van een 
organisatie kunnen hebben als startpunt voor inter-organisationele samenwerking” (Azerki, 2012, p. 
36). Handelen op basis van de grondslagen van familiezorg en gebruikmaken van de bijbehorende instru-
menten vereist soms dat er af wordt geweken van standaardprocedures of dat er veranderingen worden 
gemaakt in waar tijd en energie in wordt geïnvesteerd. Dit kan betekenen dat er meer afstemming vereist 
is, en daarmee een meer intensieve vorm van samenwerking. Het merendeel van de professionals onder 
de participanten liet weten dat haar organisatie voldoende ruimte voor initiatief biedt. Wederom zijn er 
grote verschillende te vinden in de mate waarin managers bottom-up initiatieven aanmoedigen en onder-
steunen.

Structuurcreatie
Met Structuurcreatie worden “de bewuste pogingen die worden gedaan om inter-organisationele samen-
werkingen van orde en structuur te voorzien” (Azerki, 2012, p. 36) bedoeld. Structuurcreatie wordt door 
participanten gezien als een zeer belangrijke factor voor de intensiteit van samenwerking. Helaas stelt het 
merendeel van de professionals dat zij geen bewust implementatieproces voor de methode heeft herkend 
in haar organisatie. Daarnaast bestaan er volgens deze participanten geen structuren of systemen in hun 
organisatie ten behoeve van evaluatie en borging van de methode. Toch zien de participanten implemen-
tatie en evaluatie als cruciale factoren om tot de vereiste intensiteit van samenwerking te komen.

Cultuurcreatie
Cultuurcreatie refereert aan “de bewuste inspanningen die gedaan worden om een samenwerkingscultuur 
te creëren in inter-organisationele relaties” (Azerki, 2012, p. 37). Opvallend was dat veel participanten 

opmerkten dat het voor veel mensen - zowel zorgvragers en zorgverleners als professionals - nog niet duidelijk is 
wat de methode familiezorg concreet inhoudt. Ambiguïteit in de percepties die samenwerkingspartners hebben van 
onderwerpen en doelen belemmert integrale samenwerking. Deze factor toont overlap met de factoren Legitimiteit 
en Efficiëntie, aangezien ambiguïteit omtrent de term en de inhoud van de methode leidt tot inaccurate en negatieve 
percepties van de methode en weerstand tegen de toepassing ervan. Een ander belangrijk aspect van cultuurcreatie die 
van invloed is op de intensiteit van samenwerking is het creëren van vertrouwen en een omgeving die open communi-
catie stimuleert. Partners doen er goed aan hier rekening mee te houden in hun samenwerking, evenals de zorginstel-
lingen bij het implementeren van de methode.

Geschiedenis
Met Geschiedenis wordt “de aanwezigheid van voorgaande inter-organisationele samenwerking en voorgaande in-
spanningen en ideeën om op een meer integrale manier te werken” (Azerki, 2012, p. 68) bedoeld. Zowel professionals 
als cliënten merkten op dat veel zorgvragers en zorgverleners terughoudend zijn in het delen van hun verhalen door 
slechte ervaringen die zij gehad hebben met zorginstellingen in het verleden. Cliënten stellen dat zij hun verhaal te 
vaak hebben moeten delen met teveel organisaties en professionals. Consulenten van Exfam merkten daarnaast op 
dat als cliënten contact met hen opnemen, zij vaak al een lange geschiedenis aan strijd en leed hebben opgebouwd in 
het zoeken naar de hulp die zij daadwerkelijk nodig hebben. Dit laat zien dat de toepassing van de methode familiezorg 
in een samenwerking tussen professionals, zorgvragers en zorgverleners vaak ‘te laat’ komt. Zulke samenwerkingen 
zouden een intensievere vorm aan kunnen nemen als de toepassing van de methode zo vroeg mogelijk plaatsvindt. 
Een ander belangrijk aspect dat aan geschiedenis is gerelateerd is de mate waarin organisaties hun medewerkers over 
activiteiten en shifts rouleren. Cliënten rapporteerden dat zij merken dat zorgverlening van lagere kwaliteit is als 
personeelsleden vaak van werkplek wisselen. Zij bouwen daardoor een kleinere hoeveelheid kennis op over cliënten 
en ook de vertrouwensband is minder sterk. Roulering kan hierdoor een belemmering zijn in de ontwikkeling van 
intensievere vormen van samenwerking. Deze notie wordt ondersteund door de professionals onder de participanten.

