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Voorwoord
Als student ben ik vaak in studentenhuizen geweest, waar de hygiëne vaak ver te zoeken
was. Voor mij was dit vrij onbegrijpelijk, want hoe kun je nou koken in een keuken die
volstaat met vieze vaat, waar vliegjes boven de prullenbakken vliegen en waar
koffiemokken worden gebruikt als asbak? Zelf heb ik de grootste gedeelte van mijn
studententijd bij mijn ouders gewoond, waar zulke taferelen zich uiteraard niet afspelen.
Hygiëne en infectiepreventie vormen de achtergrond van dit onderzoek. In de
gezondheidszorg zijn deze zaken natuurlijk ontzettend belangrijk. In de praktijk blijkt
echter dat bij de partijen die betrokken zijn bij de gezondheidszorg op het gebied van
hygiëne en infectiepreventie de meningen soms verschillen. Om dit te voorkomen hebben
deze partijen in de regio Hart voor Brabant besloten om de handen ineen te slaan en een
netwerk te vormen. Dit vormt dan ook de directe aanleiding voor dit onderzoek en de link
met de bestuurskunde.
Met volle moed ben ik aan het onderzoek begonnen, maar uiteindelijk verliep de stage
niet zoals gepland. Dat was een flinke tegenvaller, maar gelukkig kon ik het scriptietraject
wel voortzetten. Zo zijn er

tijdens dit traject wel meer tegenvallers geweest, maar

uiteindelijk ben ik wel door gegaan. Zonder de hulp en steun vanuit mijn omgeving was
het waarschijnlijk nog moeilijker geweest. Daarom wil ik ten eerste mijn ouders bedanken.
Zij zijn er altijd in blijven geloven dat ik het kon en dat de scriptie afgerond zou worden.
Daarnaast wil ik mijn vriend Bjorn ook graag bedanken. Hij was er altijd voor mij als ik
weer eens blind aan het staren was naar het computerscherm en gaf mij weer de motivatie
om door te gaan.
Speciale dank gaat natuurlijk uit naar mijn begeleider Jan-Kees Helderman. Ik voelde mij
altijd schuldig als ik niet af had wat we hadden afgesproken, maar hij was heel geduldig
en gaf duidelijke tips. Zijn begeleiding was verhelderend en hij dacht altijd mee. Bedankt
daarvoor. Daarnaast wil ik ook graag mijn stagebegeleiders Emmi en Peter bedanken voor
de feedback en de begeleiding die zij gegeven hebben. Tevens wil ik ook alle personen
bedanken die meegewerkt hebben aan de interviews en zo cruciale informatie verschaft
hebben. Iedereen bedankt die op de een of andere manier bijgedragen heeft aan dit
onderzoek. Zonder alle medewerking, feedback en steun was dit onderzoek niet tot stand
gekomen.
Tot slot rest mij niets anders dan u veel leesplezier toe te wensen!
Derya Gül
’s-Hertogenbosch, maart 2015
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Samenvatting
In dit onderzoek is er gekeken naar de vorming van het regionaal infectiepreventie
netwerk door de GGD-HvB, het LMMI en de GGD West-Brabant. Zij willen dit netwerk op
zetten om ervoor te zorgen dat er eenduidige advies geleverd wordt aan zorginstellingen
over infectiepreventie, omdat er nu geen eenduidige advies wordt geleverd. De
zorginstellingen kiezen er voor om het goedkoopste en makkelijkste alternatief in te
voeren in hun instelling. Omdat de partijen op deze manier tegen elkaar worden
uitgespeeld is er besloten om een samenwerking aan te gaan. De hoofdvraag van dit
onderzoek is dan ook:
Hoe gaan de actoren om met institutionele onzekerheid tijdens het proces van het
vormen van een infectiepreventie netwerk in de GGD-regio’s Hart voor Brabant en
West-Brabant?
Uit de netwerktheorie zijn een aantal punten naar voren gekomen die belangrijk zijn
tijdens de vorming van een netwerk. De karakteristieken van een netwerk zorgen ervoor
dat actoren onzekerheden ervaren tijdens de vorming van het netwerk. Inhoudelijke
onzekerheid gaat over de perceptie van het probleem en de oplossingen daarvan.
Strategische onzekerheid gaat over de strategieën die actoren uitvoeren om invloed te
hebben op het besluitvormingsproces. De actoren willen hun eigen belangen beschermen
en voeren daarom strategieën. Zo proberen ze invloed te hebben op het beleid en de
regels die gevormd gaan worden. Regels hebben te maken met institutionele onzekerheid
en zolang die regels niet besproken en vastgelegd zijn, ervaren de actoren onzekerheden.
Door middel van een analysekader wordt er inzicht geboden in de huidige situatie van het
probleem, wie de relevante actoren zijn van het netwerk en hun posities, de percepties
van de actoren en de regels die ontstaan zijn in het netwerk. Vanuit deze punten kan er
inzicht worden gegeven in de onzekerheden die actoren ervaren.
Uit het onderzoek is gebleken dat er sprake is van institutionele onzekerheid en daardoor
ook strategische onzekerheid. Dit komt omdat nog niet alle regels zijn besproken en
vastgelegd en daarom voeren de actoren nog strategieën uit om invloed te krijgen in de
vorming van de regels. Er is sprake van consensus over het probleem en de oplossing en
daarom is er geen inhoudelijke onzekerheid. Het netwerk is nog niet opgericht en dat komt
vooral omdat er nog grote vraagtekens zijn rondom de financiën van het netwerk. Dit
heeft te maken met de winstregels en zo lang niet alle regels vastgesteld zijn wordt de
kans op een succesvol netwerk kleiner. De actoren zouden er daarom voor moeten zorgen
om alle (voorlopige) regels vast te stellen om tot een succesvolle netwerkvorming te
komen. De regels kunnen na evaluatie eventueel bijgewerkt worden door de actoren.
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Lijst met afkortingen
DIP

Deskundige infectiepreventie

GGD

Gemeentelijke/Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGD-HvB

GGD-Hart voor Brabant

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

IGZ

Inspectie voor Gezondheidszorg

LCHV

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid

LMMI

Laboratorium Medische Microbiologie en Immunologie

MML

Medische Microbiologisch Laboratorium

NS

De Nederlandse Spoorwegen

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

SWAB

Stichting werkgroep antibioticabeleid

WIP

Werkgroep Infectiepreventie
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1. Inleiding
1.1 Infectieziektepreventie
In Nederland voert de Gemeentelijke/Gemeenschappelijke gezondheidsdienst [GGD] de
taak uit om infectieziekten te voorkomen en te bestrijden bij een eventuele ziekteuitbraak (Rijksoverheid, 2014). Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door
micro-organismen zoals bacteriën, virussen en parasieten. Deze micro-organismen komen
overal voor: op onze huid, in onze darmen, in de natuur, etc. Ze kunnen mensen en dieren
besmetten, maar niet alle micro-organismen zijn ziekmakend (GGD Hart voor Brabant
[GD-HvB], 2013, p. 12; Inspectie voor de Gezondheidszorg [IGZ], 2014). Bekende
ziekteverwekkers zijn bijvoorbeeld het influenzavirus (ook wel bekend als het griepvirus),
de Salmonella bacterie (IGZ, 2014) en het bofvirus (Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu [RIVM], 2014a).
Niet iedere infectieziekte is even risicovol en niet iedereen wordt ziek. Een maatregel om
deze ziektes en besmettingen te kunnen voorkomen is door middel van hygiëne. Het RIVM
noemt

‘hygiëne’

als

verzamelnaam

waarin

alle

handelingen

vallen

waarbij

ziekteverwekkers uit de buurt worden gehouden bij mens en dier (RIVM, 2014b).
De Werkgroep Infectiepreventie [WIP] zorgt voor landelijke richtlijnen om infecties te
voorkomen in Nederlandse zorginstellingen. Ze hebben als doel om handvatten te bieden
aan het handelen in de praktijk (RIVM, 2014c). Aan de hand van deze richtlijnen heeft het
Landelijk Centrum

Hygiëne en

Veiligheid

[LCHV]

voor

verschillende instellingen

hygiënerichtlijnen gemaakt (RIVM, 2014d). GGD’en kunnen aan de hand van deze
richtlijnen adviseren over welke maatregelen getroffen moeten worden om een uitbraak
van infectieziekten te voorkomen in zorginstellingen (GGD-HvB, 2014). Als er toch sprake
is van een uitbraak probeert de GGD de uitbraak zo klein mogelijk te houden en te
voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. Hierbij is niet alleen de GGD betrokken,
maar ook andere partijen, zoals arts-microbiologen, laboratoria, ziekenhuizen en
zorginstellingen (GGD-HvB, 2014).

1.2 Aanleiding voor dit onderzoek
De casus van dit onderzoek is gericht op de taak infectieziektepreventie vanuit de GGD
Hart voor Brabant (GGD-HvB). Niet alleen de hygiënisten en verpleegkundigen van de
GGD-HvB geven adviezen over maatregelen die genomen kunnen worden bij een
eventuele ziekte-uitbraak, ook arts-microbiologen van het Laboratorium Medische
Microbiologie en Immunologie [LMMI] kunnen dit doen. Een probleem hiermee is dat er
geen eenduidige advisering is aan de zorginstellingen als zij vragen hebben over
infectieziektepreventie (GGD-HvB, 2012a). Dit kan met name problemen opleveren als er
verkeerde adviezen of tegenstrijdige adviezen worden gegeven. Tevens is het niet
bevorderend voor het voorkomen van infectieziekten. De zorginstellingen maken gebruik
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van deze verschillende adviezen. Zo kunnen ze het makkelijkste en goedkoopste advies
overnemen waardoor er minimale veiligheid is wat betreft het tegengaan van
besmettingen of infectie-uitbraken. Voor GGD-HvB is het ook niet prettig omdat de
hygiënisten en de arts-microbiologen elkaar tegenkomen in hun werk en elkaar in de weg
kunnen zitten.
Naar aanleiding van dit probleem is er vanuit een van de zorginstellingen in het werkgebied
van GGD-HvB de vraag gesteld waarom de hygiënisten/deskundigen infectiepreventie
[DIP] van de GGD-HvB en de arts-microbiologen van het LMMI niet samenwerken (P. van
Oost, persoonlijke communicatie, 2014). Hierdoor zijn de GGD-HvB en het LMMI van het
St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en het Amphia ziekenhuis in Breda een informeel
netwerk gaan vormen en op het idee gekomen om een samenwerking aan te gaan. De
vorming van dit netwerk past ook binnen de visie die GGD-HvB gesteld heeft (zie Box 1.2).
Zij willen samen met ketenpartners zorgen voor een betere dienstverlening.

De missie die de GGD-HvB heeft is het volgende: De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de
gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. GGD’ers vinden dat
gezondheid de basis is voor een gezond leven: gezondheid telt! (GGD-HvB, 2014a).
Daarnaast is er ook een visie opgesteld: Wij dragen bij aan het versterken van de eigen kracht
van de burgers. Wij willen in coproductie met ketenpartners en burgers gezondheidsverschillen
verkleinen. Onze kernwaarden zijn betrokken, burgergericht, buitengericht en transparant
(GGD-HvB, 2014a).
Box 1.2: Missie en visie GGD-HvB

In 2013 is dit netwerk informeel al gevormd en zijn er een aantal besprekingen geweest.
Uit deze besprekingen is een projectvoorstel gekomen. In het projectvoorstel is gesteld
dat

deze

samenwerking

moet

uitmonden

in

een

officieel

regionaal

netwerk

infectiepreventie (GGD-HvB, 2013a).
De twee partijen hebben het besluit al genomen om officieel een netwerk te gaan vormen.
Het LMMI wil dit graag in de vorm van een stichting doen, maar voor de GGD-HvB is het
nog niet helder of de stichting de juiste institutionele vorm is. Tevens zijn de belangen en
verwachtingen van de verschillende actoren niet bekend. Dit zijn een aantal vragen die de
GGD-HvB graag beantwoord wil hebben, alvorens besloten wordt om een definitieve
samenwerking aan te gaan en er vorm aan te geven.

1.3 Probleemstelling
Een netwerk heeft een aantal kenmerken die er toe leiden dat er onzekerheden ontstaan
tussen de verschillende actoren die een netwerk aangaan met elkaar. In dit onderzoek is
vooral institutionele onzekerheid van belang. Institutionele onzekerheid vindt vooral
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tijdens het ontstaan van het netwerk plaats. Actoren komen samen vanuit hun eigen
instituties en moeten gaan interacteren met andere actoren en zich gaan vormen naar het
netwerk. Dit proces gaat moeizaam omdat iedere actor handelt vanuit zijn eigen percepties
en achtergrond van zijn of haar organisatie. Naarmate de verschillende actoren meer
interacteren

met

elkaar

ontstaan

er

interactiepatronen,

maar

er

ontstaan

ook

perceptiepatronen en/of bepaald vertrouwen in elkaar. Institutionele onzekerheid wordt
minder wanneer actoren meer met elkaar omgaan en/of percepties gaan delen met elkaar.
Dit leidt er uiteindelijk toe dat een netwerk gecreëerd wordt en succesvol kan worden
(Koppenjan & Klijn, 2010, p. 66-89).
Het probleem in dit onderzoek is dat de zorginstellingen vanuit de DIP’ers van de GGDHvB en de arts-microbiologen van het LMMI geen eenduidig advies ontvangen. Dit komt
niet ten goede aan de infectiepreventie. Daarom is besloten om een samenwerking aan te
gaan met de GGD-HvB en het LMMI om een regionaal infectiepreventie netwerk op te
richten. Er is nog geen helderheid institutionele-vorm die de GGD-HvB aan wil gaan met
het LMMI en hoe deze samenwerking eruit moet gaan zien. Ook is er nog geen duidelijk
beeld van wat de actoren verwachten van deze samenwerking.
Dit leidt dan ook tot de volgende doelstelling in dit onderzoek:
Het doel is om inzicht te verkrijgen in hoe de actoren omgaan met institutionele
onzekerheid tijdens het proces van het vormen van een infectiepreventie netwerk
in de GGD-regio’s Hart voor Brabant en West-Brabant, teneinde een advies te
geven hierover.
Naar aanleiding van de doelstelling is de volgende vraagstelling geformuleerd:
Hoe gaan de actoren om met institutionele onzekerheid tijdens het proces van het
vormen van een infectiepreventie netwerk in de GGD-regio’s Hart voor Brabant en
West-Brabant?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1. Wat leert de netwerktheorie ons over bepalende condities en randvoorwaarden
voor succesvolle samenwerking in netwerken?
2. Welke actoren nemen deel in het samenwerkingsverband en wat zijn hun belangen,
doelen en verwachtingen/wensen?
3. Welke interactiepatronen ontstaan hieruit en hoe gaan actoren om met
onzekerheden?
4. Hoe is de samenwerking in infectieziektepreventie in Nijmegen en Twente
gevormd?
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In de eerste deelvraag wordt het theoretische kader geschetst rondom een de vorming
van een netwerk. Hierin wordt aandacht besteed aan de kenmerken van een netwerk en
de onzekerheden die kunnen optreden.
De tweede deelvraag bestaat uit een netwerkanalyse. Hierin komt een beschrijving van de
deelnemende actoren, wat hun doelen en belangen zijn in de samenwerking en wat zij
verwachten/wensen van de samenwerking. Deze netwerkanalyse is gebaseerd op een
netwerkanalyse van de auteurs Klijn en Twist (2000) en Koppenjan en Klijn (2010).
In de derde deelvraag wordt een beeld gevormd over de interactiepatronen tussen de
actoren. Tevens wordt er een antwoord gegeven op hoe de actoren reageren op de
onzekerheden die optreden tijdens de vorming van het netwerk. Deze vraag wordt ook
beantwoord vanuit de netwerkanalyse.
In de vierde deelvraag wordt er door middel van een tweetal spiegelcases bekeken hoe de
infectieziektepreventie netwerken in Nijmegen en Twente zijn opgezet. Deze vraag is van
belang om te kijken hoe het proces elders is gegaan en of er iets van geleerd kan worden
voor de op te zetten samenwerking in de provincie Noord-Brabant. Deze vraag wordt
beantwoord vanuit gesprekken/interviews met betrokken personen van die netwerken.
Uiteindelijk geven al deze deelvragen bij elkaar antwoord op de hoofdvraag. Vanuit de
conclusie wordt er uiteindelijk een advies geschreven.

1.4 Relevantie
Dit onderzoek brengt het proces in beeld van de vorming van het infectiepreventie netwerk
in de GGD-regio’s Hart voor Brabant en West-Brabant en hoe de verschillende actoren
omgaan met institutionele onzekerheid. Dit onderzoek is relevant voor de betrokken
actoren omdat het inzicht geeft in hoe ze het netwerk succesvol vorm kunnen geven.
Daarnaast is dit onderzoek maatschappelijk relevant omdat het belangrijk is dat de
infectiepreventie goed geregeld is in zorginstellingen, omdat infecties steeds gevaarlijker
worden doordat er resistentie optreedt (Kluytmans e.a., 2010, p. 1). Iedereen die in een
zorginstelling

komt

kan

dan

gevaar

lopen

om

geïnfecteerd

te

raken

als

het

infectiepreventiebeleid niet goed geregeld is binnen een zorginstelling. Het is daarom van
maatschappelijk belang dat het infectiepreventie netwerk opgezet wordt.
Wetenschappelijk is dit onderzoek relevant omdat er geprobeerd wordt inzicht te krijgen
in hoe een netwerk gevormd wordt. Daarnaast komen actoren bepaalde consequenties
tegen tijdens de vorming van een netwerk en vanuit de wetenschap wordt er getracht een
verklaring te geven over hoe actoren omgaan met deze consequenties en onzekerheden.
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1.5 Voorbeschouwing theoretisch kader
Er is in dit onderzoek gekozen voor de netwerkbenadering omdat de GGD-HvB en het
LMMI een netwerk willen oprichten. Deze partijen willen samenwerken om tot een betere
infectieziektepreventie advisering te komen.
In de literatuur zijn verschillende definities van een netwerk te vinden. Provan en Kenis
(2008, p. 231) noemen een netwerk waarin drie of meer autonome organisaties
samenwerken om niet alleen hun eigen doel te bereiken, maar ook een collectief doel.
Wood en Gray (1991, p. 146) geven aan dat een samenwerking ontstaat als een groep
autonome stakeholders van een probleemgebied een verbinding aangaat door gedeelde
regels, normen en structuren om in te grijpen of te beslissen over het probleem. In dit
onderzoek is de volgende definitie samengesteld: Een netwerk is een samenwerking van
verschillende en meerdere organisaties die verschillende belangen hebben, om een
gemeenschappelijk doel te bereiken.
In de probleemstelling is al een korte toelichting gegeven over institutionele onzekerheid.
Om een netwerk succesvol te creëren moeten de actoren interacteren met elkaar en hun
percepties op een lijn zien te krijgen. Tijdens deze interacties ontstaan de informele en
formele regels die de basis vormen voor het netwerk. Wanneer deze regels gevormd zijn
wordt institutionele onzekerheid verminderd of uitgesloten. Dit heeft ook tot gevolg dat de
andere onzekerheden verminderen of verdwijnen. In het theoretisch kader van dit
onderzoek worden deze onzekerheden en de netwerkbenadering verder toegelicht en
uiteengezet (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 66-89).

1.6 Voorbeschouwing methodologisch kader
In dit onderzoek wordt er gekeken naar een case waarin een samenwerking van GGD-HvB
met het LMMI wordt nagestreefd. Er wordt ook gebruik gemaakt van een tweetal
spiegelcases met de samenwerkingen in Nijmegen en Twente. Deze vergelijking wordt
gemaakt om te kijken of er bepaalde factoren/punten zijn waarvan geleerd kan worden
voor de op te zetten samenwerking met de GGD-HvB en het LMMI.
De methoden die gebruikt worden zijn interviews, observaties en een literatuurstudie. De
interviews worden semigestructureerd opgesteld, omdat er dan een open manier van
interviewen ontstaat en er afgeweken kan worden van de opgestelde interviewguide. De
interviewvragen zijn gebaseerd op de theorie en zijn dus een operationalisatie van het
theoretisch kader.
Analysemethode
In het methodologisch kader wordt een analysekader opgesteld dat bestaat uit onderdelen
van een netwerkanalyse van Klijn en Twist (2000, p. 39-60) en een actoranalyse van
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Koppenjan en Klijn (2010, p. 135-145). Deze twee onderzoeksmethoden samen zorgen
ervoor dat er een helder beeld ontstaat over het probleem, de betrokken actoren, de
percepties van de actoren en de posities van de actoren. Dit wordt nader toegelicht in
paragraaf 3.5.