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid verwijst naar “professionele geheimhouding en het voorzien in noodzakelijke achtergrondinforma-
tie over een onderwerp of een persoon” (Azerki, 2012, p. 69). Participanten stelden dat het creëren van een omgeving 
die open communicatie ondersteunt, tegelijkertijd strikte geheimhouding vereist. De privacy van de cliënt is leidend. 
Echter bestaat er de gedachte dat zorginstellingen de privacy van de cliënt gebruiken als een excuus om geen infor-
matie te hoeven delen of om hier geen moeite in te hoeven stoppen. Vertrouwelijkheid kan een serieus obstakel voor 
integrale samenwerking vormen wanneer dit vereist dat zorginstellingen informatie over cliënten met elkaar delen.



De resultaten kunnen gecategoriseerd worden in vier thema’s: facilitatie, implementatie, motivatie en brede 
integratie. Onder elk thema zijn proposities geformuleerd die kunnen dienen als suggesties voor toekomstig 
onderzoek.

Facilitatie
Volgens de participanten in dit onderzoek zijn sommige (organisatorische) aspecten randvoorwaarden om 
mensen in staat te stellen samen te werken. Deze kunnen gezien worden als ‘hygiënefactoren’ die vereist zijn 
om samenwerking te faciliteren. Dit thema omvat de factoren ICT oplossingen, Voorziening in middelen, Bottom-
up initiatieven en Vertrouwelijkheid. Tijd en geld moeten beschikbaar worden gesteld om in samenwerking te 
kunnen investeren, net als ICT oplossingen om informatiedeling te faciliteren. Aangezien samenwerking in-
formatiedeling vereist moet een bepaald level van vertrouwelijkheid kunnen worden gegarandeerd. 

Propositie 1: Voorziening in middelen en inzicht in de beschikbaarheid van deze middelen, facilitatie van geschikte 
ICT oplossingen en bijbehorende goedgeformuleerde privacy procedures, en ondersteuning van bottom-up initiatieven 
door organisaties en managers zullen de intensiteit van samenwerking positief beïnvloeden.

Implementatie
Vrijwel alle participanten gaven aan dat zij geen duidelijk implementatieproces herkenden toen zij startten 
met het werken met de methode familiezorg. Een aantal factoren, Cultuurcreatie, Structuurcreatie en Leren, 
hebben betrekking op de implementatie van samenwerking die de methode familiezorg met zich mee brengt. 
Implementatie van de methode vereist systemen om de voortgang te monitoren, evaluatieprogramma’s en 
een omgeving die leren en informatiedeling bevordert.

Propositie 2: Vertrouwen en open communicatie, en facilitatie van en ondersteuning in leren zullen de intensiteit van 
samenwerking positief beïnvloeden.

Propositie 3: Ambiguïteit rond de doelen van samenwerking, een onduidelijk implementatieproces of een gebrek aan 
implementatie, en een onduidelijk evaluatieproces of een gebrek aan evaluatie zullen de intensiteit van samenwerking 
negatief beïnvloeden.

Proposities

Motivatie
In de context van dit onderzoek kan motivatie worden gedefinieerd als “de bereidheid van een individu om inspan-
ningen te verrichten en te blijven verrichten omwille van organisationele doelen” (Franco, Bennett & Kanfer, 2002, 
p. 1256). Om professionals, zorgvragers en zorgverleners in staat te stellen om samen te werken, hebben zij allen een 
bepaalde bereidheid nodig om tijd en energie in de samenwerking te investeren. Factoren die betrekking hebben op 
dit proces zijn Efficiëntie, Legitimiteit, Leiderschap, Noodzakelijkheid en Overheidseisen. 

Propositie 4: De perceptie van het besparen van tijd, energie, strijd en leed, ondersteuning vanuit organisaties, erkenning van 
de overheid, ondersteuning en motivatie van managers om te investeren in samenwerking, en nieuwe en creatievere manieren 
van werken zullen de intensiteit van samenwerking positief beïnvloeden.

Propositie 5: Onduidelijkheid over de impact, een vrijblijvend imago en een gebrek aan mandaten, druk uitgeoefend door 
prestatieindicatoren en productiestandaarden, en werkdruk veroorzaakt door decentralisatie zullen de intensiteit van samen-
werking negatief beïnvloeden.