1.7 Leeswijzer
In hoofdstuk twee wordt het theoretisch kader van dit onderzoek uiteengezet. Hierin wordt
deelvraag één van dit onderzoek beantwoord.
In hoofdstuk drie wordt de methodologie van dit onderzoek beschreven en hoe het
onderzoek is uitgevoerd.
In hoofdstuk vier wordt er antwoord gegeven op deelvragen twee en vier. Hier wordt
duidelijk wie de centrale actoren zijn. Daarnaast worden de twee spiegelcases beschreven,
de infectiepreventie netwerken in Nijmegen en Twente.
In hoofdstuk vijf wordt de analyse vanuit het analysekader uitgevoerd. Hier worden de
percepties van de actoren duidelijk en wordt er nader ingegaan op de onzekerheden die
de actoren ervaren. In dit hoofdstuk wordt deelvraag drie van dit onderzoek beantwoord.
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2. Theoretisch kader
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt er een antwoord gegeven op de eerste deelvraag:
-

Wat leert de netwerktheorie ons over bepalende condities en randvoorwaarden
voor succesvolle samenwerking in netwerken?

Er is gekozen voor de netwerktheorie omdat de samenwerking die aangegaan wordt door
de GGD-HvB en het LMMI uiteindelijk vorm krijgt in een netwerk met meerdere
deelnemers/actoren.
In paragraaf 2.2 wordt er ten eerste een beschrijving gegeven over belangen. Ten tweede
volgt in paragraaf 2.3 een toelichting over de definitie van het netwerk en een
uiteenzetting over de kenmerken van een netwerk. In paragraaf 2.4 worden drie
onzekerheden die voor komen in netwerken beschreven en welke strategieën actoren
kunnen uitvoeren om deze onzekerheden te beheersen. In paragraaf 2.5 wordt een
beschrijving gegeven van het proces waarin het netwerk gevormd wordt. In paragraaf 2.6
wordt het conceptueel model toegelicht en daarop volgt in paragraaf 2.7 de conclusie op
de deelvraag van dit hoofdstuk.

2.2 Het borgen van publieke belangen
De GGD heeft als missie om de gezondheid van de bevolking te bewaken, beschermen en
te bevorderen (GGD-hvb, 2014a). Omdat het doel van de GGD is om volksgezondheid te
bevorderen kan er gesteld worden dat een goede volksgezondheid een belang is voor de
GGD. Dit doel kan bereikt worden door infecties te voorkomen. Door middel van goede
hygiëne kunnen infecties worden teruggedrongen (RIVM, 2014b). Infectiepreventie zorgt
er dan voor dat de volksgezondheid bewaakt, beschermd en bevorderd wordt. Dus het
belang goede volksgezondheid wordt voor een gedeelte gewaarborgd door de inzet van
infectiepreventie.
Iedere organisatie heeft net als de GGD belangen. Ook binnen een netwerk proberen
actoren deze zo veel mogelijk te realiseren (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1995, p. 9). In
deze paragraaf wordt er dieper ingegaan op belangen van organisaties om te
verduidelijken waarom deze belangrijk zijn binnen een netwerk.
2.2.1 Publiek versus eigen belang
Belangen

kunnen

verdeeld

worden

in

maatschappelijke/publieke,

eigen/privé

of

gemeenschappelijke belangen (De Bruijn & Dicke, 2006, p. 718). Een publiek belang is
een belang waar een collectief voordeel van heeft, bijvoorbeeld de inwoners van een land
hebben voordeel van een goed functionerende gezondheidszorg. Een groot aantal mensen
moet dus profijt hebben van een belang wil het een publiek belang zijn. Daartegenover
staat het eigen/privé belang. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het belang niet de grote
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groep dient, maar eerder een individu (De Bruijn & Dicke, 2006, p. 719). De grens tussen
deze twee belangen is niet vaststaand. Belangen staan ter discussie en kunnen met de
tijd veranderen. Zo kan een publiek belang overgaan tot een eigen belang/privé en vice
versa (De Bruijn & Dicke, 2006, p. 218).
Er zijn tevens nog gemeenschappelijke belangen. Verschillende partijen kunnen samen
een gezamenlijke belang hebben om een bepaalde doel te bereiken. In het voorbeeld van
dit onderzoek is een gemeenschappelijk belang van de GGD-HvB en het LMMI dat er
sprake

is

van

juiste

advisering

over

infectiepreventie

aan

de

zorginstellingen.

Gemeenschappelijke belangen kunnen ook publieke belangen zijn. In een netwerk of
organisatie kan er sprake zijn van een publiek belang, een gemeenschappelijk belang en
eigen belang. De verschillende actoren in netwerken hebben naast de eigen belangen dus
ook gemeenschappelijke belangen (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2011, p. 2).
Publieke belangen kunnen onderverdeeld worden in harde en zachte belangen (zie Tabel
2.2). Harde belangen zijn zichtbaar, uitvoerbaar en afdwingbaar. Tevens bestaat er
consensus over en kan het op de korte termijn worden uitgevoerd. Hierbij kan er gedacht
worden aan economische groei. Dit is te meten, duidelijk af te lezen in cijfers en omdat
het in die zin tastbaar is, is er eerder en sneller consensus over. Zachte belangen zijn
onzichtbaar, niet operationaliseerbaar, niet afdwingbaar, er is discussie over en de
invoering en uitvoering van beleid duurt daardoor langer. Hierbij kan er gedacht worden
aan rechtvaardigheid. Dit is lastig te operationaliseren, het is niet te zien en er is discussie
over. Hierdoor is het ingewikkelder om consensus te krijgen over het belang (De Bruijn &
Dicke, 2006, p. 720, 721).

Harde belangen

Zachte belangen

Zichtbaar

Onzichtbaar

Operationaliseerbaar

Niet operationaliseerbaar

Afdwingbaar

Niet afdwingbaar

Korte termijn

Lange termijn

Consensus

Betwist

Tabel 2.2: Harde en zachte belangen

Doordat er sprake is van verschillende belangen ontstaat er concurrentie tussen de
belangen en de daarachter schuilende waarden. Hierdoor kan er uitwisseling van belangen
plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is dat veiligheid van reizigers in de luchtvaart en
dienstverlening soms tegenstrijdig kunnen zijn. Door de vele veiligheidsmaatregelen
kunnen

er

lange wachttijden

ontstaan

en

dit is tegenstrijdig met

een

goede

dienstverlening. In dit voorbeeld wordt het belang veiligheid belangrijker gevonden dan
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een

goede

dienstverlening

(De

Bruijn

&

Dicke,

2006,

p.

721).

Er

zijn

drie

besturingsmechanismen waarmee publieke waarden geborgd kunnen worden: hiërarchie,
markt en netwerk.
2.2.2 Verschillende borgingsmechanismen
Hiërarchie
De overheid kan door middel van hiërarchie publieke waarden borgen. Dit doet ze door
regels en normen vast te leggen waar organisaties zich aan dienen te houden wat betreft
publieke waarden (De Baas, 1995, p. 229; De Bruijn & Dicke, 2006, p. 722). Een nadeel
van vastgelegde regels en normen is echter dat het lastig is om de waarden in de juiste
bewoordingen vast te leggen doordat deze ambigu zijn. Waarden zijn aan verandering
onderhevig en zijn daardoor flexibel. Waarden worden bijvoorbeeld vastgelegd in
wetgeving en wetgeving is niet zo flexibel als waarden. Het gevolg is dat waarden kunnen
veranderen maar de normen en regels niet mee bewegen met deze verandering (De Bruijn
& Dicke, 2006, p. 723).
Nog een nadeel is dat organisaties strategisch gedrag kunnen vertonen om aan de
regelgeving te voldoen. De Bruijn en Dicke (2006, p. 723-724) geven het voorbeeld van
de Nederlandse Spoorwegen [NS]. Deze laat treinen uitvallen die veel vertraging hebben
opgelopen. Uitgevallen treinen tellen niet mee in de punctualiteitscijfers die op deze wijze
er gunstiger uit komen te zien. De NS voldoet op deze manier aan de regelgeving zoals
opgelegd door de overheid, waarbij er enkel gekeken wordt naar de punctualiteitscijfers,
echter ten koste van de dienstverlening naar hun reizigers toe.
Markt
De markt kan een bijdrage leveren aan het borgen van publieke belangen. Er is sprake
van concurrentie waardoor organisaties gedwongen worden om de waarden te borgen.
Denk bijvoorbeeld aan de zorgverzekeraars die concurreren met elkaar. De basispakketten
worden ieder jaar vastgesteld door de overheid omdat het een publiek belang is dat
iedereen voor de basisgezondheidszorg verzekerd is. Maar de zorgverzekeraars zijn wel
vrij in de samenstelling en prijzen van de extra zorgpakketten die ze aanbieden. Dit zorgt
ervoor dat zorgverzekeraars, om klanten te krijgen en te behouden, die extra
zorgpakketten aantrekkelijk moeten maken voor de consument. Op het moment dat een
klant niet tevreden is, dan kan die het volgende jaar kiezen voor een andere
zorgverzekeraar. Door de concurrentie op de zorgverzekeringenmarkt wordt ervoor
gezorgd dat het publiek belang geborgd blijft, want als de consument niet tevreden is dan
kan deze beslissen om naar de concurrent te gaan.
De overheid heeft een aantal manieren om publieke belangen te borgen in de markt. Ten
eerste kan de overheid bij veilingen in het contract bepaalde condities vast laten leggen.
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Ten tweede kan de overheid regels opleggen voor een bepaalde markt wat betreft
transparantie. Bij de zorgverzekeraars is dit bijvoorbeeld het bekendmaken van de prijzen
van de pakketten, zodat consumenten zelf zorgverzekeraars kunnen vergelijken. Als
laatste kan de overheid subsidies geven aan organisaties om publieke waarden te borgen.
(De Bruijn & Dicke, 2006 p. 725-726).
Netwerk
Het netwerk is de derde manier waarmee publieke waarden geborgd kunnen worden.
Hierin wordt er onderhandeld en samengewerkt om publieke waarden te bewerkstelligen.
De overheid kan deelnemen aan het netwerk, een tussenpersoon zijn of sturing geven aan
het netwerk (De Bruijn & Dicke, 2006, p. 725; Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 303).
Het netwerk zit tussen de hiërarchie en markt in. Op het moment dat de markt niet kan
voldoen aan een publiek belang en/of de overheid het niet alleen kan uitvoeren, dan is de
vorming van een netwerk noodzakelijk (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 303). Binnen
een netwerk zijn de nadelen van een hiërarchie bijna afwezig of helemaal niet aanwezig.
Een netwerk kan bijdragen aan het creëren van draagvlak doordat belangen worden
uitgewisseld en er in overeenstemming over verschillende belangen moet worden
besloten. Hierdoor kunnen belangen veranderen en bediscussieerd worden. Het statische
wordt op deze wijze geëlimineerd, wat niet het geval is bij een hiërarchie.
Binnen een hiërarchie wordt sturing gegeven van bovenaf en het risico hierbij is dat het
operationeel niveau niet bereikt wordt. Een netwerk is horizontaal en daarmee wordt dit
risico van de hiërarchie bedwongen. Als laatste voordeel is dat relaties tussen de overheid
en markt niet wettelijk vastgelegd hoeven te worden. Het netwerk leidt ertoe dat er een
balans ontstaat in de relatie tussen hiërarchie en markt, omdat er in overeenstemming
besloten wordt (De Bruijn & Dicke, 2006, p. 727).
De keuze om een netwerk te vormen, buiten de nadelen van hiërarchie en markt, kan
verschillende redenen hebben. Soms is het noodzakelijk om verschillende partijen bij
elkaar te brengen om beleidsdoeleinden mogelijk te kunnen maken. Er kan ook sprake
zijn van afhankelijkheid tussen actoren om bepaalde doeleinden te kunnen realiseren.
(Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 303). Daarnaast zorgt bijvoorbeeld toenemende
professionalisering er ook voor dat organisaties platter worden en een netwerkstructuur
krijgen (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2011, p. 6). Medewerkers hebben steeds meer kennis
en zijn daardoor professionals. Voor managers en bestuurders wordt het ingewikkelder om
deze professionals te sturen. Dit zorgt ervoor dat er fragmentatie ontstaat en dit heeft tot
gevolg dat er een netwerkstructuur ontstaat binnen een organisatie. (De Bruijn & Ten
Heuvelhof, 2011, p. 6,7).
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In dit onderzoek waarbij de GGD-HvB en het LMMI een samenwerking willen aangaan wat
betreft infectiepreventie in de regio, is het netwerk als borgingsmechanisme passend. Er
is hier namelijk sprake van een samenwerking waarbij er in overeenstemming besloten is
om deze samenwerking aan te gaan. Juist doordat deze twee organisaties samen gaan
werken, zullen zij elkaar niet meer beconcurreren en een eenduidige advisering uit kunnen
brengen over infectiepreventie in zorginstellingen in de regio. De markt zorgt er dus voor
dat de advisering niet eenduidig is en borgt in dit geval niet de infectiepreventie. Daarnaast
zijn er geen wettelijke kaders gesteld rondom infectiepreventie in zorginstellingen en
daarom is het netwerk hierbij een uitkomst. Het netwerk kan de problematiek rondom
infectiepreventie verminderen of zelfs oplossen.

2.3 Netwerken
2.3.1 Definitie netwerken
Verschillende auteurs geven verschillende definities van wat een netwerk is. De Baas
(1995, p. 224)

geeft

aan

dat

een

netwerksituatie een

situatie is waarin

de

beleidsontwikkeling bepaald wordt door een wisselwerking tussen verschillende actoren
die afhankelijk van elkaar zijn voor het bereiken van hun doelen, maar autonoom zijn in
hun gedrag. Wood en Gray (1991, p. 146) geven aan dat een samenwerking ontstaat als
een groep autonome stakeholders van een probleemgebied de verbinding aangaan door
gedeelde regels, normen en structuren om in te grijpen of te beslissen over het probleem.
Provan en Kenis (2008, p. 231) noemen een netwerk waarin drie of meer autonome
organisaties samenwerken om niet alleen hun eigen doel te bereiken, maar ook een
collectief doel. Provan, Fish en Sydow (2007, p. 482) definiëren een netwerk als een groep
waarin drie of meer organisaties verbonden zijn met elkaar om een gemeenschappelijk
doel te bereiken. Al deze definities hebben gemeen dat er meerdere organisaties zijn met
verschillende belangen die samen gaan werken om een gemeenschappelijk doel te
bereiken. Daarom is er voor gekozen om de volgende definitie te hanteren die ook al
genoemd is in de inleiding van dit onderzoek: Een netwerk is een samenwerking van
verschillende en meerdere organisaties die verschillende belangen hebben, om een
gemeenschappelijk doel te bereiken.
2.3.2 Kenmerken netwerk
Netwerken bestaan uit verschillende publieke en/of private organisaties en hebben
daardoor te maken met verschillende belangen (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2011, p. 2;
Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 307). Om een bepaald belang te kunnen bereiken is er
een bepaalde mate van kennis vereist en dat zorgt voor de onderlinge relaties tussen
actoren. Wanneer een actor meer kennis heeft dan zorgt dit voor een machtspositie.
Hierdoor ontstaat bij een andere actor weer afhankelijkheid. Afhankelijkheid is een van de
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vier structuurkenmerken die netwerken hebben (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 301).
Daarnaast zijn er nog drie andere structuurkenmerken, te weten: pluriformiteit,
geslotenheid en dynamiek.
Afhankelijkheid
In een netwerk is er sprake van wederzijdse afhankelijkheden. Actoren zijn afhankelijk
van elkaar. Ze kunnen afhankelijk zijn omdat actor A beschikt over bepaalde middelen die
actor B niet heeft, maar actor B heeft wel de middelen nodig om hun doelen te bereiken.
Afhankelijkheid kan onder andere gaan om middelen, financiën of politieke steun (De
Bruijn & Ten Heuvelhof, 1995, p. 18; De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2011, p. 18- 19; De
Baas, 1995, p.226; Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 301). De mate van afhankelijkheid
tussen actoren kan verschillen. De volgende afhankelijkheden kunnen voorkomen in
netwerken:

-

Eenzijdige of wederzijdse afhankelijkheid: Actor A is afhankelijk van actor B of actor
A en B zijn afhankelijk van elkaar.

-

Eenvoudige of meervoudige afhankelijkheid: Er is sprake van eenvoudige
afhankelijkheid als de afhankelijkheid uitgedrukt kan worden in een grootheid.
Afhankelijkheden zijn vaak wel meervoudig in een netwerk.

-

Bilateraal of multilateraal afhankelijkheid: Actoren kunnen bilateraal/wederzijds
afhankelijk zijn, maar er kan ook sprake zijn van complexere afhankelijkheden. Zo
kan actor A afhankelijk zijn van actor B, terwijl actor B afhankelijk is van actor C.
Zo ontstaan complexere netwerken, omdat meerdere actoren nodig zijn.

-

Synchroon of asynchroon afhankelijkheid: Actoren kunnen op hetzelfde moment
elkaar nodig hebben, maar het is vaker het geval dat actoren op verschillende
tijdstippen elkaar nodig hebben.

-

Gelijktijdig of sequentieel afhankelijkheid: Sommige handelingen binnen een
netwerk kunnen gelijktijdig plaatsvinden, maar het kan ook voorkomen dat actor
A eerst een handeling moet uitvoeren voordat actor B aan de slag kan. Dan is er
sprake van sequentiële afhankelijkheid.

-

Statisch

of

dynamische

afhankelijkheid:

Afhankelijkheidspatronen

kunnen

veranderen. Dan is er sprake van dynamische afhankelijkheden. Dit kan gebeuren
door politieke wisselingen of nieuwe technologieën etc. (De Bruijn & Ten Heuvelhof,
2011, p. 18-19; Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 301-302).

Voor actoren zijn er meerdere manieren om met deze afhankelijkheden om te gaan. Ze
kunnen bepaalde strategieën of instrumenten inzetten om hun doelen te bereiken
(Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 307). Een actor die onvoldoende bewust is van de
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afhankelijkheden in het netwerk kan in moeilijkheden komen als deze besluit om andere
actoren uit te buiten op het moment dat ze afhankelijk zijn van hem. Dit wordt ook wel
een hit-and-run strategie genoemd, maar dit kan op den duur tot chaos leiden. Als
namelijk actor A deze strategie eerder heeft uitgevoerd en op een gegeven moment de
andere partijen weer tegenkomt en nodig heeft, dan zullen deze actoren zich keren tegen
actor A. Tevens is het zo dat als een van de actoren deze strategie uitvoert dat het voor
de andere actoren een legitimatie kan zijn om deze strategie ook uit te voeren. Deze
strategie leidt vooral tot verwarring in netwerken (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2011, p.
28).
Een andere manier om met afhankelijkheden om te gaan is dat een actor uitzoekt van
welke actoren deze afhankelijk is om uiteindelijk met deze actoren rekening te houden in
het proces. Dit werkt vooral verlammend omdat een netwerk en de afhankelijkheden
daarbinnen zeer complex kunnen zijn. Als een actor besluit om uit te zoeken welke
afhankelijkheden er zijn binnen het netwerk en op welke posities de verschillende actoren
staan, dan kan dat onderzoek als gevolg hebben dat er een langzamere besluitvorming
ontstaat (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2011, p. 28, 29).
Afhankelijkheid kan er ook voor zorgen dat besluitvorming inhoudelijk armoedig is. De
besluitvorming in een netwerk is vooral het resultaat van machtsverhoudingen. Er moet
rekening worden gehouden met de verschillende belangen en dit kan er toe leiden dat er
een besluit wordt genomen waar niemand compleet tevreden over is (De Bruijn & Ten
Heuvelhof, 2011, p. 29). Maar afhankelijkheid kan er ook toe leiden dat besluitvorming
juist inhoudelijk sterk wordt omdat er input is van meerdere actoren. Er is dan sprake van
meer inzicht en wellicht meer kennis waardoor de besluitvorming meer inhoud krijgt.
Beiden zijn tegenstrijdig aan elkaar, maar het zijn twee mogelijke uitkomsten (De Bruijn
& Ten Heuvelhof, 2011, p. 30).
Afhankelijkheden kunnen ook kansen bieden. Een interveniërende actor kan gebruik
maken van afhankelijkheden als bepaalde actoren afhankelijk van hem zijn. Dit biedt de
interveniërende actor kansen die er mogelijk eerst niet waren. Een tweede kans van
afhankelijkheden is dat actoren gedwongen worden om beheerst met elkaar om te gaan.
Voor een interveniërende actor betekent dit ook dat de andere partijen mogelijk voor een
deel aan zijn vraag tegemoet willen komen (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 308). Een
derde kans binnen een complex netwerk met meerdere afhankelijkheden is dat er meer
ruilmogelijkheden zijn tussen de verschillende actoren. Omdat er juist sprake is van vele
afhankelijkheden leidt dit ertoe dat de kans op patstellingen minder wordt en de actoren
beter in staat zijn om middelen of dergelijke uit te wisselen met elkaar (De Bruijn & Ten
Heuvelhof, 2011, p. 29).
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Pluriformiteit
Vanwege de vele actoren, die zowel verschillende belangen hebben als verschillende
producten en machtsmiddelen, is pluriformiteit een tweede kenmerk van een netwerk (De
Baas, 1995, p. 226; De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2011, p. 18; Hoogerwerf & Herweijer,
2008, p. 308). Pluriformiteit kan op meerdere niveaus en op verschillende manieren
aanwezig zijn binnen netwerken (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1995, p. 17; Hoogerwerf &
Herweijer, 2008, p. 308). Zo kan er binnen de organisaties van de verschillende actoren
sprake zijn van pluriformiteit doordat er vele afdelingen zijn die verschillen en daardoor
andere sturing nodig kunnen hebben. Iedere actor die aanwezig is in het netwerk kan
gevoelig zijn voor andere sturing (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1995, p. 18). Het gevolg
van pluriformiteit is dat er sterke variatie kan zijn in de mate waarop actoren kunnen
reageren op sturingssignalen of interventies (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1995, p. 18).
Naarmate er binnen een netwerk meer sprake is van pluriformiteit, neemt de reikwijdte
van de interventie af (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2011, p. 22; Hoogerwerf & Herweijer,
2008, p. 308). Hierbij kan er als voorbeeld gedacht worden aan afspraken rondom
hygiënemaatregelen die de overheid samen met de ouderenzorgsector opgesteld heeft.
Het gevolg hiervan kan zijn dat niet iedere zorginstelling hetzelfde zal reageren op deze
nieuwe maatregelen. De ene zorginstelling hoeft deze nieuwe maatregelen namelijk niet
in te voeren omdat hun hygiënebeleid al op orde is terwijl een andere zorginstelling eerst
andere stappen moet nemen om minimaal aan het hygiënebeleid te voldoen. De variëteit
in de sector zorgt ervoor dat de interventie een beperkt bereik heeft.
Een oplossing hiervoor zou dan maatwerk in de aansturing zijn, maar hier kan een
interveniërende actor al snel tegen de grenzen van beheersbaarheid stuiten (De Bruijn &
Ten Heuvelhof, 2011, p. 23). Door maatwerk toe te passen kunnen er verschillende
interventies ontstaan en dit maakt het lastiger om al die interventies te overzien en te
controleren. Dit is een grens waar men tegenaan loopt en tevens brengt dit hoge kosten
met zich mee.
Een derde gevolg van pluriformiteit is dat interventies anders geïnterpreteerd worden of
worden vervormd. Dit kan er toe leiden dat de interventie geen enkele impact heeft (De
Bruin & Ten Heuvelhof, 2011, p. 23, 24).
Pluriformiteit kan ook kansen bieden voor een interventie. Als er sprake is van veel
variëteit dan neemt de kans toe dat ten minste een of meerdere van de actoren
ontvankelijk zullen zijn voor deze interventie (De Bruin & Ten Heuvelhof, 2011, p. 24). Dit
kan benut worden door de sturende actor. Deze kan zich tevreden stellen met het resultaat
of er lering uit trekken. De sturende actor kan zich een beter beeld vormen van welke
interventie bij welke actor aanslaat en bij welke niet, zodat deze de volgende keer de
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interventie zo vorm kan geven dat meerdere of alle actoren ontvankelijk zullen zijn voor
de interventie (De Bruin & Ten Heuvelhof, 2011, p. 24).
Geslotenheid
Naast afhankelijkheid en pluriformiteit is er binnen netwerken ook sprake van
geslotenheid. Actoren in netwerken hebben autonomie en zijn daardoor relatief gesloten
ten opzichte van hun omgeving. Zij beschikken over een eigen referentiekader en reageren
daarmee alleen op signalen die daarbinnen passen. Actoren zijn vooral naar binnen gericht
of op actoren die een soortgelijk referentiekader hebben. Voor de actor die stuurt is het
dan van belang om de sturingsinstrumenten zo in te richten dat het past binnen de
referentiekaders van de te sturen actoren. Anders zal sturing weinig tot geen kans van
slagen hebben (De Baas, 1995, p. 226; De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1995, p. 18; De Bruijn
& Ten Heuvelhof, 2011, p. 19). Er zijn een aantal manieren waarmee het gevolg van
geslotenheid aan het licht komt:

-

‘Partijen nemen de interventie niet waar;

-

Partijen nemen de interventie wel waar, maar negeren haar vervolgens;

-

Partijen nemen de interventie wel waar, maar kunnen haar niet negeren, maar
verzetten zich ertegen;

-

Partijen nemen de interventie wel waar, kunnen haar niet negeren, conformeren
zich er ogenschijnlijk aan, maar weten zich er in werkelijkheid aan te onttrekken;

-

Partijen nemen de interventie wel waar, kunnen haar niet negeren, conformeren
zich eraan, maar weten haar te interpreteren en te vervormen;

-

Partijen nemen de interventie wel waar, kunnen haar niet negeren, conformeren
zich eraan, maar benutten iedere kans om zich er weer aan te onttrekken’ (De
Bruijn & Ten Heuvelhof, 2011, p. 26).

Een voorbeeld van deze effecten zijn wachtlijsten bij ziekenhuizen. Als een ziekenhuis een
wachtlijst heeft en de overheid vindt dat deze opgelost moet worden, kunnen de
professionals in het ziekenhuis het hier niet mee eens zijn. De professionals vinden dat
een wachtlijst ervoor zorgt dat ingrepen efficiënter ingepland kunnen worden en de patiënt
meer tijd krijgt om zich te bezinnen. Dit ziekenhuis staat dan ook niet open voor de
interventie van de overheid en de interventie wordt genegeerd. Ook als er sancties worden
ingezet kan het ziekenhuis de interventie nog steeds negeren. Ze kunnen de wachtlijsten
op papier verkleinen terwijl in werkelijkheid niets veranderd. Dit doen ze dan door een
ander registratiesystematiek (De Bruin & Ten Heuvelhof, 2011, p. 26-27).
Er zijn twee belangen die meespelen bij een gesloten actor die te maken krijgt met een
interveniërende actor: ze willen hun gedrag niet aanpassen en willen geen bemoeienis van
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de interveniërende actor. Deze belangen hebben als gevolg dat actoren leren hoe ze een
interventie kunnen beroven van zijn effectiviteit, terwijl het idee gewekt wordt dat het
wordt uitgevoerd. Het voorbeeld met de wachtlijsten illustreert dit. Op papier wordt het
teruggedrongen maar in werkelijkheid blijven de wachtlijsten bestaan. Dit zorgt ervoor dat
beide actoren tevreden zijn ondanks dat het werkelijke effect uitblijft (De Bruijn & Ten
Heuvelhof, 2011, p. 27).
Geslotenheid heeft ook een belangrijke functie voor actoren. Wanneer een organisatie
bijvoorbeeld bedrijfseconomisch goed functioneert en ondernemend is waarbij ze tevens
hun eigen afnemers en leveranciers hebben, dan is juist de geslotenheid hun kracht.
Wanneer een interveniërende actor de steun krijgt van zo een dergelijke actor, dan heeft
de

interveniërende

actor

een

krachtige

bondgenoot.

Op

deze

manier

kan

de

interveniërende actor gebruik maken van het ondernemend vermogen van de aangesloten
actor, waarbij de aangesloten actor een verrijking is voor de interveniërende actor (De
Bruijn & Ten Heuvelhof, 2011, p. 27-28).
Dynamiek
Als laatste kenmerk van een netwerk wordt dynamiek aangeduid. De posities van de
verschillende actoren kunnen veranderen. Dit maakt een netwerk dynamisch en
veranderlijk. Zo kan actor A van een onbelangrijke positie naar een zeer invloedrijke
positie gaan en dit is mogelijk bij alle actoren. De posities van de actoren zijn geen
vaststaande posities. Binnen het netwerk kunnen er tevens toetreders en uittreders zijn
en dit heeft als gevolg dat het netwerk verandert. Als een van de kenmerken van het
netwerk verandert, dan heeft dit invloed op de andere kenmerken. Deze dynamiek houdt
ook in dat de bedreigingen en kansen onder invloed staan van deze wisselingen (De Bruijn
& Ten Heuvelhof, 1995, p. 18-19; De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2011, p. 20, 30-31;
Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 308).

2.4 Onzekerheden in netwerken
De kenmerken van netwerken zorgen ervoor dat er sprake is van een gecompliceerde
situatie. Actoren zijn afhankelijk van elkaar, er is pluriformiteit en geslotenheid en dit zorgt
ook voor dynamiek in een netwerk. De kenmerken zorgen voor bepaalde bedreigingen of
kansen in een netwerk. De gevolgen van de kenmerken leiden er toe dat er onzekerheden
ontstaan in het netwerk. Deze onzekerheden hebben betrekking op het op te lossen
probleem, besluitvorming daarover en sturing van het netwerk. Er zijn drie typen
onzekerheden waar actoren binnen netwerken mee te maken hebben, te weten:
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Inhoudelijke

onzekerheid,

strategische

onzekerheid

en

institutionele

onzekerheid

(Koppenjan & Klijn, 2010, p. 6-7). In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van
de onzekerheden die voor komen in netwerken.
2.4.1 Inhoudelijke onzekerheid
Inhoudelijke onzekerheid heeft vooral te maken met de informatie die beschikbaar is over
het probleem dat het netwerk wil oplossen. Het geval is dat vaak informatie over het
probleem niet beschikbaar is of niet op tijd bekend is (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 6).
Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan de resistentie van micro-organismen tegen
antibiotica, waarbij de opmars van de resistente bacteriën sneller gaat dan de ontwikkeling
van nieuwe antibiotica. Dit is een complex probleem waarvoor nog geen oplossing is
gevonden (Kluytmans e.a., 2010, p. 1;

Stichting werkgroep antibioticabeleid [SWAB],

2014). Als er informatie over het probleem beschikbaar is, dan is de assumptie dat dit tot
een inzicht leidt daarover. Maar het gevolg van beschikbare informatie is dat de
verschillende actoren in het netwerk deze informatie ieder op eigen wijze interpreteren en
benaderen (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 6, 19). De verschillende interpretaties en
benaderingen leiden ertoe dat er discussies ontstaan binnen het netwerk, waardoor het
lastiger wordt om consensus te bereiken.
De eerste reactie op het kennisprobleem is dat actoren ernaar trachten om data te
verzamelen, onderzoek te doen of gebruik te maken van experts. Het tekort aan kennis
wordt op deze manier technisch benaderd, maar ook aangevuld met nieuwe kennis
(Koppenjan & Klijn, 2010, p. 6, 25).
De tweede reactie van actoren is dat er gebruik wordt gemaakt van informatie die binnen
hun eigen referentiekaders passen of actoren kijken vanuit hun eigen referentiekader naar
kennis over het probleem (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 26). Het is tevens zo dat als een
partij onderzoek laat doen, dat de informatie uit het onderzoek niet zomaar wordt
aangenomen door de andere partijen. Dit leidt dan juist weer tot meer onzekerheid
(Koppenjan & Klijn, 2010, p. 27). Het gevolg hiervan is dat er een debat ontstaat waarbij
de verschillende partijen elkaar proberen te overtuigen van hun interpretatie van het
probleem (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 26). Het debat dat dan gevoerd wordt hoeft niet
direct negatief te zijn, het kan juist leiden tot verschillende inzichten wat het
kennisprobleem ten goede kan komen.
Zoals gezegd kunnen er verschillende interpretaties zijn over kennis of een situatie. Er zijn
drie mogelijkheden waarin de interpretaties kunnen verschillen, namelijk over de
bestaande of verwachte probleemsituatie, de mogelijke situatie en de beoogde situatie en
de maatstaven om de situatie te evalueren (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 31). Vaak wordt
er aangenomen dat bij problemen die in samenwerking opgelost moeten worden, de
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partners dezelfde probleemdefinitie hanteren terwijl dit in werkelijkheid vaak niet het geval
is. Hierdoor ontstaat er een hiaat wat tot gevolg heeft dat er misverstanden en conflicten
ontstaan, vooral als de partijen zich niet bewust zijn van deze hiaat (Koppenjan & Klijn,
2010, p. 31). Het is dan ook lastig om de probleemdefinitie van een actor te veranderen
omdat zij er vanuit hun eigen referentiekader naar kijken en er dus sprake is van
geslotenheid. Maar dit betekent niet dat actoren hun definities niet kunnen aanpassen op
basis van nieuwe informatie. Het is zeer onvoorspelbaar hoe actoren hier op reageren
(Koppenjan & Klijn, 2010, p. 32-33).
Inhoudelijke onzekerheid draait dus om kennis over het probleem, de interpretatie van
het probleem en de kennis ervan door de betrokken actoren in het netwerk. Zolang er
geen consensus is over deze drie inhoudelijke onzekerheden leidt dit tot onzekerheid over
de inhoud binnen het netwerk.
2.4.2 Strategische onzekerheid
Strategische onzekerheid gaat om de strategische keuzes die actoren maken met
betrekking tot het articuleren van het probleem. Actoren bepalen hun acties aan de hand
van hun perceptie van het probleem. Hierbij zijn zij zich niet bewust van de andere
percepties van de actoren of worden deze percepties niet erkend en zo ontstaat er een
grote verscheidenheid aan strategieën om het vraagstuk aan te pakken (Koppenjan &
Klijn, 2010, p. 7; Bueren e.a., 2003, p. 193). De actoren reageren op elkaars strategieën
waardoor het lastig wordt om te voorspellen hoe de actoren gaan reageren op de
probleemsituatie en op het proces rondom het oplossen van het probleem. Het is dus
moeilijk om strategische onzekerheid compleet te elimineren of te controleren.
Onverwachte strategieën zijn een eigenschap van het besluitvormingsproces rondom een
probleem (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 7).
Interacties tussen de verschillende actoren vinden plaats in een gecompliceerd proces van
strategieën en dit zorgt ervoor dat er onzekerheid ontstaat over welke strategie een partij
kiest om het besluitvormingsproces te beïnvloeden. Tevens is er onzekerheid over
omstandigheden die het besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden (Koppenjan & Klijn,
2010, p. 42).
In de netwerktheorie worden verschillende strategieën onderscheiden die actoren kunnen
uitvoeren:
1. ‘Go-alone’ strategie. Hierbij kiest een actor ervoor om een oplossing op het
probleem uit te voeren op basis van hun inhoudelijke kennis over het probleem.
Een actor kan hiervoor kiezen ondanks dat ze afhankelijk zijn van de andere

Derya Gül

pagina 28

actoren. Dit kan als gevolg hebben dat de andere actoren zich gaan keren en/of
dat ze blokkeringen gaan opwerpen.
2. Conflicterende strategie. Dit is een strategie die erop gericht is om oplossingen te
voorkomen of te blokkeren die wenselijk worden geacht door een specifieke actor.
3. Passieve strategie. Dit is een strategie waarbij partijen ervoor kiezen om een
passieve houding aan te nemen. Dit doen ze niet zo zeer om een oplossing of beleid
te voorkomen of te blokkeren, maar omdat ze niet geïnteresseerd zijn of geen
kosten willen maken die horen bij het beleid.
4. Coöperatieve strategie. Bij deze strategie erkent de actor dat ze afhankelijk zijn
van de andere actoren en doen daarom hun best om de andere partijen te
betrekken bij hun plannen. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat er een zo gunstig
mogelijk resultaat voortkomt uit het besluitvormingsproces.
5. Faciliterende strategie. Deze strategie is gebaseerd op het feit dat samenwerking
nodig is om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Het is erop gericht om de
partijen tot elkaar te brengen. Deze strategie komt voort uit interesse vanuit de
actor, maar ook vanwege een verantwoordelijkheidsgevoel en om kosten laag te
houden (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 49-50).
Deze strategieën worden gespeeld in een ‘arena’, een plek waar de actoren samen komen
om het besluitvormingsproces uit te voeren. Tijdens dit proces zijn de strategieën van de
actoren niet vaststaand. De strategieën kunnen veranderen of aangepast worden door
nieuwe inzichten en/of externe ontwikkelingen, maar ook als antwoord op de gevoerde
strategieën

van

de

andere

actoren.

Maar

uiteindelijk

gaat

het

er

in

het

besluitvormingsproces wel om dat er een overeenkomst wordt gesloten met de
verschillende actoren omdat de actoren ook afhankelijk zijn van elkaar (Bueren e.a., 2003,
p. 195; Koppenjan & Klijn, 2010, p. 50-51).
Strategische onzekerheid gaat er dus vooral om dat de strategieën van de actoren in een
besluitvormingsproces niet te voorspellen zijn en zodoende de uitkomst ook niet te
voorspellen is. De actoren zetten op basis van hun eigen percepties en referentiekaders
hun strategieën in om invloed te hebben op het besluitvormingsproces.
2.4.3 Institutionele onzekerheid
Als laatste is er sprake van institutionele onzekerheid. De actoren die betrokken zijn in het
netwerk werken vanuit verschillende institutionele achtergronden aan het probleem.
Hierbij wordt er dwars door bestaande grenzen tussen organisaties, hun bestuurlijke
niveaus en netwerken gegaan. Interacties tussen de actoren gaan moeizaam omdat ze
zich gedragen vanuit hun eigen taak, meningen, regels en taal van hun eigen organisatie.

Derya Gül

pagina 29

Interacties over het probleem worden vaak gekarakteriseerd met botsingen tussen
verschillende institutionele stelsels. Dit leidt dan ook vooral in het begin van het proces
tot onzekerheid over hoe het proces behandeld wordt en hoe de interactie met de andere
actoren zich zal ontwikkelen. Deze onzekerheid kan niet zomaar opgelost worden. Dit komt
doordat instituties een bepaald pad/geschiedenis doormaken. Daardoor is het ook zeer
lastig om directe invloed uit te oefenen op het institutionele ontwerp van een actor (Bueren
e.a., 2003, p. 194; Koppenjan & Klijn, 2010, p. 7).
De strategische acties van actoren ontstaan onder een dynamiek van de voorgaande
geschiedenis. Verschillende actoren kennen elkaar al doordat er al eerder samengewerkt
is. Sommige actoren hebben een vertrouwensband waardoor niet alles vastgelegd hoeft
te worden in ingewikkelde contracten. Dit soort zaken zorgen ervoor dat institutionele
onzekerheid minder wordt, maar voor actoren die elkaar nog niet kennen wordt de
onzekerheid niet gereduceerd. De geschiedenis van de actoren uit zich vooral in
interactiepatronen, perceptiepatronen, vertrouwensrelaties tussen de actoren en regels
(Koppenjan & Klijn, 2010, p. 66). Deze institutionele karakteristieken van een netwerk
zorgen ervoor dat er onzekerheden ontstaan in het besluitvormingsproces (Koppenjan &
Klijn, 2010, p. 69).
Interactiepatronen ontstaan door afhankelijkheden en herhaaldelijke interacties tussen
actoren binnen netwerken. Het is logisch dat deze interactiepatronen ontstaan bij actoren
die regelmatig contact hebben met elkaar, ze gaan namelijk in beraad over doelstellingen
en de identiteit van een organisatie (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 70). Er zijn twee manieren
waarop er naar interactiepatronen gekeken kan worden. Ten eerste naar de intensiteit van
contact tussen actoren onderling. Dit geeft een beeld van welke actoren het meeste
contact hebben met elkaar. De tweede manier om naar interactiepatronen te kijken is naar
de hoeveelheid contact die actoren onderhouden met elkaar. Deze twee manieren geven
een beeld over de intensiteit en de variëteit van de interacties en op basis van deze
informatie kan er bepaald worden wie de centrale actoren zijn en welke actoren zich in de
periferie van het netwerk bevinden (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 70).
Binnen netwerken komen ook perceptiepatronen voor. In paragraaf 2.4.1 en 2.4.2 is
besproken dat actoren handelen naar de percepties die zij inhoudelijk hebben over het
probleem en de percepties die ze hebben van de andere actoren (Koppenjan & Klijn, 2010,
p. 71). Van hieruit is het gevolg dat actoren door het intensieve contact percepties gaan
delen of zelfs overnemen. Percepties zijn bijna nooit homogeen aan elkaar, maar naarmate
er meer sprake is van vergelijkbare percepties, hoe eerder consensus bereikt kan worden
tussen de actoren (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 72). Binnen de percepties van de actoren
over andere actoren, is vertrouwen het belangrijkste patroon. Wanneer er sprake is van

Derya Gül

pagina 30

vertrouwen kunnen relaties ontstaan tussen actoren. Door vertrouwen worden de intenties
van de actoren bekend en kan het besluitvormingsproces anders benaderd worden
(Koppenjan & Klijn, 2010, p. 72).
Al deze patronen samen leiden ertoe dat er regels ontstaan. Dit kunnen formele of
informele regels zijn. In deze regels worden de interacties binnen het netwerk, betekenis
van het netwerk, procedures en het lange termijnperspectief vastgelegd (Koppenjan &
Klijn, 2010, p. 72).
Er zijn verschillende soorten regels binnen netwerken:

-

Positieregels. Deze specificeren de posities van de actoren;

-

Grensregels. Deze regels geven aan hoe actoren toegang kunnen krijgen tot het
netwerk of juist uit het netwerk kunnen stappen;

-

Bereikregels. Het bereik geeft aan welke onderwerpen/ soort problemen behandeld
worden door het netwerk;

-

Autoriteit-regels. Deze regels geven aan wat toegestaan is voor een actor in een
bepaalde positie;

-

Informatieregels. Dit geeft aan via welke kanalen er communicatie plaatsvindt
maar ook de taal die gebruikt wordt;

-

Winstregels. Deze regel reguleert de winst van de actoren die ze toebedeeld krijgen
(Koppenjan & Klijn, 2010, p. 80-81).