Brede integratie
In het grootste deel van de gevallen vereist de toepassing van de methode familiezorg samenwerking tussen fami-
lies en méérdere zorginstellingen. De factoren die hierop betrekking hebben zijn Dienstverlening, Stabiliteit, Weder-
kerigheid en Geschiedenis. Participanten geven aan dat een gebrekkige integratie van activiteiten van verschillende 
zorginstellingen de effectiviteit en efficiëntie van de methode belemmert en de perceptie van de mogelijkheden tot het 
verbeteren van dienstverlening en stabiliteit vertroebelt. Taakgerichtheid, in plaats van cliëntgerichtheid, leidt eerder 
tot segmentatie en hokjesdenken dan tot integrale samenwerking in een cliëntgeoriënteerde keten. Een bredere inte-
gratie van organisaties in verschillende sectoren van de gezondheidszorg en een toepassing van de methode door meer 
zorginstellingen zou de effectivieit en efficiëntie van samenwerking bevorderen. Bovendien zou een betere integratie 
ervoor kunnen zorgen dat factoren met een positieve invloed (zoals vertrouwen) beter worden benut en dat negatieve 
invloeden worden verkleind (bijvoorbeeld het voorkomen van slechte ervaringen door op een eerder moment in te 
grijpen).

Propositie 6: De perceptie dat intensievere samenwerking dienstverlening en het krijgen van grip op zorgsituaties verbetert, en 
het zo vroeg mogelijk investeren in samenwerking zullen de intensiteit van samenwerking positief beïnvloeden.

Propositie 7: Taakgerichtheid (in tegenstelling tot clientgerichtheid), individuele belangen die gedeelde doelen overschrijden, 
verschillen in belangen veroorzaakt door afhankelijkheidsrelaties, verandereing in doelen en belangen over tijd, en roulatie van 
personeel in zorginstellingen zullen de intensiteit van samenwerking negatief beïnvloeden.

Implementatie: méér dan een kennisoverdracht
Gebaseerd op gesprekken met professionals van Exfam, een documentstudie en de uitkomsten van de inter-
views, kan er de conclusie worden getrokken dat er geen welomschreven stappenplan voor en uitvoering van de 
implementatie van de methode familiezorg bestaat. De overdracht van kennis die benodigd is om de methode 
toe te passen omvat geen implementatie- of evaluatiefases (zoals bijvoorbeeld omschreven door Bartholomew 
et al.’s (2010) ‘Intervention Mapping’). Daarnaast is het niet duidelijk welke activiteiten er bij zorginstellingen 
nodig zijn om de methode te implementeren. Dit belemmert een correcte, organisatiebrede toepassing van de 
methode. Gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek is het advies aan Exfam om zorg te dragen voor een 
welomschreven en gemonitord implementatieproces. Deze zou Exfam zelf kunnen ontwerpen, maar ook de 
zorginstelling kan hier verantwoordelijk voor worden gemaakt (door het aanleveren van een specialist). Daar-
naast zou Exfam dit ook kunnen uitbesteden aan, bijvoorbeeld, een organisatieadviesbureau.

De cruciale rol van gemeenten met oog op motivatie en brede integratie
Naast intrinsieke motivatie speelt ook extrinsieke motivatie een belangrijke rol in het creëren van bereidheid 
tot samenwerking. Opvallend is het feit dat de Nederlandse overheid de methode familiezorg breed erkent en 
blijft subsidiëren, maar geen druk uitoefent op zorginstellingen om de methode toe te passen. Daarnaast erkent 
de overheid het belang van intensieve samenwerking tussen zorginstellingen, maar voert zij geen druk uit op 
deze zorginstellingen om hun activiteiten te integreren. In een situatie waar zorginstellingen moeten dealen met 
bezuinigingen, kan er een extra duwtje in de rug nodig zijn om de urgentie van integrale samenwerking te voelen 
en er actie op te ondernemen. Dit is waar dit onderzoek een belangrijke rol voor de gemeenten ziet. In een zor-
glandschap waar zorginstellingen intensief moeten samenwerken maar waar geen entiteit bestaat die hiervoor 
de eindverantwoordelijkheid op zich neemt is een cruciale rol voor de overheid weggelegd. Momenteel speelt zij 
hier helaas nog niet voldoende op in.