Al deze patronen en regels zijn nog niet aanwezig bij het ontstaan van een netwerk. Dit
ontwikkelt zich naarmate er meer interactie plaatsvindt. Institutionele onzekerheid vindt
vooral in het begin van het proces plaats.
2.4.4 Vervlechting onzekerheden
Wat we voorafgaand gezien hebben is dat er sprake is van afhankelijkheden tussen actoren
in netwerken omdat de actoren alleen hun doelen niet kunnen bereiken. Hierdoor gaan
actoren toenadering zoeken tot elkaar en ontstaan er interactiepatronen tussen de actoren
rondom het doel wat ze willen bereiken of probleem dat ze willen oplossen. Tijdens deze
interacties worden er strategieën gevoerd omdat de actoren invloed willen hebben op het
besluitvormingsproces en de regels die ontstaan tijdens de interacties. Deze regels
beïnvloeden uiteindelijk ook het gedrag van de actoren en de verdeling van de middelen
(Klijn & Koppenjan, 2000, p. 139). De verdeling van de middelen en regels worden dus
tijdens de interacties gevormd. Het netwerk dat gevormd is zorgt voor een context waarin
strategische acties heen en weer gaan tussen actoren. Deze strategische acties kunnen
gezien worden als een spel dat gespeeld wordt in een arena. De arena is dan het
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netwerkproces/besluitvormingsproces waarin deze spellen plaatsvinden. Tijdens dit spel
hebben de actoren hun eigen percepties op het probleem, de oplossingen en de andere
actoren. Op basis van deze percepties kiezen de actoren voor bepaalde strategieën (Klijn
& Koppenjan, 2000, p. 135-140). Doordat de actoren niet weten welke percepties de
anderen hebben, is het onduidelijk welke strategieën er gevoerd gaan worden en ontstaat
er onzekerheid. Hier wordt duidelijk dat de onzekerheden die eerder besproken werden
door elkaar lopen tijdens het besluitvormingsproces. Ondanks onzekerheid over de
strategieën en de percepties van de verschillende actoren is er het streven om samen te
werken om gezamenlijke doelen te kunnen bereiken (Klijn & Koppenjan, 2000, p. 40). Om
de vervlechting van deze onzekerheden duidelijker te krijgen is het belangrijk om inzicht
te hebben in welke variabelen invloed hebben op de sturing van het netwerk.
Netwerksturing
Om

de

samenwerking

te

bereiken

is

er

netwerksturing

nodig.

Binnen

de

netwerkbenadering zijn er twee manieren van netwerksturing die onderscheiden worden,
namelijk procesmanagement en netwerkconstitutie (Klijn & Koppenjan, 2000, p. 140).
Procesmanagement houdt in dat er geprobeerd wordt om de interacties tussen de actoren
te verbeteren door strategieën die erop gericht zijn om de percepties van de actoren
samen te voegen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de structuur en samenstelling van
het netwerk al duidelijk is. Er zijn verschillende aandachtspunten die belangrijk zijn binnen
procesmanagement:

-

De juiste actoren moeten geselecteerd worden die beschikking hebben over de
juiste middelen en die actoren moeten ook gestimuleerd worden om deel te nemen
in het netwerk;

-

Er moet gezorgd worden voor een gezamenlijke perceptie door het creëren van een
pakket aan doelstellingen die acceptabel en verwerkbaar zijn voor de deelnemende
actoren;

-

Er moet gezorgd worden voor een tijdelijk organisatorische overeenkomst tussen
de organisaties. Coördinatie tussen de verschillende organisaties is niet zeker en
daarom moeten er overeenkomsten gesloten worden om interacties in stand te
houden en daarmee de strategieën te coördineren;

-

Er moet tevens toezicht zijn op de interacties door middel van proces- en
conflictbeheersing om de interacties te verbeteren (Klijn & Koppenjan, 2000, p.
141).

Netwerkconstitutie richt zich op het realiseren van veranderingen in het netwerk. Dit is
gebaseerd op de aanname dat de institutionele karakteristieken van het netwerk invloed
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hebben op de strategieën en de samenwerkingskansen van de actoren. In het algemeen
zijn deze strategieën vaak inefficiënt omdat het te maken heeft met institutionele
veranderingen. Dit zorgt er voor dat er vaak geen invloed meer uitgeoefend kan worden
als het beleidsproces al gaande is. Netwerkconstitutie-strategieën kunnen zich richten op
de volgende punten:

-

Het veranderen van de positie van actoren of de introductie van nieuwe actoren;

-

Het veranderen van de regels. Dit kan ervoor zorgen dat informele en formele
interactiepatronen veranderen;

-

Het veranderen van de percepties door middel van reframing. Soms is dit nodig om
radicale veranderingen door te kunnen voeren (Klijn & Koppenjan, 2000, p. 141).

Netwerksturing of netwerkmanagement is geen gemakkelijke taak, omdat het zich afspeelt
in een complexe omgeving. Het succes van een netwerk is afhankelijk van de
samenwerking tussen de actoren. Samenwerking kan niet bereikt worden als interacties
tussen

actoren

stagneren

of

geblokkeerd

worden.

Tevens

kunnen

onvoorziene

omstandigheden invloed hebben op de interacties of interacties kunnen beïnvloed worden
door institutionele karakteristieken (Klijn & Koppenjan, 2000, p. 143).
Als er gekeken wordt naar de regels die genoemd zijn in paragraaf 2.4.3 is te zien dat de
strategieën vanuit procesmanagement en netwerkconstitutie aansluiten op de regels die
uiteindelijk ontstaan in een netwerk. Dus wanneer deze regels gevormd worden op
institutioneel niveau zorgt het ervoor dat er sturing wordt gegeven in het netwerk.
Het uitgangspunt van institutionele karakteristieken is dat regels het gedrag van actoren
beperken, zelfs wanneer de actoren bewust of onbewust deze regels overtreden. Dus als
het gaat om verklaringen over de ontwikkelingen van interactieprocessen in netwerken,
worden deze verklaringen gevonden in de institutionele kenmerken, de middelen en
regels, de omgeving van de interactiesituaties, de spelers, de belangen en hun strategieën
(Klijn & Koppenjan, 2000, p. 143). Omdat er sprake is van afhankelijkheden hebben de
actoren ook vetorecht. Ze kunnen interactieprocessen blokkeren door de toegang tot hun
middelen te ontzeggen en vervanging van de middelen is niet altijd mogelijk. Een
belangrijke verklaring voor het falen van netwerken ligt in het feit dat actoren zich bewust
zijn van de verschillende afhankelijkheden. Als actoren het niet eens zijn of verschillende
percepties hebben dan veroorzaakt dit conflicten en blokkeert het de interacties. Alleen
wanneer actoren hun percepties op een lijn krijgen kan dit leiden tot bevredigende
uitkomsten.

Lerende

processen

zijn

erg

belangrijk

in

het

beleidsspel

en

procesmanagement probeert dit te stimuleren (Klijn & Koppenjan, 2000, p. 143). Door
nieuwe doelen te stimuleren die interessant zijn voor de actoren wordt stagnatie in het
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proces voorkomen (Klijn & koppenjan, 2000, p. 144). Actoren kunnen ook interesse
verliezen in het beleidsspel waardoor er ook stagnatie kan ontstaan. Dit kan komen
doordat het probleem een lage prioriteit heeft in de percepties van een van de actoren.
Stagnatie of blokkades kunnen ook ontstaan doordat er een ongelijke balans is tussen de
interactiekosten en de verwachte uitkomsten, of als gevolg van onverwachte strategieën
waardoor er risico’s ontstaan in het beleidsproces. Dus om gecoördineerde acties succesvol
te krijgen is het een vereiste dat actoren hun afhankelijkheden en mogelijkheden voor
samenwerking beoordelen en dat risico’s en kosten beperkt worden (Klijn & Koppenjan,
2000, P.144) Het succes of het falen van netwerken kan verdeeld worden in
procesvariabelen en factoren die verbonden zijn met de structuur van het netwerk (Klijn
& Koppenjan, 2000, p. 144). Maar er wordt ook vanuit gegaan dat de netwerkstructuur
al bestaat bij procesmanagement (Klijn & Koppenjan, 2000, p. 141).
Wat hier duidelijk wordt is dat institutionele kenmerken van een netwerk uiteindelijk het
belangrijkst zijn. Als dat er niet is dan kan er ook geen netwerksturing plaatsvinden. De
interacties tussen de actoren moeten gaande blijven en tevens moeten de percepties van
de verschillende actoren gelijk zijn. Wanneer er geen sprake meer is van institutionele
onzekerheid, dan worden inhoudelijke en strategische onzekerheid minder of verdwijnen
helemaal en leidt dit tot netwerkregels. De verschillende onzekerheden en de strategieën
die gevoerd worden tijdens het besluitvormingsproces zijn uiteindelijk vervlochten met
elkaar, maar als de actoren op institutioneel niveau het eens worden met elkaar wordt de
kans op een succesvol netwerk groter (Klijn & Koppenjan, 2000, p. 144-145). In de
volgende paragraaf wordt het besluitvormingsproces nader toegelicht.

2.5 Besluitvormingsproces
Het spel rondom het oplossen van de onzekerheden wordt gespeeld tijdens het
besluitvormingsproces. De betrokken actoren hebben hun eigen doelen en oplossingen en
dat willen ze door het proces heen krijgen. Dit proces is complex omdat niet in één arena
het spel wordt gespeeld, maar in meerdere arena’s. De actoren moeten namelijk ook
communiceren naar de moederorganisatie toe, omdat er uitruil kan plaatsvinden tussen
de actoren (Koppenjan & Klijn, 2010, p.53-57). Er is in het hele proces geen centrale
besluitvormer en daardoor is er ook geen centraal besluit (Koppenjan & Klijn, 2010, p.
60).
Om tot besluiten te komen voeren de actoren overleg in rondes. In iedere ronde kunnen
besluiten vallen over bijvoorbeeld het probleem, de doelstellingen en/of de aanpak. Maar
de uitkomsten hebben ook te maken met inhoudelijke uitkomsten, proces uitkomsten en
institutionele uitkomsten (Koppenjan & Klijn, 2010 p. 61-62).
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Inhoudelijke uitkomsten kunnen op drie manieren tot uiting komen. Ten eerste is er de
mogelijkheid dat er geen besluit wordt genomen, omdat er geen oplossingen zijn. Ten
tweede is er de mogelijkheid dat er een minimale oplossing wordt ingevoerd omdat de
informatie ontoereikend is. Het gevolg hiervan is dat het probleem voor een klein gedeelte
wordt opgelost en dat er sprake kan zijn van onbedoelde effecten. Tevens kan het tot
gevolg hebben dat de coördinatie van de uitvoering chaotisch is en/of het onzeker blijft of
doelstellingen bereikt kunnen worden.
Als derde is er de mogelijkheid dat er gezamenlijke actie plaatsvindt waar actoren samen
coördineren en oplossingen samen worden gebracht. In deze uitkomst zijn er meerdere
mogelijkheden waarop actoren tot een besluit kunnen komen. Er kan sprake zijn van
compromissen die de actoren sluiten met elkaar. Daarnaast zijn ‘package deals’ ook een
mogelijkheid waarbij er ook sprake is van uitruil. En als laatste kunnen actoren er voor
kiezen om hun doelstellingen te verweven waardoor ze vaak het probleem breder
aanpakken dan nodig is. Maar op deze manier bereiken wel alle betrokken partijen hun
doel (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 62-63).
Procesuitkomsten hebben te maken met de relaties die er zijn tussen de verschillende
organisaties. Waar eerst sprake is van concurrentie kan er een verschuiving plaatsvinden
waarbij de organisaties nader tot elkaar komen om bijvoorbeeld ideeën uit te wisselen. In
zulke situaties kunnen partijen krediet opbouwen bij elkaar of er kan juist achteruitgang
plaatsvinden in het contact. Tijdens besluitvormingsprocessen kunnen partijen een
positieve of een negatieve band opbouwen (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 63).
Institutionele uitkomsten kunnen leiden tot gezamenlijke creatie van relaties, oriëntaties
en percepties en een gezamenlijk jargon. Dit wordt bereikt op institutioneel niveau en legt
de

basis

voor

een

langdurige

relatie

tussen

actoren.

Onder

invloed

van

het

besluitvormingsproces worden deze relaties aangepast en gevormd. Actoren die eerder
niet in contact stonden met elkaar, kunnen in contact komen. Dit wordt ook wel
netwerkformatie of netwerkverandering genoemd (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 63).

2.6 Conceptueel model
In het conceptueel model in figuur 2.6 (p. 37) is weergegeven hoe de theorie samenhangt.
Er is ten eerste sprake van een probleem. Om het probleem op te lossen komen er
verschillende actoren bij elkaar die allemaal verschillende belangen hebben en hun eigen
percepties op het probleem en vanuit die eigen percepties ontstaat er ten eerste
institutionele onzekerheid en daarbinnen is er tevens sprake van inhoudelijke en
strategische onzekerheid. Dit vindt allemaal plaats in het besluitvormingsproces en
daarbinnen worden er uitkomsten bepaald die te maken hebben met het inhoudelijk,
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strategisch en institutioneel niveau. De uitkomsten op institutioneel niveau zorgen er
uiteindelijk voor dat er netwerkregels ontstaan.

2.7 Conclusie
In het begin van het hoofdstuk werd de volgende vraag gesteld: Wat leert de
netwerktheorie ons over bepalende condities en randvoorwaarden voor succesvolle
samenwerking in netwerken?
Ten eerste is de definitie van een netwerk van belang. Het is een samenwerking van
verschillende en meerdere organisaties die verschillende belangen hebben om een
gemeenschappelijk doel te bereiken. In paragraaf 2.2 is een uitleg gegeven over de
verschillende belangen die er zijn, publieke, eigen en gemeenschappelijke belangen, en
dat deze geborgd kunnen worden in een hiërarchie, op de markt of in een netwerk. In
paragraaf 2.3 is beschreven welke karakteristieken een netwerk heeft, namelijk
afhankelijkheid, pluriformiteit, geslotenheid en dynamiek. Deze karakteristieken leiden
ertoe dat er onzekerheden ontstaan tussen de verschillende deelnemende actoren in een
netwerk. Er is veelal sprake van inhoudelijk, strategisch en institutioneel onzekerheid en
actoren reageren hierop door middel van strategieën die ze uitvoeren om hun eigen
belangen

veilig

te

stellen.

Uiteindelijk

speelt

dit

alles

zich

af

tijdens

het

besluitvormingsproces rondom het netwerk.
Om tot een succesvolle samenwerking in netwerken te komen moeten actoren zich bewust
zijn van de karakteristieken van een netwerk, maar ook van de onzekerheden die zich
afspelen. Wanneer actoren vooral institutionele onzekerheid en daarmee ook inhoudelijke
en strategische onzekerheid kunnen verminderen of elimineren, dan wordt de kans op
slagen van het netwerk groter. Dit kunnen ze bereiken door regels af te spreken en vast
te stellen.
Dus wanneer actoren binnen een netwerk zich bewust zijn van de condities en
randvoorwaarden van een netwerk en op institutioneel niveau het eens kunnen worden en
de percepties bij elkaar krijgen, dan kan de samenwerking succesvol zijn binnen het
netwerk.
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Besluitvormingsproces/arena

Probleem

Actoren met
verschillende
belangen en
percepties
(Beleidsspellen)

Institutionele
onzekerheid:
- Inhoudelijke
onzekerheid
- Strategische
onzekerheid

Uitkomsten
besluitvormings
proces op:
- Inhoudelijk
niveau
- Strategisch
niveau
- Institutioneel
niveau

Netwerk
regels

Figuur 2.6: Conceptueel model
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3. Methodologisch kader
3.1 Inleiding
In dit onderzoek is er gekeken naar het proces rondom de vorming van het
infectiepreventie netwerk in de GGD-regio Hart voor Brabant en West-Brabant, waarin de
GGD-HvB, GGD West-Brabant en het LMMI die gevestigd is in het St. Elisabeth ziekenhuis
in Tilburg en het Amphia ziekenhuis in Breda aan deel gaan nemen. Daarnaast is er ook
gekeken naar hoe de actoren omgaan met onzekerheden en met name institutionele
onzekerheid tijdens dit proces.
In dit onderzoek is een case bestudeerd, namelijk het infectiepreventie netwerk die
opgezet wordt. Dit zorgt ervoor dat er sprake is van een casestudie. ‘Een casestudie is een
onderzoeksstrategie waarbij een of enkele gevallen van het onderzoeksonderwerp in hun
natuurlijke situatie worden onderzocht’ (Van Thiel, 2007, p. 97). De data voor dit
onderzoek is verzameld door middel van literatuuranalyse, documentanalyse, observaties
en interviews. Omdat deze data niet statistisch is onderzocht, is er geen sprake van
numerieke eenheden en dus is er sprake van kwalitatief onderzoek (Van Thiel, 2007, p.
154).
Uiteindelijk worden er ook aanbevelingen gedaan en advies gegeven voor het
infectiepreventie netwerk. Dit zorgt er voor dat dit onderzoek tevens een prescriptief
onderzoek is. Prescriptief onderzoek houdt volgens Van Thiel (2007, p. 197) in dat er
gestreefd wordt naar het doen van aanbevelingen om de huidige situatie te verbeteren.
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het onderzoek uitgevoerd is en wordt tevens de
theorie geoperationaliseerd.

3.2 Casusselectie
De casus die in dit onderzoek onderzocht wordt, is voortgekomen uit de opdracht vanuit
de GGD-HvB. Omdat de GGD-HvB, GGD West-Brabant en het LMMI een infectiepreventie
netwerk aan het opzetten zijn, zitten deze actoren midden in een besluitvormingsproces.
Vanuit de netwerktheorie wordt er gekeken naar hoe het proces in deze casus tot nu toe
verlopen is en hoe de actoren om zijn gegaan met institutionele onzekerheid.
Daarnaast is er gekozen om een tweetal spiegelcases te onderzoeken, namelijk

de

infectiepreventie samenwerkingen in de regio’s Twente en Nijmegen. Dit is gedaan om te
kijken of de GGD-HvB en het LMMI kunnen leren van het proces die de regio’s al eerder
hebben doorlopen.

3.3 Dataverzamelingsmethode
In

dit

onderzoek

is

er

voor

gekozen

om

door

middel

van

literatuuranalyse,

documentanalyse, observaties en interviews de data te verzamelen. De literatuur is
gebruikt om het theoretisch kader in dit onderzoek uiteen te zetten. Van hieruit is er de
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keuze gemaakt om een netwerkanalyse uit te voeren. Deze netwerkanalyse wordt nader
toegelicht in paragraaf 3.5.
De informatieverzameling voor de netwerkanalyse is door middel van documentanalyse,
observaties en interviews uitgevoerd. Er zijn verschillende personen van verschillende
organisaties benaderd om deel te nemen aan de interviews, vandaar dat er voor gekozen
is om met verschillende interviewguides te werken. Er is een interviewguide voor de
betrokken actoren binnen de GGD-HvB en het LMMI. Voor de GGD West-Brabant is een
aparte interviewguide gemaakt en voor de infectiepreventie netwerken in Twente en
Nijmegen. Er is dus sprake van drie verschillende interviewguides (bijlage 1,2,3). Deze
interviews zijn allemaal semigestructureerd opgesteld. Hier is voor gekozen om eventueel
van de vragenlijst af te kunnen wijken, mocht dat nodig zijn. Op deze manier is er namelijk
de mogelijkheid om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan.
De interviewguides zijn opgesteld aan de hand van de vragen uit het analysekader. In
paragraaf 3.5 wordt het analysekader verder toegelicht.
Alle informatie van dit onderzoek is verzameld in de periode van maart tot en met juli
2014.

3.4 Onderzoekseenheden
Van Thiel (2007, p. 52) geeft aan dat onderzoekseenheden personen kunnen zijn, maar
ook situaties zoals organisaties, landen, cases en/of databronnen. In dit onderzoek zijn er
meerdere onderzoekseenheden. Ten eerste zijn er de betrokken organisaties/actoren
GGD-HvB, GGD West-Brabant en het LMMI. Als tweede zijn er binnen deze organisaties
ook

personen

actief

die

meedoen

in

het

besluitvormingsproces

rondom

het

infectiepreventie netwerk. De onderzoekseenheden in dit onderzoek zijn daarom de
organisaties en de actief betrokken personen binnen deze organisaties.
Er zijn meerdere personen geïnterviewd binnen de organisaties. Tevens zijn er een aantal
besprekingen bijgewoond die de GGD-HvB en het LMMI met elkaar hebben gehad.
Binnen de GGD-HvB zijn de volgende drie deskundigen geïnterviewd:
-

Een deskundige infectiepreventie (DIP’er)

-

Een arts Maatschappij en Gezondheid

-

Een regiodirecteur.

De keuze om deze personen te interviewen is gegeven vanuit de GGD-HvB. De deskundige
infectiepreventie en de arts Maatschappij en Gezondheid zijn vanaf het begin in 2012
betrokken bij de besprekingen over de samenwerking. Door hun eigen deskundigheid en
betrokkenheid, hebben zij veel kennis die relevant is voor dit onderzoek. De regiodirecteur
heeft inhoudelijk over infectiepreventie weinig kennis in huis, maar zijn inzichten over de
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samenwerking zijn van belang omdat de regiodirecteur uiteindelijk akkoord moet gaan
met deze samenwerking.
Vanuit het LMMI zijn de volgende twee personen geïnterviewd:
-

Een arts-microbioloog

-

Een deskundige infectiepreventie.

Beiden zijn vanaf het begin betrokken bij de besprekingen over de samenwerking. Vandaar
dat hun input ook van belang is.
Daarnaast zijn er twee personen van de GGD West-Brabant geïnterviewd. Hierbij zijn de
volgende personen geïnterviewd:
-

Een programmamanager infectiepreventie

-

Een arts Maatschappij en Gezondheid.

De GGD West-Brabant gaat uiteindelijk ook deelnemen in het netwerk, dus is het ook van
belang om erachter te komen in hoeverre deze GGD betrokken is bij de samenwerking.
Voor de GGD West-Brabant is een afwijkende interviewguide gebruikt dan voor de andere
actoren, omdat hun positie in de samenwerking nog niet helder was aan het begin van het
onderzoek.
In Nijmegen en Twente zijn er al infectiepreventie netwerken actief. Bij beide netwerken
is er één deskundige infectiepreventie geïnterviewd. Beide deskundigen zijn vanaf de
oprichting van de netwerken betrokken, vandaar dat zij inzicht hebben in hoe het proces
verlopen is binnen hun samenwerkingen. Deze interviews zijn gehouden om erachter te
komen of er valkuilen zijn waar het infectiepreventie netwerk in Brabant rekening mee
kan houden en wat de succesfactoren zijn van die netwerken.
Alle interviewguides zijn terug te vinden in de bijlagen (1,2,3) van dit onderzoek.

3.5 Analysemethode
In hoofdstuk twee in het theoretisch kader zijn een aantal onderdelen van de
netwerktheorie uiteengezet. Om het proces van het infectiepreventie netwerk te kunnen
onderzoeken is er een analysekader gemaakt van de netwerkanalyse van de auteurs Klijn
en Twist (2000, p. 39-60) en een actoranalyse van Koppenjan en Klijn (2004, p. 135145). In paragraaf 3.5.1 wordt ten eerste de twee analysemethodes toegelicht. Daarna
volgt het analysekader dat opgezet is. In paragraaf 3.5.2 worden de termen uit het
theoretisch kader geoperationaliseerd. Deze termen worden daarna toegevoegd aan het
analysekader om een compleet overzicht te geven van de analysemethode en de
operationalisatie.
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3.5.1 Analysekader
Bij een netwerk zijn verschillende actoren betrokken waarbij er sprake is van
afhankelijkheid van middelen en hulpbronnen. Actor A heeft meer kennis terwijl actor B
over de financiële middelen beschikt, dit zorgt voor afhankelijkheid. Deze afhankelijkheid
zorgt er ook voor dat actoren handelen naar het beeld dat ze hebben van de andere
actoren in het netwerk. Hierbij kan het dus zijn dat het beeld niet gebaseerd is op de
werkelijkheid. De actoren handelen naar hun eigen percepties maar ook naar hun eigen
belangen en doelen (Klijn & Twist, 2000, p. 40-41). In dit onderzoek is het de bedoeling
om de omgeving van het netwerk goed in beeld te krijgen en daarom wordt er een
netwerkanalyse gedaan. Klijn en Twist (2000, p. 45) geven vijf stappen om een
netwerkanalyse te doen bij een netwerk:
1. ‘De organisatiedoelen in kaart brengen
2. De relevante actoren in het netwerk identificeren
a. Welke actoren beschikken over de nodige middelen;
b. Welke actoren kunnen het proces vertragen of blokkeren;
c. Welke actoren moeten politieke steun verlenen;
d. Welke actoren worden geraakt in hun belangen;
e. Welke actoren kunnen bijdragen aan het oplossen van het probleem.
3. De actorposities bestuderen
4. De interacties tussen de actoren in het netwerk inventariseren
5. De percepties van de actoren reconstrueren’.
Met deze vijf stappen wordt de omgeving van het netwerk op een werkelijk beeld
gebaseerd.
Daarnaast is er ook een actoranalyse geformuleerd door Koppenjan en Klijn (2010). Zij
geven aan dat met hun actoranalyse er helderheid verschaft wordt in wie de belangrijkste
actoren zijn, welke probleempercepties de actoren hebben en hoe hun positie is ten
opzichte van de probleemsituatie. Deze actoranalyse wordt in vier stappen uitgevoerd:
1. Een probleemdefinitie;
2. Betrokken actoren;
3. Percepties van de actoren wat betreft het probleem en de oplossing;
4. Positie van de actoren (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 135-145).
Als de twee analysemethodes vergeleken worden, zijn er een aantal overeenkomsten en
verschillen. Daarom worden deze twee methoden met elkaar gecombineerd om tot een
goede netwerkanalyse te komen voor dit onderzoek.
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In tabel 3.5.1 is het analysekader beschreven per categorie en bij iedere categorie horen
een aantal vragen. Met deze vragen wordt er invulling gegeven aan de categorieën en
deze categorieën geven antwoord op de tweede en derde deelvraag van dit onderzoek,
namelijk:
-

Welke actoren nemen deel in het samenwerkingsverband en wat zijn hun belangen,
doelen en verwachtingen/wensen?

-

Welke interactiepatronen ontstaan hieruit en hoe gaan actoren om met
onzekerheden?

De informatie voor de vragen uit het analysekader wordt verkregen door middel van
documenten, observaties en interviews.
Categorie

Centrale vragen

1. In beeld brengen

-

Hoe ziet de huidige situatie van het probleem eruit?

van de

-

Wat is de oorzaak van het probleem?

probleemsituatie

-

Hoe ziet de ideale situatie eruit voor de actoren?

-

Welke oplossingen zijn naar voren geschoven door de actoren?

2. De relevante

-

Welke actoren zijn actief betrokken bij het probleem?

actoren in het

-

Wat zijn de belangen van de actoren?

netwerk identificeren

-

Welke actoren kunnen het proces vertragen/blokkeren of moeten juist
politiek steun verlenen?

-

Welke actoren beschikken over de nodige middelen of kunnen bijdragen
aan het oplossen van het probleem?

-

Welke actoren worden geraakt door het probleem en de oplossing?

-

Welke actoren zullen niet direct deelnemen, maar kunnen wel geraakt
worden door het probleem en de oplossing?

3. Percepties van de

-

actoren reconstrueren

Wat geven de afzonderlijke actoren aan als het probleem dat opgelost
moet worden?

-

Wat vinden de afzonderlijke actoren de oplossing om het probleem op te
lossen?

-

Hoe willen de afzonderlijke actoren de oplossing bereiken?

4. De posities van de

-

Over welke middelen beschikken de afzonderlijke actoren?

actoren in het

-

Wat zijn de afhankelijkheden van de actoren ten opzichte van elkaar?

netwerk in kaart

-

Welke actoren hebben in meer of mindere mate interacties met elkaar?

brengen
Tabel 3.5.1: Analysekader

3.5.2 Operationalisatie
Met dit analysekader kunnen de verschillende termen die genoemd zijn in hoofdstuk twee
in het theoretisch kader geoperationaliseerd worden.
Netwerk
Als eerste is het begrip netwerk van belang. In paragraaf 2.3.1 is de volgende definitie
gesteld: Een netwerk is een samenwerking van verschillende en meerdere organisaties die
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verschillende belangen hebben, om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Er is in dit
onderzoek sprake van een netwerk als er sprake is van meerdere organisaties die vanuit
hun eigen verschillende belangen samen een gemeenschappelijk doel hebben die ze willen
bereiken. Door middel van de interviews en de observaties zal dit duidelijk worden.
Afhankelijkheid
Afhankelijkheid is een van de kenmerken van een netwerk. Afhankelijkheid gaat om de
middelen die actoren nodig hebben, maar ook om hoe afhankelijk de actoren zijn van de
middelen. Deze vraag kan beantwoord worden door vast te stellen wat het belang is van
die hulpbron en of er sprake is van vervangbaarheid. Naarmate een middel belangrijker is
voor een organisatie, is deze organisatie afhankelijker van andere organisatie(s) voor dit
middel om zijn eigen doelen te bereiken. Tevens wordt de afhankelijkheid ook groter als
de mogelijkheden om het middel ergens anders te verkrijgen lager is (Klijn & Twist, 2000,
p. 48). Aan de hand van tabel 3.5.2 is de afhankelijkheid van het belang van de bron en
de vervangbaarheid ervan af te lezen.

Belang van bron
Groot
Klein

vervangbaarheid
Hoog
Lage afhankelijkheid
Onafhankelijkheid

Laag
Hoge afhankelijkheid
Lage afhankelijkheid

Tabel 3.5.2: Afhankelijkheidsverhoudingen (Klijn & Twist, 2000, p. 48).

Actoren/organisaties kunnen dus in bepaalde mate afhankelijk zijn van een andere
actor/organisatie. Bovendien kan er sprake zijn van wederzijdse afhankelijkheid of niet.
In tabel 3.5.2.1 is af te lezen of er sprake is van onafhankelijkheid en wederzijdse of
eenzijdige afhankelijkheid. Als actor A grote afhankelijkheid heeft van actor B voor de
realisatie van de doelen, terwijl actor B niet afhankelijk is, dan heeft actor A een zwakke
positie.

B’s afhankelijkheid
van A
Hoog
Laag

A’s
afhankelijkheid
van B
Hoog
Wederzijdse
afhankelijkheid
Eenzijdige afhankelijkheid

laag
Eenzijdige afhankelijkheid
Onafhankelijkheid

Tabel 3.5.2.1: Afhankelijkheidspatronen (Klijn & Twist, 2000, p. 49).

Op deze manier wordt er een inzicht gegeven in de afhankelijkheden in het netwerk en
kan er ook inzicht ontstaan in de beïnvloedingsmogelijkheden (Klijn & Twist, 2000, p. 4850).
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Door middel van de interviews wordt er gemeten of de actoren afhankelijk van elkaar zijn
en of zij dit zelf ervaren als een hoge of een lage afhankelijkheid. Daarnaast wordt er ook
aan de actoren gevraagd of er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid of eenzijdige
afhankelijkheid.
In het analysekader valt het kenmerk afhankelijkheid onder categorie vier, de posities van
de actoren in kaart brengen. In de analyse wordt afhankelijkheid dan onder deze categorie
besproken.
Pluriformiteit
In een netwerk is er sprake van pluriformiteit. Dit kan gemeten worden door te kijken naar
wie de betrokken actoren zijn binnen het infectiepreventie netwerk. Dit moet duidelijk
worden uit alle informatieverzameling die plaatsvindt in dit onderzoek. Op basis hiervan
kan dan gesteld worden of er al dan niet sprake is van pluriformiteit.
Binnen het analysekader valt pluriformiteit onder categorie twee, de relevante actoren in
het netwerk identificeren. In de analyse wordt pluriformiteit onder deze categorie
besproken.
Geslotenheid
Geslotenheid is het derde kenmerk van een netwerk. Dit kan gemeten worden door te
kijken naar de interacties tussen de verschillende actoren. Er is sprake van geslotenheid
als de actoren niet of weinig buiten de kaders van hun organisatie kunnen interacteren,
denken of doen. Op basis van de informatie die verzameld wordt in dit onderzoek, wordt
vastgesteld of er al dan niet sprake is van geslotenheid.
In het analysekader wordt dit kenmerk geschaard onder categorie drie, percepties van de
actoren reconstrueren. Omdat het hier ook over de denkkaders van de actoren gaat wordt
geslotenheid in de analyse onder categorie drie besproken.
Dynamiek
De dynamiek binnen een netwerk is het laatste kenmerk. In de theorie wordt genoemd
dat de posities van actoren kunnen veranderen binnen het netwerk en dat er toetreders
en uittreders kunnen zijn. Om dit te meten worden er in de interviews gevraagd naar de
posities van de verschillende actoren en of er open gestaan wordt voor toetreders.
Dit kenmerk wordt besproken in categorie vier, de posities van de actoren in kaart
brengen, omdat het over de posities van de actoren gaat.
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Inhoudelijke onzekerheid
Inhoudelijke onzekerheid gaat erover dat er onzekerheid is over de kennis over het
probleem, de interpretatie van het probleem en de kennis ervan door de betrokken
actoren. Deze onzekerheid kan gemeten worden door de betrokken actoren te interviewen.
In het analysekader is te zien dat de vragen die voortkomen uit inhoudelijke onzekerheid,
geanalyseerd worden in categorie één en drie, maar de bespreking van inhoudelijke
onzekerheid wordt na de analyse verder bekeken.
Op het moment dat de actoren uiteenlopende antwoorden geven over kennis over het
probleem en interpretatie van het probleem, dan is er sprake van inhoudelijke
onzekerheid. Maar als de verschillende actoren ongeveer overeenkomende antwoorden
geven, dan is er geen sprake van inhoudelijke onzekerheid.
Strategische onzekerheid
Strategische onzekerheid gaat om de strategische keuzes die actoren maken met
betrekking tot het articuleren van het probleem. Zij bepalen hun acties aan de hand van
hun perceptie van het probleem. Er zijn vijf verschillende strategieën benoemd die actoren
kunnen uitvoeren als er sprake is van strategische onzekerheid binnen een netwerk:
1. ‘Go-alone’ strategie.
2. Conflicterende strategie.
3. Passieve strategie.
4. Coöperatieve strategie.
5. Faciliterende strategie (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 49-50).
In het analysekader is te zien dat strategische onzekerheid door alle categorieën loopt. In
hoofdstuk twee is ook al naar voren gekomen dat strategieën door het hele proces lopen,
daarom wordt strategische onzekerheid niet specifiek in een van de categorieën
besproken, maar wordt het na de analyse bekeken.
Als de verschillende actoren het eens zijn over hoe de oplossing bereikt kan worden, dan
kan er gesteld worden dat er geen sprake is van strategische onzekerheid. Maar als de
verschillende actoren het niet eens zijn dan is er sprake van strategische onzekerheid en
is het belangrijk om uit te zoeken welke strategieën de actoren uitvoeren.
Er is sprake van een go-alone strategie als de actoren blijven doorgaan zoals de huidige
situatie is.
De conflicterende strategie kan gemeten worden door te kijken of er een actor is die
oplossingen probeert te voorkomen of te blokkeren.
De passieve strategie kan gemeten worden door in het proces waar te nemen of er actoren
zijn die zich aan de zijlijn bevinden en zich niet mengen in het besluitvormingsproces.
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De coöperatieve strategie kan gemeten worden door te kijken naar de interactiepatronen
van de actoren. Als actor A afhankelijk is van actor B, dan zou in het proces moeten blijken
dat actor A interactie zoekt met actor B en de andere actoren om een zo gunstig mogelijk
resultaat te verkrijgen. Als dit niet gebeurt, dan is er geen sprake van een coöperatieve
strategie.
Er is sprake van een faciliterende strategie als de actoren zich realiseren dat ze elkaar
nodig hebben om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Als de actoren zich dit niet
realiseren dan is er geen sprake van een faciliterende strategie.
Institutionele onzekerheid
Institutionele onzekerheid gaat er vooral om dat er onzekerheid ontstaat over hoe
interacties zich zullen ontwikkelen en hoe het proces zal verlopen. Uiteindelijk ontstaan er
interactiepatronen, perceptiepatronen en regels.
Interactiepatronen worden meetbaar gemaakt door te kijken welke actoren centraal staan
en wat de frequentie is van het contact tussen de actoren. Dit valt in het analysekader
onder categorie vier en wordt in de analyse dan ook daarin beantwoord.
Perceptiepatronen ontstaan door contact tussen de verschillende actoren. Er wordt een
vergelijking gemaakt van de percepties van de actoren en bekeken of deze overeenkomen
met elkaar. Dit valt in het analysekader onder categorie drie en wordt daarin dan ook
beantwoord.
Na deze patronen ontstaan er regels. Er zijn verschillende soorten regels binnen
netwerken:

-

Positieregels. Deze specificeren de posities van de actoren;

-

Grensregels. Deze regels geven aan hoe actoren toegang kunnen krijgen tot het
netwerk of juist uit het netwerk kunnen stappen;

-

Bereikregels. Het bereik geeft aan welke onderwerpen/ soort problemen behandeld
worden door het netwerk;

-

Autoriteit-regels. Deze regels geven aan wat toegestaan is voor een actor in een
bepaalde positie;

-

Informatieregels. Dit geeft aan via welke kanalen er communicatie plaatsvindt
maar ook de taal die gebruikt wordt;

-

Winstregels. Deze regel reguleert de winst van de actoren die ze toebedeeld krijgen
(Koppenjan & Klijn, 2010, p. 80-81).
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Er is van iedere regel sprake als de actoren deze regel hebben besproken of vastgelegd
en het ermee eens zijn. Er is geen sprake van een regel als deze niet besproken is en als
deze besproken is maar er geen overeenstemming bereikt is.
Deze regels passen niet in de vier categorieën van het analysekader en daarom komt er
een aparte categorie bij in het analysekader: Categorie vijf, Regels binnen het netwerk.
Besluitvormingsproces
Alles

wat

in

heel

paragraaf

3.5

beschreven

is

speelt

zich

af

tijdens

het

besluitvormingsproces rondom de oprichting van het infectiepreventie netwerk. Dit begrip
hoeft dan ook niet verder toegelicht te worden. In hoofdstuk vier wordt aan de hand van
documenten en observaties een procesbeschrijving gegeven vanaf de eerste besprekingen
tot aan juli 2014. De analyse is vormgegeven vanuit dit proces en wordt in volgorde van
de categorieën besproken.
In tabel 3.5.2.2. (zie pagina 48) is het analysekader compleet aangevuld en wordt het
onderzoek ook op deze wijze uitgevoerd.

3.6 Betrouwbaarheid en validiteit
In een onderzoek is er sprake van betrouwbaarheid als het onderzoek gerepliceerd kan
worden (Van Thiel, 2007, p. 44). In dit onderzoek kan er vanuit worden gegaan dat als
dezelfde

vragen

gesteld

worden

aan

dezelfde

personen,

dat

de

antwoorden

overeenkomstig zullen zijn met de beschrijvingen in dit onderzoek. Tevens zijn alle
interviews opgenomen met een recorder en heeft er een codering plaatsgevonden op basis
van de geoperationaliseerde termen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van dit onderzoek.
Er is sprake van validiteit als de conclusie van het onderzoek generaliseerbaar is (Van
Thiel, 2007, p. 201). In dit onderzoek is er sprake van generaliseerbaarheid. Dit vanwege
het feit dat het oprichten van netwerken niet een unieke zaak is. De conclusies die
getrokken zullen worden in het onderzoek zullen ook van toepassing zijn op andere
situaties waar netwerken opgericht worden. De netwerktheorie geeft daarin een goed
beeld over hoe netwerken opgericht worden en wat de problemen zijn die erbij komen
kijken. Doordat er voor deze theorie is gekozen kan er gesteld worden dat de situatie van
deze casus niet uniek is en er dus sprake is van validiteit.
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Categorie

Centrale vragen

Begrippen theorie

Interview

Observatie

Documentanalyse
X

1. In beeld
brengen van de
probleemsituatie

-

Hoe ziet de huidige situatie van het probleem eruit?
Wat is de oorzaak van het probleem?
Hoe ziet de ideale situatie eruit voor de actoren?
Welke oplossingen zijn naar voren geschoven door de actoren?

- Inhoudelijke
onzekerheid
- Strategische
onzekerheid

X

X-

2. De relevante
actoren in het
netwerk
identificeren

-

Welke actoren zijn actief betrokken bij het probleem?
Wat zijn de belangen van de actoren?
Welke actoren kunnen het proces vertragen/blokkeren of moeten
juist politieke steun verlenen?
Welke actoren beschikken over de nodige middelen of kunnen
bijdragen aan het oplossen van het probleem?
Welke actoren worden geraakt door het probleem en de oplossing?
Welke actoren zullen niet direct deelnemen, maar kunnen wel
geraakt worden door het probleem en de oplossing?

- Netwerk
- Pluriformiteit
- Strategische
onzekerheid

X

X-

Wat geven de afzonderlijke actoren aan als het probleem dat
opgelost moet worden?
Wat vinden de afzonderlijke actoren de oplossing om het probleem
op te lossen?
Hoe willen de afzonderlijke actoren de oplossing bereiken?

- Geslotenheid
- Inhoudelijke
onzekerheid
- Strategische
onzekerheid

X

X-

Over welke middelen beschikken de afzonderlijke actoren?
Wat zijn de afhankelijkheden van de actoren ten opzichte van
elkaar?
Welke actoren hebben in meer of mindere mate interacties met
elkaar?

- Afhankelijkheid
- Dynamiek
- Strategische
onzekerheid

X

X-

3. Percepties van
de actoren
reconstrueren

-

4. De posities van
de actoren in het
netwerk in kaart
brengen

5. Regels binnen
het netwerk

-

Positieregels
Grensregels
Bereikregels
Autoriteit-regels
Informatieregels
Winstregels
Tabel 3.5.2.2: Analysekader compleet
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4. Vorming van het netwerk
In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de volgende vragen:
-

Welke actoren nemen deel in het samenwerkingsverband?