Abstract

Deze studie onderzocht welke factoren de intensiteit van samen-
werking beïnvloeden, en hoe zij deze invloed uitoefenen. Dit 
onderzoekt bouwt voort op de studie van Azerki (2012) door 
te onderzoeken of de factoren, waarvan hij vond dat ze het for-
matieproces van ketensamenwerking beïnvloeden, ook invloed 
hebben op de intensiteit van samenwerking. Dit onderzoek is 
gedaan in de context van de methode familiezorg. In een kwali-
tatief onderzoeksdesign zijn dertien interviews afgenomen met 
zeventien participanten. Analyse van de data resulteerde in de 
identificatie van een aantal onderliggende mechanismen voor de 
relatie tussen de factoren die van invloed zijn op het formatie-
proces van ketensamenwerking en hun invloed op de intensiteit 
van samenwerking. Middels het bieden van proposities is een 
antwoord op de onderzoeksvraag geformuleerd. De mechanis-
men en de daarbij horende proposities kunnen worden gecatego-
riseerd in vier overkoepelende thema’s: facilitatie, implementatie, 
motivatie en brede integratie. Deze studie sluit af met implica-
ties van het onderzoek en richtingen voor toekomstig onderzoek.

Dit artikel dient als een verslag van de studie ‘Hug the system: towards integral collaboration between healthcare institutions, clients and 
families with the family care method’ door Merel Cornax, MSc (2017) aan Tilburg University. Eerste en tweede begeleider van deze studie 
waren respectievelijk prof. dr. J. Goedee en dr. S.W.M.G. Cloudt.

Referenties

Aneshensel, C. S., Pearlin, L. I., & Schuler, R. H. (1993). Stress, role captivity and the cessation of caregiving. Journal of Health and 
 Social Behavior, 34(1), 54-70.
Azerki, A., Goedee, J. & Soeters, J. (2012). The formation process of Antwerp’s CO3 chain. Master Thesis Organization Studies. Tilburg 
 University, The Netherlands.
Bartholomew, L. K., Parcel, G. S., Kok, G., Gottlieb, N. H, & Fernández, M. E. (2011). Planning health promotion programs: an
 intervention mapping approach. San Francisco, Jossey-Bass.
Broese van Groenou, M. (2010). Mantelzorg in het tehuis. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 88(6), 329-335.
De Boer, A. & De Klerk, M. (2013). Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg. 
 Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.
De Boer, A., Oudijk, D., Timmermans, J., & Pot, A. M. (2012). Ervaren belasting door mantelzorg; constructie van de EDIZ-plus. 
 Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 43, 77-88.
Emanual, E.J., (1999). Assistance from family members, friends, paid care givers, and volunteers in the care of terminally ill patients. 
 The New England Journal of Medicine, 13, 956-963.
Franco, L. M., Bennett, S., & Kanfer, R. (2002). Health sector reform and public sector health worker motivation: a conceptual 
 framework. Social Science & Medicin, 54, 1255-1266.
Goedee, J., & Entken, A. (2015). (Ont)keten: samenwerken en regie. Den Haag, Boom Lemma.
Inspectie voor de Gezondheidszorg (2015). Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en 
 verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd. Utrecht, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Knipscheer, K. (2010). Weerkaatst plezier. TSG, 88(6), 306-308.
McNally, S., Ben-Shlomo, Y. & Newman, S. (1999). The effects of respite care on informal carers’ well-being:  a systematic review. 
 Journal of Disability and Rehabilitation, 2, 1-14.
Oudijk, D., De Boer, A., Woittiez, I., Timmermans, J., & De Klerk, M. (2010). Mantelzorg uit de doeken. Den Haag, Sociaal en 
 Cultureel Planbureau.
Place, C., Hulbosch, L., & Michon, H. (2017). De gemeente en maatschappelijke ondersteuning: wat vinden mensen met aanhoudende 
 psychische problemen ervan? Factsheet panel Psychisch Gezien. Utrecht, Trimbos-instituut.
Timmermans, J., De Boer, A., & Iedema, J. (2005). De mantelval. Over de dreigende overbelasting van de mantelzorger. Den Haag, 
 Sociaal en Cultureel Planbureau.
Van Dijk, W., Groenewoud, S., Stadhouders, N., Van der Wees, P., Tanke, M., & Jeurissen, P. (2015). Verspilling in de langdurige zorg. 
 Een verkenning van de literatuur. Nijmegen, Celsus Academie voor betaalbare zorg.
Van Rooijen, S., Knispel, A., Van Hoof, F., & Kroon, H. (2016). Samenwerking GGZ en sociaal domein voor mensen met ernstige 
 psychische aandoeningen. Verkenning van praktijkvoorbeelden. Utrecht, Trimbos-instituut.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2006). De verzorgingsstaat herwogen. Over verzorgen, verzekeren, verheffen 
 en verbinden. Amsterdam, Amsterdam University Press.