-

Hoe is de samenwerking in infectieziektepreventie in Nijmegen en Twente
gevormd?

In paragraaf 4.1 wordt ten eerste een inleiding gegeven op de casus. Daarna volgt er in
paragraaf 4.2 een uiteenzetting over de probleemsituatie. In paragraaf 4.3 wordt het
procesverloop beschreven. In paragraaf 4.4 en 4.5 worden de twee spiegelcases, de
infectiepreventie netwerken Nijmegen en Twente, nader bekeken. Als laatste volgt in
paragraaf 4.6 een conclusie.

4.1 Inleiding casus
In de inleiding van dit onderzoek is al een beeld geschetst van de casus die wordt
onderzocht. De hygiënisten of DIP’ers van de GGD-HvB willen samen met de artsmicrobiologen van het LMMI die verbonden zijn aan het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg
en het Amphia ziekenhuis in Breda, een regionaal netwerk infectiepreventie opzetten.
GGD Hart voor Brabant
GGD-HvB bestaat uit 28 gemeenten en beslaat daarmee Brabant-Midden en BrabantNoord (Zie Figuur 4.1) (GGD-HvB, 2014b). Hiermee dient de GGD-HvB één miljoen
burgers. Deze GGD is in 2001 ontstaan na een fusie van de drie GGD’en Midden-Brabant,
regio Den Bosch en Brabant-Noordoost. De GGD-HvB heeft een algemeen bestuur met 28
leden. Alle gemeenten zijn dus vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en tevens
hebben de wethouders volksgezondheid zitting in het bestuur (GGD-hvb, 2014d).

Figuur 4.1: 28 gemeenten GGD Hart voor Brabant (GGD-HvB, 2014b).
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Taken GGD
De GGD heeft een wettelijke taak vanuit de overheid. In artikel 22 lid 1 van de Grondwet
staat dat de overheid maatregelen moet treffen ter bevordering van de volksgezondheid.
Voor bepaalde onderdelen van volksgezondheid heeft de overheid deze taak overgedragen
aan gemeenten. Door middel van een gemeenschappelijke regeling moeten gemeenten
een GGD instellen om deze taken uit te voeren (Wet Publieke Gezondheid [WPG] artikel
14). In de WPG staat beschreven wat de taken zijn van de GGD’en. De GGD is vooral
bekend van zijn taak jeugdgezondheidszorg, maar ook van het vaccineren en de
school/jeugdarts. Naast deze bekende taken voert de GGD ook de taken medische
milieukunde,

technische

geestelijke

hygiënezorg,

gezondheidszorg

infectieziektebestrijding

uit

openbare

[GGZ]

(GGD-HvB,

en
2014c).

Daarnaast worden er ook epidemiologische analyses
en onderzoeken uitgevoerd en wordt er informatie
verzameld

en

geanalyseerd

over

de

gezondheidssituatie in de betreffende regio (WPG
artikel 14-16).
In Nederland zijn er in totaal 25 GGD’en en deze zijn
ingedeeld naar de veiligheidsregio’s (zie Figuur 4.1.2)
(RIVM, 2014g). De taken van deze 25 GGD’en kunnen
verschillen

omdat

gemeenten

ook

specifieke

opdrachten mogen geven bij de verplichte taken. In
dit onderzoek is vooral de GGD-HvB van belang.
Figuur 4.1.2: De 25 GGD regio’s in
Nederland in 2014. (RIVM, 2014g)

Het LMMI
De artsen-microbiologen hebben ook een rol in infectieziektepreventie. Zij zijn medisch
specialist op het gebied van infectieziekten en hebben tevens de leiding over het Medisch
Microbiologisch Laboratorium [MML] en zijn dan ook verantwoordelijk voor het LMMI
(Amphia, 2014; St. Jansdal, 2014). De taken van de arts-microbiologen bestaan ook uit
het vaststellen van de ziekteverwekker en daarnaast uit het advies geven over eventuele
behandeling van infectieziekten of maatregelen die genomen kunnen/moeten worden.
Deze adviezen worden niet alleen gegeven aan het ziekenhuis maar ook aan andere
zorginstellingen en hulpverleners als huisartsen en GGD-artsen (Amphia, 2014; St.
Jansdal, 2014). In het laboratorium wordt er onderzoek gedaan naar materialen van
patiënten waarvan er verdenking is van een infectie. Als er sprake is van een bacteriële
infectie, dan wordt er ook onderzocht welke antibiotica de bacterie kan bestrijden

Derya Gül

pagina 50

(Rijnland, 2014). In dit onderzoek zijn de arts-microbiologen verbonden aan het LMMI van
het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en het Amphia ziekenhuis in Breda.

4.2 Huidige situatie
De focus van dit onderzoek is gericht op de taak infectieziektepreventie vanuit de GGDHvB. Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door micro-organismen als
bacteriën, virussen en parasieten. Deze micro-organismen komen overal voor, op onze
huid, in onze darmen, in de natuur, etc. Ze kunnen mensen en dieren besmetten, maar
niet alle micro-organismen zijn ziekmakend (GGD-HvB, 2013, p. 12; IGZ, 2014).
Micro-organismen hebben een poort nodig om in het lichaam binnen te dringen. Dit
betekent dat er ergens op het lichaam een ingang moet zijn, omdat micro-organismen
zichzelf niet voort kunnen bewegen (GGD-HvB, 2013, p. 12). Zo een ingang kan ontstaan
door een wondje of een verslechterde weerstand (RIVM, 2012, p. 9, 10).
Infectieziekten met een bacteriële oorsprong kunnen behandeld worden met antibiotica,
maar op dit moment is er een opkomst van resistente bacteriën. Het probleem met
resistente bacteriën is dat ze resistent zijn of worden tegen antibiotica (RIVM, 2014f). Als
er sprake is van een resistente bacterie, dan is deze lastig te bestrijden en te behandelen.
Deze ziektes en besmettingen kunnen voorkomen worden door middel van hygiëne. Het
woord hygiëne betekent volgens de Van Dale ‘zorg voor het schoon en netjes zijn’ (Van
Dale, 2014). Het RIVM noemt het een verzamelnaam waarin alle handelingen vallen
waarbij ziekteverwekkers uit de buurt worden gehouden bij mens en dier (RIVM, 2014b).
De GGD’en voeren de taak uit om infectieziekten te voorkomen en te bestrijden bij een
eventuele uitbraak (Rijksoverheid, 2014). Om infectieziekten te voorkomen zijn er allerlei
maatregelen die genomen kunnen worden. De WIP zorgt voor landelijke richtlijnen om
infecties te voorkomen in Nederlandse zorginstellingen. Ze hebben als doel om handvatten
te geven aan het handelen in de praktijk (RIVM, 2014c). Aan de hand van deze richtlijnen
heeft het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid voor verschillende instellingen hygiënerichtlijnen gemaakt (RIVM, 2014d). GGD’en kunnen aan de hand van deze richtlijnen
bekijken en adviseren over welke maatregelen getroffen moeten worden om een uitbraak
van infectieziekten te voorkomen in zorginstellingen (GGD-HvB, 2014).
Instellingen, artsen en laboratoria hebben een meldingsplicht als er sprake is van bepaalde
infectieziekten. Door de overheid is een lijst met 43 infectieziekten opgesteld (zie box 4.2,
pagina 52) die meldingsplicht hebben in Nederland (RIVM, 2014e). Deze meldingen
worden gedaan bij de regionale GGD en van daaruit neemt de GGD de maatregelen die
horen bij de gemelde infectieziekte. Als er sprake is van een uitbraak probeert de GGD de
uitbraak zo klein mogelijk te houden en te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt.
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Hierbij is niet alleen de GGD betrokken maar ook andere partijen, zoals de artsmicrobiologen, laboratoria, ziekenhuizen en zorginstellingen (GGD-HvB, 2014).

De 43 ziekten waarbij meldingsplicht is, zijn verdeeld in drie groepen. Deze groepen geven aan
welke maatregelen er genomen moeten worden.
Groep A: Dit betekent dat de geïnfecteerde gedwongen kan worden tot opname, isolatie of
thuisisolatie, er is sprake van gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief
medisch toezicht) en verbod van beroepsuitoefening.
Groep B1: De geïnfecteerde wordt gedwongen tot opname of thuisisolatie, er is sprake van
gedwongen onderzoek en verbod op beroepsuitoefening.
Groep B2: De geïnfecteerde krijgt een verbod op beroepsuitoefening.
Groep C: Dwingende maatregelen kunnen niet opgelegd worden, maar melding en
persoonsgegevens zijn nodig om de mensen rondom de geïnfecteerde te informeren, zodat zij
maatregelen kunnen treffen. (RIVM, 2014e)
Box 4.2: Verdeling meldingsplicht infectieziekten

De huidige situatie in deze casus is dat ook de zorginstellingen in de regio van de GGDHvB de vrijheid hebben om zelf hun infectiepreventie te bepalen. De meeste
zorginstellingen worden hierin ondersteund door DIP’ers vanuit GGD’en, zelfstandige
DIP’ers en/of arts-microbiologen (RIVM, 2014h)
In deze casus ondersteunen de verpleegkundigen, DIP’ers en de artsen Infectieziekten
van de GGD-HvB een aantal zorginstellingen in hun regio wat betreft infectiepreventie. Dit
doen ze op basis van afgesloten contracten (P. van Oost, persoonlijke communicatie,
2014). Daarnaast worden de DIP’ers en de artsen-microbiologen van het LMMI ook
benaderd door de zorginstellingen. Doordat de GGD-HvB en het LMMI beiden benaderd en
gebruikt worden voor advies over infectiepreventie, ontstaan hier problemen. Deze
problemen betreffen

vooral

dat er niet een eenduidige advisering is

naar de

zorginstellingen toe als zij vragen hebben over infectieziektepreventie (Beleidsdocument
GGD-HvB, 2012a). Dit kan tot gevolg hebben dat er verkeerde of tegenstrijdige adviezen
worden

gegeven.

Het

is

namelijk

zo

dat

in

een

ziekenhuis

een

andere

infectiepreventiebeleid wordt toegepast dan in een zorginstelling. De DIP’ers van het LMMI
hebben vooral kennis over het infectiepreventiebeleid van het ziekenhuis, terwijl de
DIP’ers van de GGD-HvB juist weer beschikken over kennis van infectiepreventie in
zorginstellingen. Doordat beiden DIP’ers net over andere kennis beschikken kan het dus
gebeuren dat er verkeerde of tegenstrijdige informatie wordt verstrekt. Dit is niet
bevorderend voor het voorkomen van infectieziekten. De zorginstellingen maken gebruik
van deze verschillende adviezen en kunnen het makkelijkste en goedkoopste advies
overnemen waardoor er minimale veiligheid is wat betreft het tegengaan van

Derya Gül

pagina 52

besmettingen of infectie-uitbraken. Voor de GGD-HvB is het ook niet prettig omdat de
DIP’ers en de arts-microbiologen elkaar tegenkomen in hun werk en elkaar in de weg
kunnen zitten (GGD-HvB. 2012a; GGD-HvB, 2013a).

4.3 Procesverloop
In deze paragraaf wordt aan de hand van beleidsdocumenten en observaties het proces
beschreven wat doorlopen is van 2012 tot juli 2014.
2012
In 2012 heeft de GGD-HvB de eerste besprekingen gehad met het LMMI om een
samenwerking aan te gaan wat betreft infectiepreventie in de regio. Voor deze
besprekingen hadden beide partijen al contact met elkaar. Ten eerste omdat kweekjes die
genomen worden in de verzorgingshuizen naar het LMMI worden gestuurd en uitslagen
besproken worden. Ten tweede kunnen beide partijen bij elkaar terecht wat betreft vragen
over hygiëne en infectiepreventie.
De besprekingen waren in 2012 begonnen omdat

beide partijen merkten

dat

zorginstellingen bijvoorbeeld eerst de GGD-HvB gingen bellen voor advies over hun
infectiepreventiebeleid en daarna de ziekenhuishygiënisten van het LMMI en andersom.
Dit doen de zorginstellingen om het goedkoopste en makkelijkste alternatief in te voeren
in hun infectiepreventiebeleid. Er waren tevens twijfels over het aantal contracturen die
de hygiënisten bij de zorginstellingen kregen om hun infectiepreventiebeleid op orde te
maken. De partijen zijn het erover eens dat er meer uren nodig zijn om het beleid beter
neer te zetten en uit te voeren (GGD-HvB, 2012a; GGD-HvB, 2012b).
Vanuit de GGD-HvB werd de wens geuit om meer inzicht te krijgen in de situatie van de
hygiëne en infectiepreventie in de zorginstellingen. Op het moment dat er inzicht is kan
het infectiepreventiebeleid aangepast worden aan de wensen per instelling. In het begin
kan dit leiden tot kostenverhoging, maar op den duur leidt dit juist tot kostenverlaging
wat betreft infectiepreventiebeleid. Juist als er geïnvesteerd wordt in infectiepreventie
kunnen infecties dalen en kunnen er minder uitbraken plaatsvinden, wat de kosten weer
omlaag drukt. Daarnaast was er ook de wens om kennis uit te wisselen met de
ziekenhuishygiënisten, zodat beide partijen kennis ontwikkelen over elkaars werkgebied
(GGD-HvB, 2012a; GGD-HvB, 2012b).
‘De samenwerking zou moeten leiden tot een regionaal inzicht in de staat van de
infectieziektepreventie, een regionaal beleid en afstemming tussen instellingen en
ziekenhuizen bij transfers van patiënten met resistente bacteriën en tussen instellingen,
ziekenhuis en GGD bij uitbraken van resistente bacteriën’ (GGD-HvB, 2012a; GGD-HvB,
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2012b). Het LMMI heeft toen ook besproken dat zij het tevens van belang vinden om
helderheid te krijgen in de infecties en de resistentieproblematiek die voorkomen in de
zorginstellingen. Daarnaast gaven zij ook aan dat zij de diagnostiek willen doen van de
kweekjes en dat zij ook voor één regionaal infectiepreventiebeleid zijn. Hierbij is het ook
van belang dat de zorginstellingen een duidelijk aanspreekpunt krijgen voor vragen.
In deze eerste besprekingen is voorgesteld om de samenwerking onder te brengen in een
stichting die opgezet zou moeten worden vanuit het LMMI. Deze stichting bestaat dan uit
een Raad van Bestuur, tenminste één vaste ziekenhuishygiënist, ondersteunende
medewerkers, eventueel een Raad van Toezicht en een pool van hygiënisten vanuit de
GGD-HvB die dan op basis van detachering werkzaam zijn (GGD-HvB, 2012a; GGD-HvB,
2012b).
2013
Begin 2013 is er een projectplan geschreven vanuit de GGD-HvB. In dit projectplan zijn
de doelstellingen, missie, probleemsituatie en de diensten die aangeboden gaan worden
opgenomen. De volgende doelstellingen zijn toen vastgelegd:
1. ‘Inzicht in hygiëne- en infectiepreventiebeleid van verzorgings- en verpleeghuizen;
2. Inzicht in (intramurale) transmissie en aantal zorginfecties;
3. Het eenduidig vormgeven van het Infectiepreventiebeleid binnen de instellingen;
4. Verminderen van ‘shoppen’;
5. Aanbieden van duidelijke en eenduidige producten;
6. Versterken en delen van kennis en vaardigheden op gebied van infectiepreventie’
(GGD-HvB, 2013a).
Aan deze doelstellingen is te zien dat er weinig veranderd is ten opzichte van de
besprekingen die gevoerd zijn in 2012. In dit projectplan is dan ook het eerste voorstel
van 2012 verder en duidelijker uiteengezet wat de plannen zijn, welke zorginstellingen al
bediend worden en wat de samenwerking wil gaan bieden aan de klanten/zorginstellingen.
In dit projectplan is ook een gedeelte financiën opgenomen, maar deze zijn niet uitgewerkt
omdat het nog niet vaststond of de samenwerking daadwerkelijk in een stichting
ondergebracht zou gaan worden. De financiën zoals BTW (Belasting Toegevoegde Waarde)
hangen af van in welke rechtsvorm de samenwerking opgericht wordt (GGD-HvB, 2013).
Tegelijkertijd met dit projectplan zijn er concept-statuten opgesteld om de stichting te
starten. Deze statuten zijn tot op heden nog niet officieel ondertekend.

Derya Gül

pagina 54

Na dit projectplan volgen er weer een aantal besprekingen. In de verslagen van deze
besprekingen valt op dat er vooral op het punt financiën vraagtekens zijn. Het uurtarief
die de samenwerking wil gaan hanteren is nog niet duidelijk omdat de GGD-HvB een ander
uurtarief rekent dan het LMMI. Daarnaast is het onduidelijk wat het tarief wordt van andere
medewerkers die werkzaam zullen zijn in de samenwerking en wat de kosten zullen
worden van bijvoorbeeld de organisatie, communicatie en marketing. Er is wel helderheid
over de producten en diensten die aangeboden moeten gaan worden en wat de
doelstellingen zijn van het netwerk. Tevens is er het besluit gekomen om de stichting HyAGE Care te gaan noemen (GGD-HvB, 2013b).
2014
Begin 2014 volgt weer een bespreking. In de tijd dat er tussen de laatste bespreking in
2013 en de eerste bespreking van 2014 zat, zijn er inventarisaties uitgevoerd bij een
aantal zorginstellingen wat betreft de diensten en producten die het netwerk gaat
aanbieden. Tevens hebben een aantal zorginstellingen aangegeven dat ze gebruik willen
maken van de diensten.
In het verslag van deze bespreking valt vooral op dat GGD West-Brabant genoemd wordt
als een partij wat deel moet gaan nemen in het bestuur van de stichting. Tot dan toe is
dit nergens terug te vinden of te lezen in de verslagen. Tijdens deze bespreking wordt er
ook besloten om een mini-symposium te organiseren voor de zorginstellingen om het
belang aan te tonen van het op te zetten netwerk (GGD-HvB, 2014e).
In maart 2014 is het symposium gehouden en toen is dit onderzoek ook gestart. Het
symposium werd door de aanwezigen en de organisatoren als een succes ervaren. Bij de
zorginstellingen werd het helder waarom zo een netwerk van belang is en wat het netwerk
kan betekenen voor de instellingen. Tevens werd het netwerk zelf onder de aandacht
gebracht.
Tijdens de bespreking van de GGD-HvB en het LMMI samen, op de dag van het
symposium, is het opvallend dat de vragen die onbeantwoord blijven vooral over de
financiën gaan en of een stichting wel de juiste rechtsvorm is om de organisatie in onder
te brengen. Daarnaast bleek dat de arts-microbioloog van het Amphia ziekenhuis in Breda
niet was uitgenodigd voor deze bespreking. Tijdens de bespreking werd er ook gesproken
over de GGD West-Brabant en werd geconcludeerd dat het handig was geweest als deze
partij ook een uitnodiging had gekregen voor deze bespreking. Tijdens de bespreking werd
expliciet gezegd dat de GGD West-Brabant ook bij deze op te richten netwerk hoort.
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Wat verder opviel aan deze bespreking was dat de GGD-HvB graag eerst alles wil uitzoeken
wat betreft de rechtsvorm, kosten en de organisatieopzet, maar dat het LMMI juist snel
wil beginnen ondanks dat er een aantal punten nog niet helder zijn.
In de hierop volgende interne bespreking van de GGD-HvB werd er vooral gesproken over
wat de risico’s voor de GGD-HvB zouden zijn als ze officieel zouden gaan deelnemen in
het netwerk. Het ging hier dan om financiële risico’s en ook dat een gedeelte van de taak
infectiepreventie dan niet meer onder directe leiding van de GGD-HvB komt te liggen maar
bij het netwerk.
In april, een maand na het symposium, volgt er weer een bespreking tussen de GGD-HvB
en het LMMI. Tijdens deze bespreking kwam weer de vraag over de financiën naar voren.
De vragen die gesteld werden waren:
-

Welk tarief gaat er gerekend worden?

-

Worden de hygiënisten op basis van detachering geleverd aan het netwerk of
krijgen ze een contract vanuit het netwerk?

-

Hoe wordt het voor mensen vanuit de GGD-HvB en het LMMI aantrekkelijk om
eventueel in dienst te gaan bij het netwerk?

De GGD-HvB besloot om dit uit te zoeken en ook te kijken wat de directie van deze opties
vindt. Tijdens deze bespreking kwam ook het voorstel naar voren om op 1 september 2014
te beginnen met het netwerk (GGD-HvB, 2014e).
Een maand na de vorige bespreking volgde er weer een interne bespreking (mei 2014) bij
de GGD-HvB en daar werd besloten om eerst de directie groen licht te laten geven voordat
de vragen die eerder gesteld zijn te beantwoorden. Er is toen een directievoorstel
geschreven waarin de punten genoemd werden die eerder in het projectvoorstel waren
beschreven. In het directievoorstel stonden de voordelen van het netwerk, eventuele
risico’s als dit netwerk niet opgericht wordt en de doelstellingen (GGD-HvB, 2014f). Het
directievoorstel werd uiteindelijk een maand later in juni 2014 ingediend en begin juli
besloot de directie dat er nog te veel vraagtekens zijn bij de organisatie van het netwerk.
Het voorstel werd teruggestuurd naar het team binnen de GGD-HvB.
Begin juli zou er weer een bespreking plaatsvinden tussen de GGD-HvB en het LMMI, maar
doordat het directievoorstel er niet door kwam werd deze afspraak vanuit de GGD-HvB
geannuleerd. Hierdoor is ook de deadline om op 1 september 2014 het netwerk officieel
te starten ook niet gehaald. De deadline werd opgeschoven naar een nader te besluiten
datum.
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In dit hele proces valt het op dat er vooral getwijfeld wordt over de rechtsvorm en de
financiën. Hierdoor komen de partijen niet tot een consensus daarover. Daarnaast is het
ook opvallend dat GGD West-Brabant maar een keer in het geheel wordt genoemd en
tevens niet betrokken wordt. In hoofdstuk vijf worden deze punten nog verder
geanalyseerd.
In de volgende paragraaf wordt er nader gekeken naar de infectiepreventie netwerken die
al een aantal jaren bestaan in de regio Twente en Nijmegen. Deze netwerken hebben al
het besluitvormingsproces doorlopen en kunnen daardoor als spiegel dienen voor de GGDHvB en het LMMI. In deze paragraaf wordt de totstandkoming, de werkwijze en de
succesfactoren van de netwerken beschreven.

4.4 Infectiepreventie netwerk Twente
Totstandkoming netwerk
In de regio Twente is in 2010 een infectiepreventie netwerk opgezet, namelijk Zipnet. De
geïnterviewde is vanaf het begin betrokken bij dit netwerk. Zij is tevens een DIP’er en is
nog steeds werkzaam binnen het netwerk.
‘Het idee kwam van de verpleeghuisartsen, de specialisten Ouderengeneeskunde
uit de zorginstellingen. Die hadden met de drie medische diensten samen zeg maar,
die hadden het idee, we moeten wat meer aan infectiepreventie doen. Op het
moment dat hun MRSA (resistente bacterie) krijgen of een andere rare bacterie,
weten we eigenlijk niet wat we moeten doen. Maar daaronder zou ook een basis
moeten zijn van een goede basis hygiëne en die ontbrak ook. Ze hebben zelf
contact gezocht met een arts-microbioloog die heel enthousiast is, ook op het
gebied van hygiëne en infectiepreventie in verpleeghuizen en toen hebben ze een
innovatievoorstel gedaan aan de zorgverzekeraar. Aan een zorgkantoor voor
innovatiegeld en daar hebben ze dus subsidie voor gekregen’ (R. Hoentjen,
persoonlijke communicatie, 2014).
De pilot begon in 2009 en liep tot 1 februari 2010 en vanaf dat moment werd het project
een bestaand netwerk (R.Hoentjen, persoonlijke communicatie, 2014).
De bedoeling van de pilot was om hygiëneprotocollen te maken en te publiceren op een
website voor de betrokken zorgorganisaties. Deze protocollen zijn ontwikkeld samen met
wetenschappers van de Universiteit van Twente. De protocollen moesten vindbaar,
leesbaar en toepasbaar zijn. Het idee hierachter is dat de verplegers in de praktijk de
protocollen moeten kunnen vinden, begrijpen en uitvoeren. Zo zijn de protocollen
aangepast aan de werkvloer. Dit proces is nog steeds gaande, wanneer er opmerkingen
of onduidelijkheden zijn over de protocollen dan worden deze aangepast. Tevens is de
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website openbaar gesteld na de pilot, dus vanaf 1 februari 2010 is de site
www.publiekzipnet.nl toegankelijk voor iedereen.
Naast de protocollen werd het van belang geacht om bewustwording te creëren van
hygiëne en infectiepreventie. Dit werd gedaan door middel van scholing van het personeel
in de zorginstellingen en audits. Tijdens audits worden checklijsten afgewerkt om te kijken
of de hygiëne en infectiepreventie op orde is (R. Hoentjen, persoonlijke communicatie,
2014).
Werkwijze netwerk
Het netwerk bestaat uit drie zorginstellingen. Als het gaat om het infectiepreventiebeleid
staat er een infectiepreventie-commissie boven deze drie organisaties.
‘Iedere

zorginstelling

levert

een

specialist

Ouderengeneeskunde

en

een

medewerker van de werkvloer. Twee zorginstellingen leveren een manager. Twee
hygiënisten, een arts infectieziekten en een arts-microbioloog nemen hier ook aan
deel. En op afroep een facilitair manager, op het moment dat er sprake is van
facilitaire protocollen en een arbo-coördinator op het moment dat we het over de
arbo (arbeidsomstandigheden) hebben’ (R. Hoentjen, persoonlijke communicatie,
2014).
Vanuit de inspectie voor de gezondheidszorg is er de wens dat ieder verpleeghuis zijn
eigen infectiepreventie-commissie heeft, maar deze drie organisaties hebben samen
besloten om één infectiepreventie-commissie in te stellen. Deze commissie beslist over
wat er moet gebeuren wat betreft hygiëne en infectiepreventie. Deze beslissingen worden
naar

de

portefeuillehouders

hygiëne

van

de

drie

instellingen

gestuurd.

Deze

portefeuillehouders bevinden zich of op directieniveau of daar net onder en zij geven de
beslissingen van de commissie door aan hun eigen raad van bestuur. De raad van bestuur
moet een akkoord geven aan de beslissingen of opmerkingen plaatsen. Dit wordt dan via
de portefeuillehouder teruggestuurd naar de commissie en die kan dan tot uitvoering van
het beleid overgaan.
De DIP’er neemt binnen dit netwerk dan ook deel aan de commissie en is tevens als
hygiënist werkzaam bij deze drie zorginstellingen. De website www.publiekzipnet.nl is
ondergebracht bij een van de zorginstellingen. Omdat het netwerk op deze manier
georganiseerd is, is het niet nodig om er een juridische vorm aan te geven als bijvoorbeeld
een stichting (R. Hoentjen, persoonlijke communicatie, 2014).
Succesfactoren
De DIP’er geeft aan dat een van de succesfactoren van dit netwerk is dat de vraag voor
een dergelijke samenwerking voortgekomen is vanuit de zorginstellingen zelf. Zij hadden
de behoefte aan meer kennis en toepassing over hygiëne en infectiepreventie. Op het
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moment dat dit netwerk van bovenaf opgedrongen was geweest zou het niet zo succesvol
geweest zijn. De instellingen merkten zelf dat dit hard nodig was. Tevens geeft de DIP’er
aan dat het beleid en de protocollen eigenlijk zo flexibel zijn dat ze in de drie verschillende
organisaties toegepast en gebruikt kunnen worden.
‘Ik denk dat een belangrijke mate van succes is dat het vanuit de organisaties zelf
kwam en dat het niet opgelegd is. Ik denk dat dat beter werkt dan dat je het oplegt.
Het is ook leuk om te zien. Wat ik een succesfactor vind is dat al die drie
organisaties ondanks hun verschillende structuren, verschillende manier van
werken, toch in hetzelfde beleid mee kunnen. Dus op de een of andere manier is
het beleid maar ook de protocollenwebsite zo flexibel dat het gewoon bij meerdere
organisaties past’ (R. Hoentjen, persoonlijke communicatie, 2014).
Daarnaast komt er in het interview naar voren dat het netwerk in Twente geen nulmeting
heeft gehouden en het aantal infecties ook niet gemeten heeft in de afgelopen jaren. Dit
is een punt waar zij nu niks meer aan kunnen veranderen (R.Hoentjen, persoonlijke
communicatie, 2014).

4.5 Infectiepreventie netwerk Nijmegen
Totstandkoming netwerk
In de regio Nijmegen is in 2008 REZON (Regionaal Zorghygiëne Netwerk Nijmegen en
omstreken) opgericht. De geïnterviewde is vanaf het begin van dit netwerk betrokken
hierbij. Zij is een DIP’er in een ziekenhuis en is ook werkzaam bij een aantal
zorginstellingen en tevens is zij projectmanager bij REZON.
‘Het netwerk is eigenlijk ontstaan vanuit de vraag en de behoefte van de
specialisten Ouderengeneeskunde die werkzaam zijn binnen de zorgcentra. Zij
komen al vele jaren samen. […] Zij komen bij elkaar buiten elk officiële vorm van
overleg. Dat hebben zij zelf geïnitieerd. […] Ergens op en midden na de aanleiding
op het inspectierapport van 2005, waarin zorgcentra en met name verpleeghuizen
zijn bezocht, was de noodzaak er en dat zagen ze zelf ook, om infectiepreventie
beter op de kaart te zetten. Dus het is vanuit de beroepsgroep zelf ontstaan en zij
hebben toen contact opgenomen met A. Vos als hoogleraar Infectiepreventie om
samen te kijken van hoe gaan we hier dit nu opzetten’. (A. Eikelenboom,
persoonlijke communicatie, 2014).
In het netwerk nemen er vijf specialisten Ouderengeneeskunde deel, een hoogleraar
Infectiepreventie en de DIP’er zelf. De behoefte om deze netwerk op te richten kwam voort
vanuit

de

specialisten

Ouderengeneeskunde.

Zij

wilden

graag

het

niveau

van

infectiepreventie in hun zorginstellingen vergroten en op een hoger niveau krijgen.
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REZON valt onder de stichting Iprevent en Iprevent is het infectiepreventie netwerk in
Nijmegen waar ook de ziekenhuizen onder vallen. Binnen REZON vallen alleen de verpleeg
en zorghuizen. In Nijmegen is er tevens een grensoverschrijdend project gaande, namelijk
Your Safety en dit project is gericht op infectiepreventie in het grensgebied tussen
Nijmegen en Duitsland. Er is in de regio Nijmegen namelijk sprake van patiënten die in
deze grensregio verzorgd worden en is er dus ook sprake van verplaatsing van patiënten
naar zorginstellingen (A. Eikelenboom, persoonlijke communicatie, 2014).
Werkwijze
Het doel van REZON is om het niveau van hygiëne en infectiepreventie te verbeteren in
de zorginstellingen en dit dan ook te behouden. Daarnaast willen ze eenduidigheid in het
infectiepreventiebeleid en als laatste onderzoek waarbij het aantal infecties die voorkomen
geanalyseerd worden.
Om dit doel te bereiken worden er beleid, richtlijnen en protocollen opgesteld. Deze
worden door middel van scholing en audits doorgegeven aan de medewerkers op de
werkvloer in de zorginstellingen. Daarnaast geeft de DIP’er advies aan de instellingen als
er vragen zijn.
Een keer per jaar vindt er tevens een dag plaatst waarbij er gemeten wordt op een aantal
infecties in de zorginstellingen. Dit wordt gedaan om een vergelijking te maken met de
voorgaande jaren en om te zien of er sprake van verbetering is of dat er aanpassingen
gedaan moeten worden. Dit is tevens een evaluatiemoment (A. Eikelenboom, persoonlijke
communicatie, 2014).
‘[…] Vanuit diverse zorggroepen (het is begonnen met drie zorggroepen en
inmiddels zijn het er vijf) zit er een vertegenwoordiger in REZON en dat zijn
allemaal specialisten Ouderengeneeskunde van de desbetreffende zorggroep. De
hoogleraar Infectiepreventie zit daar in en ik zelf. Ja en dat is in de loop van de tijd
gegroeid. Dat staat dus los van hun eigen overleg. Dat overleg waar ik het net over
had, dat is het Nijmeegse werkoverleg met specialisten Ouderengeneeskunde. Daar
is die behoefte ontstaan en zij hebben de hoogleraar gevraagd en vervolgens is er
dus een kleinere groep (niet alle specialisten Ouderengeneeskunde) en dat is
REZON en die komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. En daar hebben wij het
over onderzoek, over scholing en eventueel praktijkzaken. Patiëntenzorg zeg maar’
(A. Eikelenboom, persoonlijke communicatie, 2014).
De protocollen en richtlijnen die ontwikkeld worden vanuit REZON worden gebruikt bij alle
verbonden zorggroepen:
‘[…] Dus zo krijg je een wisselwerking en dan maakt het voor de cliënt uiteindelijk
niet uit waar je komt. […] Het kan verschil uitmaken of je in het ene zorgcentrum
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komt waarbij misschien allerlei maatregelen genomen worden, terwijl dezelfde
cliënt met dezelfde problematiek in een ander zorgcentrum komt, wordt er
bijvoorbeeld niks gedaan. Dat zijn zaken waarvan wij zeggen dat moet eigenlijk
niet kunnen. Dat moet dus op een lijn liggen. Ook voor de cliënt is dat duidelijk en
ook voor alle andere stakeholders zeg maar.
[…] Voordeel is wel dat wat ik voor de ene zorggroep ontwikkel kan inhoudelijk over
naar de andere zorggroep. […] Dus dat is zeg maar waardoor je die win-win situatie
gaat krijgen als meerderen samen gaan werken’ (A. Eikelenboon, persoonlijke
communicatie, 2014).
Hier wordt duidelijk dat het ook van belang is dat er sprake is van eenduidigheid in het
infectiepreventiebeleid wat gevoerd wordt in de verschillende zorggroepen.
Succesfactoren
De DIP’er geeft aan dat een van de succesfactoren is dat de vraag vanuit de
zorginstellingen kwam. Tevens is er sprake van betrokkenheid en motivatie, zijn de lijnen
heel kort en vindt er goed overleg plaats. Wel geeft ze aan dat de structuur nog beter kan
omdat er niemand is die zomaar haar werk kan overnemen als ze zou uitvallen (A.
Eikelenboom, persoonlijke communicatie, 2014).

4.6 Conclusie
In dit hoofdstuk is een antwoord gegeven op de vraag welke actoren er deelnemen in het
samenwerkingsverband. Vanuit de procesbeschrijving wordt duidelijk dat de deelnemende
actoren de GGD-HvB en het LMMI zijn, maar daarnaast wordt ook de GGD West-Brabant
genoemd. In de procesbeschrijving is nog niet helemaal helder op welke positie GGD WestBrabant staat als actor, dit wordt duidelijker in hoofdstuk vijf. Tevens wordt in hoofdstuk
vijf ook ingegaan op de belangen, doelen en verwachtingen en wensen van de actoren.
Daarnaast is er een antwoord gegeven op de vraag hoe het infectiepreventie netwerk in
Twente en Nijmegen is gevormd. Bij beide netwerken is het initiatief gekomen vanuit de
zorginstellingen en is zo de samenwerking ontstaan tussen de zorginstellingen, DIP’ers en
een arts-microbioloog. In Twente is er een infectiepreventie-commissie ontstaan die
ervoor zorgt dat het infectiepreventiebeleid hetzelfde is in de drie aangesloten
zorginstellingen. In Nijmegen overleggen de specialisten en wordt het beleid in de vijf
aangesloten zorggroepen toegepast. Beide DIP’ers zijn zelf ook werkzaam in de
verschillende zorginstellingen die aangesloten zijn en zo is er ook sprake van direct
contact. De DIP’ers geven tevens aan dat het belangrijk is dat de vraag voor een
samenwerking vanuit de zorginstellingen zelf komt.
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5. Omgaan met onzekerheden
In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de volgende deelvragen:
-

Welke actoren nemen deel in het samenwerkingsverband en wat zijn hun belangen
doelen en verwachtingen/ wensen?

-

Welke interactiepatronen ontstaan hieruit en hoe gaan actoren om met
onzekerheden?

In paragraaf 5.1 tot 5.5 wordt aan de hand van het analysekader per categorie de casus
verder in beeld gebracht en geanalyseerd. Dit wordt per actor gedaan aan de hand van de
procesbeschrijving en interviews. De actoren die tot nu toe genoemd zijn vanuit de
procesbeschrijving zijn de GGD-HvB, het LMMI en de GGD West-Brabant. Hun percepties
komen naar voren in dit hoofdstuk. Tevens worden de begrippen die genoemd zijn in de
theorie en in de analysekader besproken in dit hoofdstuk. In paragraaf 5.6 worden de
onzekerheden die voorkomen in het netwerk geanalyseerd.

5.1 De probleemsituatie
Hieronder in tabel 5.1 is te zien dat dat er een aantal vragen beantwoord moeten worden
om een beeld te krijgen van de probleemsituatie. In paragraaf 4.2 is de huidige
probleemsituatie al beschreven en wordt daarom kort herhaald. Verder wordt er in deze
paragraaf nader ingegaan op de ideale situatie en de oplossingen volgens de percepties
van de verschillende actoren.
Categorie
1. In beeld
brengen van de
probleemsituatie

Centrale vragen

Hoe ziet de huidige situatie van het probleem eruit?
Wat is de oorzaak van het probleem?
Hoe ziet de ideale situatie eruit voor de actoren?
Welke oplossingen zijn naar voren geschoven door de
actoren?
Tabel 5.1: Categorie 1 analysekader
-

Begrippen
theorie
- Inhoudelijke
onzekerheid
- Strategische
onzekerheid

5.1.1 De huidige situatie
De huidige situatie is dat er al een samenwerking plaatsvindt tussen de GGD-HvB en het
LMMI, maar zij willen deze samenwerking officieel neerzetten in een regionaal
infectiepreventie netwerk. Beide partijen zijn actief in de regio’s midden, noord en WestBrabant. Omdat deze partijen ook actief zijn in de regio West-Brabant, willen de GGD-HvB
en het LMMI dat de GGD West-Brabant ook deelneemt in het netwerk.
Het probleem is dat de zorginstellingen op zoek zijn naar advies over infectiepreventie en
in die zoektocht nemen ze de goedkoopste en makkelijkste advies over van een van die
partijen. Hier worden de GGD-HvB en het LMMI tegen elkaar uitgespeeld, omdat er sprake
kan zijn van tegenstrijdig advies. Daardoor wordt er dus geen eenduidig advies geleverd
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aan de zorginstellingen over infectiepreventie. En dit willen de partijen graag samen
oplossen.
5.1.2 De ideale situatie en oplossingen
GGD-HvB
Over de ideale situatie en de oplossingen voor het probleem geeft de arts Maatschappij en
Gezondheid van de GGD-HvB het volgende aan:
‘Kennisdeling,
openbare

kennisvermeerdering.

gezondheid,

het

Kennisdeling,

ziekenhuis

heeft

wij

kennis

hebben
van

de

kennis
zorgkant

over
en

infectieziektepreventie. Die kennis samen delen, met elkaar leren om een beter
product te ontwikkelen. Dat zijn mijn doelen. En een goed regionaal beleid in de
samenwerking neer te zetten, wat geldig kan zijn voor de hele keten. Dus van
huisartsenzorg en openbare gezondheid naar huisartsenzorg en naar ga zo maar
door’ (C. Wijkmans, persoonlijke communicatie, 2014).
De regiodirecteur geeft het volgende aan:
‘Met deze samenwerking kun je elkaar beter vinden, maar ook tijdens een uitbraak.
Zo krijg je een gezamenlijke visie op hygiëne. Instellingen moeten goed gebruik
gaan maken van de hygiënisten. […] Er moet gezamenlijk naar de instellingen toe
een minimum pakket worden aangeboden waar de instellingen aan moeten gaan
voldoen wat betreft infectiepreventie. Dit helpt ook mee om de GGD en de
microbiologen samen te krijgen. Zo kun je bijvoorbeeld er ook voor zorgen dat er
samen opgetrokken wordt om het antibioticabeleid een lijn in te krijgen. Het
ziekenhuis heeft er baat bij

en de burgers ook. GGD en microbiologen hebben

verschillende ideeën hierover en kunnen dit samen krijgen’ (J. van de Sande,
persoonlijke communicatie, 2014).
De arts Maatschappij en Gezondheid en de regiodirecteur geven beiden een soortgelijk
antwoord. Zij geven aan dat het probleem is dat er geen eenduidige advisering plaatsvindt
en dat daardoor de zorginstellingen ervoor zorgen dat de GGD-HvB en het LMMI tegen
elkaar worden uitgespeeld. De arts Maatschappij en Gezondheid:
‘[…] We merken dat er verschil in kwaliteit is op uitvoeringsniveau en dat we tegen
elkaar uitgespeeld worden door de vragende partijen’ (C. Wijkmans, persoonlijke
communicatie, 2014).
Dit willen ze graag oplossen door samen te werken met de arts-microbiologen van het
LMMI om kennis te delen met elkaar en die te gebruiken en toe te passen. Dit willen ze
doen om een regionaal beleid te krijgen wat betreft infectiepreventie in zorginstellingen.
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Het LMMI
Vanuit het LMMI geeft de DIP’er het volgende aan als oplossing voor het probleem:
‘[…] Kijk je hebt dan de publieke gezondheidszorg en de instellingen en
gezondheidszorg en ik zie er heel veel voordelen in dat je expertises met elkaar
gaat mengen. Laten we alsjeblieft kennis delen, want dat is, ja gewoon goed. […]
Die eenduidigheid naar de partners in de ouderenzorg, dat vind ik echt, dat heb ik
echt voor ogen voor infectiepreventie in de regio. Dat vind ik heel erg belangrijk.
Regionaal beleid. Niet dat we in verpleeghuis A dat zeggen omdat daar toevallig
een samenwerking is met het ziekenhuis en in verpleeghuis B dat zeggen omdat
dat daar een samenwerkingsverband is met de GGD’

(J. Nelson, persoonlijke

communicatie, 2014).
Zij geeft dus aan dat kennisdeling tussen de verschillende actoren van belang is om het
infectiepreventie probleem op te lossen. Door kennis te delen met elkaar kan er voor
gezorgd worden dat er eenduidige advisering kan plaatsvinden in de regio (J. Nelson,
persoonlijke communicatie, 2014).
Op de vraag wat de oplossing voor het probleem is geeft de arts-microbioloog het
antwoord dat het belangrijk is dat er met de juiste mensen inzet plaatsvindt. Hij geeft
hierbij een voorbeeld over een afspraak die ingepland werd na veel moeite en dat die
afspraak vervolgens alsnog geannuleerd werd omdat iemand een dubbele afspraak had
ingepland. Daarnaast geeft hij aan dat als er een goed onderbouwde verdienmodel achter
het netwerk staat dat dat de oplossing kan zijn om het netwerk te organiseren en dus het
infectiepreventie probleem op te lossen. De arts-microbioloog gaat hier vooral op de
financiële kant van het netwerk in, want hij geeft aan dat als de actoren daaruit komen
dat het infectiepreventie probleem daardoor ook opgelost wordt omdat het netwerk dan
officieel kan gaan beginnen. Als doel geeft hij het volgende aan:
‘[…] Een echt goede ketenzorg infectiepreventie. Een op elkaar afgestemde
infectiepreventie in de regio. En dat is enorm waardevol, want dat is er niet’ (A.
Buiting, persoonlijke communicatie, 2014).
Hij geeft dus ook aan dat een regionaal infectiepreventiebeleid belangrijk is en dat dat de
oplossing is voor het infectiepreventie probleem. Tevens geeft hij aan dat het belangrijk
is om de financiële kant van het verhaal helder te krijgen, want dan kan het netwerk
officieel beginnen met de werkzaamheden.
GGD West-Brabant
Over de oplossing geeft de programmamanager infectiepreventie van de GGD WestBrabant aan dat door een samenwerking de posities van de verschillende actoren versterkt
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worden, doordat er uitwisseling van kennis plaatsvindt. Uiteindelijk is het doel om infecties
te voorkomen of te verminderen.
‘[…] Ja ik denk, uiteindelijk heb je een symbiose en versterkt alleen maar elkaar.
Want kijk het ziekenhuis bijvoorbeeld die hebben ook al contacten, maar hun kennis
van infectiepreventie zoals wij die hebben is weer anders. Dus eigenlijk kun je juist
veel meer van elkaars competenties gebruik maken en dat versterkt juist je positie
en uiteindelijk is dat ook het doel. Je hebt toch wel een gezamenlijk doel en dat
zijn infecties voorkomen in verpleging en verzorgingstehuizen en wat doe je daar
aan? Ja dan is het zo belangrijk om heel goed samen te werken met de medische
microbiologen en de medewerkers infectiepreventie in ziekenhuizen om juist de
bestrijding goed aan te pakken’ (I. Klingenberg, persoonlijke communicatie, 2014).
De arts Maatschappij en Gezondheid van de GGD West-Brabant geeft aan dat vooral door
deze samenwerking het infectiepreventieniveau in de zorginstellingen vergroot kunnen
worden. Tevens wordt door deze samenwerking de banden tussen de verschillende actoren
beter waardoor er ook betere samenwerking kan plaatsvinden (S. Raven, persoonlijke
communicatie, 2014).
Voor de actoren zou de ideale situatie zijn dat er eenduidig advies geleverd wordt aan
zorginstellingen in de regio van de GGD-HvB en GGD West-Brabant. Dit advies zou dan
geleverd moeten worden door het regionaal infectiepreventie netwerk. Doordat in het
netwerk DIP’ers van de GGD-HvB, DIP’ers vanuit het ziekenhuis en de arts-microbiologen
deelnemen, is er sprake van kennisdeling en kan er dus eenduidig advies worden gegeven
aan de zorginstellingen. Hiermee wordt het probleem opgelost van de zorginstellingen die
de actoren tegen elkaar uitspelen, maar ook het infectiepreventie probleem wordt hierdoor
aangepakt en verbeterd. De ideale situatie wordt ook als oplossing voor het probleem
gezien door de actoren.
5.1.3 Begrippen theorie
In tabel 5.1 is te zien dat inhoudelijke onzekerheid en strategische onzekerheid te maken
hebben met de probleemsituatie. Inhoudelijke onzekerheid gaat over de kennis van het
probleem en de oplossingen voor het probleem. Er kan hier al gedeeltelijk gesteld worden
dat er geen sprake is van inhoudelijke onzekerheid omdat de actoren het met elkaar eens
zijn over wat het probleem is en hoe dat probleem opgelost kan worden. Omdat de actoren
het hier eens zijn over de inhoud van het probleem kan er ook al gesteld worden dat er
op dit punt geen strategieën plaatsvinden en er dus geen tot weinig strategische
onzekerheid plaatsvindt voor dit onderdeel. In paragraaf 5.6 wordt er dieper ingegaan op
de onzekerheden die voorkomen in het infectiepreventie netwerk.
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5.2 De relevante actoren in het netwerk
In categorie twee van het analysekader gaat het over de relevante actoren in het netwerk.
In tabel 5.2 zijn de vragen die bij deze categorie horen beschreven.
Categorie
2. De
relevante
actoren in
het netwerk
identificeren

Centrale vragen
Welke actoren zijn actief betrokken bij het probleem?
Wat zijn de belangen van de actoren?
Welke
actoren
kunnen
het
proces
vertragen/blokkeren of moeten juist politiek steun
verlenen?
Welke actoren beschikken over de nodige middelen of
kunnen bijdragen aan het oplossen van het probleem?
Welke actoren worden geraakt door het probleem en
de oplossing?
Welke actoren zullen niet direct deelnemen, maar
kunnen wel geraakt worden door het probleem en de
oplossing?
Tabel 5.2: Categorie 2 analysekader
-

Begrippen theorie
- Netwerk
- Pluriformiteit
- Strategische onzekerheid

5.2.1 Betrokken actoren
In dit netwerk zijn er twee centrale actoren betrokken, namelijk GGD-HvB en het LMMI.
Beide organisaties hebben ook aangegeven dat wanneer het netwerk opgericht wordt dat
er een derde actor bijkomt, namelijk GGD West-Brabant. Deze actor is van belang voor
het netwerk omdat er zorginstellingen zijn die zich bevinden in het werkgebied van GGD
West-Brabant en als er een infectieziekte uitbreekt moet dit gemeld worden bij de GGD
uit die regio. Omdat het netwerk ook wil gaan werken in de regio GGD West-Brabant, moet
deze partij dan ook betrokken worden.
Het belang van deze derde actor werd echter pas duidelijk nadat er een interview werd
gehouden met de programmamanager infectiepreventie van GGD West-Brabant. Zij gaf
aan dat er al eerder contact was geweest met GGD-HvB en dat er toen vanuit de GGDHvB de vraag werd gesteld of er iemand vanuit de organisatie van GGD West-Brabant
wilde gaan deelnemen in het bestuur van het netwerk. Dit geeft dus aan dat GGD WestBrabant evenveel belang heeft in het netwerk als de andere twee partijen:
‘Ik zou van begin af aan betrokken willen worden en dat is ook wel de insteek
geweest want ik heb het pas nog nagezocht want volgens mij is eind vorig jaar of
begin dit jaar een mail vanuit de GGD-HvB gekomen van ‘wij gaan zo een stichting
oprichten’ en toen hebben wij een advies gegeven aan de directeur […]’ (I.
Klingenberg, persoonlijke communicatie, 2014).
Tijdens de bijgewoonde besprekingen was er niemand van GGD West-Brabant aanwezig
en vanuit de andere twee partijen werd ook niet aangegeven dat dit een even belangrijke
partij was. Toen dit werd teruggekoppeld naar de GGD-HvB gaven ze aan dat het klopt
dat de positie van GGD West-Brabant eigenlijk gelijk is aan de andere twee partijen. Dit
hadden ze eerder nog niet kenbaar gemaakt. Omdat de GGD West-Brabant nodig is voor
het netwerk maar tot nu toe in het proces afwezig is geweest of er niet bij betrokken is
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door de andere twee partijen, kan er gesteld worden dat de GGD West-Brabant een
perifere actor is. De GGD-HvB en het LMMI zijn de centrale actoren in deze casus en
onderzoek. In figuur 5.2 (pagina 73) is geïllustreerd hoe de verhoudingen zijn tussen de
actoren.
5.2.3 Belangen
GGD-HvB
Er is in deze casus sprake van verschillende belangen omdat er ook verschillende actoren
betrokken zijn. Een belang kan positief of negatief geraakt worden. De arts Maatschappij
en Gezondheid van de GGD-HvB zegt hierover dat de zorginstellingen er juist baat bij
zullen hebben bij dit netwerk, maar geeft daarnaast ook aan dat mocht het netwerk niet
succesvol worden dat het dan een negatief effect kan opleveren voor de GGD-HvB. Zij
lopen hiermee een financieel risico (C. Wijkmans, persoonlijke communicatie, 2014).
De regiodirecteur van de GGD-HvB zegt het volgende hierover:
‘Instellingen hebben er baat bij. De bewoners van de instellingen, maar ook de
samenleving als geheel. Tijdens crisis (een uitbraak) weten ze (de instellingen)
gelijk waar ze moeten zijn, omdat de samenwerking dan een gezicht heeft. En ook
wat betreft preventie is iedereen erbij gebaat. GGD en ziekenhuizen hebben er ook
baat bij. In de zorg kan dit een voorbeeldfunctie hebben, want er zijn zulke
voorbeelden nodig. Zo een project zorgt voor een stevigheid in de relatie. […] Als
het traject niet goed loopt kan het de verhoudingen schaden tussen de GGD en de
ziekenhuizen. Er kunnen ook financiële risico’s zijn. Als er onmin ontstaat tussen
de ziekenhuizen, dat je als GGD steeds meer op afstand komt te staan door de
stichting. Dat je de directe aansturing mist omdat de hygiënisten alleen nog maar
voor de stichting werken en niet meer voor de GGD. Bij een crisis wil je wel de
ruimte hebben om als GGD ook op te kunnen treden. Dus als een organisatie te
zelfstandig wordt dan kan dit dus ook een probleem worden. Er moet met de benen
in beide organisaties gestaan worden’ (J. van de Sande, persoonlijke communicatie,
2014).
De regiodirecteur geeft hier dus aan dat de betrokken partijen zoals de ziekenhuizen waar
het LMMI werkzaam is, de GGD-HvB en de zorginstellingen baat hebben bij dit netwerk.
Maar hij geeft ook aan dat er risico’s kunnen zijn voor de GGD, zoals dat het netwerk te
ver van de GGD-HvB af komt te staan. Er kan dus hiermee een stuk regie wegvallen omdat
een gedeelte van de afdeling infectiepreventie ondergebracht wordt in het netwerk.
Voor de GGD-HvB is het van belang dat de infectiepreventie goed geregeld is in de
zorginstellingen en dat er eenduidige advisering plaatsvindt. Dit leidt er uiteindelijk toe
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dat de zorginstellingen hier gebaat bij zijn, maar uiteindelijk ook de samenleving in zijn
geheel. Daarnaast is het ook belangrijk dat de afdeling infectiepreventie blijft voortbestaan
binnen de GGD-HvB. De DIP’er van de GGD-HvB denkt dat door het netwerk op te richten
deze afdeling blijft bestaan (P. van Oost, persoonlijke communicatie, 2014).
Het LMMI
Vanuit het LMMI wordt er het volgende gezegd over de belangen:
‘Ja ik denk negatief (belangen) heel erg weinig. En positief ja. De bewoners en de
zorginstellingen inderdaad. En de ziekenhuizen, want als je het goed georganiseerd
hebt dan heeft de tweedelijnszorg daar ook voordeel van. En hetzelfde geldt voor
mogelijk de populatie als geheel. Ja als je het goed georganiseerd hebt dan zullen
kosten die gemaakt moeten worden om multiresistente micro-organismen te
bestrijden mogelijk lager zijn. En daar heeft Nederland natuurlijk jaren aan. Dat is
als je goed samenwerkt, goed iets organiseert, dan kun je minder geld aan
antibiotica uitgeven. Heb je ook minder resistente micro-organismen. En heb je ook
uiteindelijk een betere gezondheidszorg. Een fittere gezondheidszorg, niet van
infectieziekten’ (A. Buiting, persoonlijke communicatie, 2014).
De arts-microbioloog geeft hier aan dat uiteindelijk heel het zorgstelsel in Nederland er
belang/voordeel bij kan hebben als infectiepreventie op een hoger plan getild wordt. Hij
geeft tevens aan dat het LMMI alleen negatief geraakt kan worden als er geen juiste
advisering plaatsvindt vanuit het netwerk en hij gaat er vanuit dat zoiets niet zal gebeuren
(A. Buiting, persoonlijke communicatie, 2014).
De DIP’er vanuit het LMMI geeft aan dat de patiënten en medewerkers van zorginstellingen
positief geraakt worden door het infectiepreventie netwerk:
‘[…] Ik denk de cliënten en patiënten. Het gaat om patiënt-veiligheid. Die kunnen
hier heel veel baat bij hebben. En want daar draait het om, patiënt-veiligheid,
nergens anders om. Maar ook de medewerkers denk ik van de instelling. Want
doordat je een regionaal beleid wegzet, kun je ook heel makkelijk van de ene
werkgever bij de andere werkgever gaan werken. Het is allemaal hetzelfde
infectiepreventiebeleid. Ze hoeven niet te denken hier moet ik op die en op dat
moment mijn handen wassen. En daar op dat moment’ (J. Nelson, persoonlijke
communicatie, 2014).
Op de vraag of er geen negatieve belangen zijn zegt de DIP’er het volgende hierover:
‘Ja dat kan zeker. Want als iedereen dan weer zijn eigen beleid gaat bepalen binnen
de verschillende organisaties van ouderenzorg en geen expertise gaat inhuren, dan
kunnen ze weer doen wat ze willen doen en dan kan dat zeker tot gevolg hebben
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dat micro-organismen weer vrij spel krijgen om te verspreiden’ (J. Nelson,
persoonlijke communicatie, 2014).
Er is in deze casus sprake van verschillende belangen. Voor de GGD-HvB is het van belang
dat de infectiepreventie goed geregeld is in de zorginstellingen. Daarnaast is het ook
belangrijk dat de afdeling infectiepreventie blijft voortbestaan binnen de GGD-HvB. Voor
het LMMI en de GGD-HvB is het voor beiden van belang dat er eenduidige advisering
plaatsvindt in de regio wat betreft infectiepreventie in zorginstellingen. Tevens
beconcurreren deze twee actoren elkaar niet meer als er sprake is van een netwerk.
5.2.4 Politieke steun en vetorecht
In een netwerk is het ook van belang om helder te hebben welke partijen steun moeten
verlenen, maar ook wie het proces kan vertragen en/of blokkeren.
GGD-HvB
De regiodirecteur zegt het volgende hierover:
‘Intern in de GGD kunnen risico’s anders ingeschat worden dan ik dat doe. Het MT
(managementteam/ directie) kan dwarsliggen. Er is voorzichtigheid vanuit het MT
omdat het vorig jaar financieel een zwaar jaar was voor de GGD.

Bij de

ziekenhuizen kan er een vergelijkend scenario voorkomen, maar daar heb ik te
weinig inzicht in. Ik weet niet hoe dit daar zit. Het Jeroen Bosch ziekenhuis (in Den
Bosch) zou dwars kunnen liggen als ze niet blij zijn met de samenwerking. Als er
weerstand ontstaat is dat niet prettig. Het is van belang om wel in contact met ze
te blijven en te blijven communiceren. Verhoudingen zijn wel prima op dit moment,
maar er moet wel voor opgepast worden dat ze zich niet buitengesloten voelen’ (J.
van de Sande, persoonlijke communicatie, 2014).
Hier komt duidelijk naar voren dat er misschien wel vertraging opgelopen kan worden door
de directie binnen de GGD-HvB. Dit is ook het geval. In de procesbeschrijving is terug te
zien dat een voorstel werd teruggestuurd omdat de plannen van het netwerk nog niet
helemaal duidelijk waren voor de directie.
Daarnaast geven de arts Maatschappij en Gezondheid en de DIP’er van de GGD-HvB
beiden aan dat alle betrokken actoren ieder moment de samenwerking stop zouden
kunnen zetten. Hiermee geven ze aan dat de GGD-HvB en het LMMI evenveel macht
hebben om dit netwerk te steunen of te blokkeren.
De positie van GGD West-Brabant is anders hierin. De arts Maatschappij en Gezondheid
van de GGD-HvB legt uit dat het LMMI ook buiten de regio van GGD-HvB opereert en dat
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het daarom van belang is dat de GGD West-Brabant erbij betrokken wordt omdat ze anders
in hun regio werkzaam worden:
‘Dus dan moet je het zo zien, ze werken op verschillende locaties met ieder (de
arts-microbiologen) een aandachtspunt en A. heeft dan aandachtspunt St.
Elisabeth ziekenhuis Tilburg en J. Amphia ziekenhuis Breda en ziekenhuis-hygiëne
en het is logisch dat ze met de locatie Tilburg praten met de maatschap (het LMMI)
omdat wij natuurlijk in ons gebied ook Tilburg hebben, maar J. wil graag Breda er
ook bij hebben dus daarom zou het ook mooi zijn als de GGD in Breda ook mee
gaat doen’ (C. Wijkmans, persoonlijke communicatie, 2014).
De arts-microbioloog en de DIP’er van het LMMI geven beiden aan dat alle actoren
evenveel macht hebben in het steunen of vertragen/blokkeren van het netwerk. Ze gaan
er vanuit dat alle actoren wel steun verlenen.
Als mogelijke remming of blokkade zegt de DIP’er het volgende erover:
‘[…] Wie zouden dan nog kunnen vertragen of blokkeren? Ja mogelijk de Raad van
Bestuur van de ziekenhuizen of van de GGD de directie. Als ze niet het nut van
deze samenwerking inzien. Dan zou dat nog een knelpunt kunnen zijn ja’ (J. Nelson,
persoonlijke communicatie, 2014).
Als het gaat om het steunen of vertragen/blokkeren van het netwerk, hebben alle actoren
evenveel macht. Als een van de actoren beslist om niet mee te doen, dan komt het netwerk
er niet. De GGD-HvB, het LMMI en de GGD West-Brabant willen in principe alle drie dat
dit netwerk er komt, maar de directies van de drie actoren moeten uiteindelijk ook achter
deze samenwerking staan. In de procesbeschrijving kwam al naar voren dat de directie
van de GGD-HvB in juli 2014 nog geen akkoord had gegeven om het netwerk officieel op
te richten.
5.2.5 Middelen
GGD-HvB
Er zijn middelen nodig om het netwerk te organiseren en het probleem op te lossen. De
arts Maatschappij en Gezondheid van de GGD-HvB zegt daarover dat de artsenmicrobiologen beschikken over een andere soort specialistische kennis dan de mensen van
de GGD-HvB. Voor infectiepreventie zijn zij de eerste partij waarmee zo een netwerk
opgericht kan worden. Ze geeft aan dat je bijvoorbeeld huisartsen zou kunnen vragen,
alleen beschikken zij niet over de kennis die artsen-microbiologen hebben. Hierin is kennis
dus een belangrijk middel om het probleem op te lossen (C. Wijkmans, persoonlijke
communicatie, 2014). Dit geeft tevens de DIP’er van de GGD-HvB ook aan (P. van Oost,
persoonlijke communicatie, 2014).
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Het LMMI
Over de middelen geeft de arts-microbioloog aan dat het vooral belangrijk is dat de actoren
mee doen en dat er vertrouwen gecreëerd wordt onderling. Het probleem ligt niet bij de
middelen, maar bij het stappen maken. Hij geeft aan dat er vanuit het LMMI en het
ziekenhuis er DIP’ers zijn die direct werkzaam kunnen zijn voor de stichting, maar dat de
GGD-HvB blijft ‘ronddraaien’ met hoe ze het willen organiseren en financieel willen
opzetten (A. Buiting, persoonlijke communicatie, 2014).
Dus er kan hier gesteld worden dat het nog niet helder is hoe het netwerk gefinancierd
gaat worden en hoe het personeel bekostigd gaat worden. De financiën zijn dus een middel
waar nog geen duidelijkheid over is.
De DIP’er geeft het volgende aan wat betreft de nodige middelen voor het netwerk:
‘Wat wel belangrijk is natuurlijk, is dat we een pool aan deskundigen hebben en
arts-microbiologen die daar inspanning in willen leveren. Dat we klanten krijgen
natuurlijk. Want er moet een interactie zijn, maar ik denk dat de wil daarbij bij
iedereen wel is. Maar dat we nog eventjes, dat het nog niet helemaal helder is hoe
we dat gaan financieren’ (J. Nelson, persoonlijke communicatie, 2014).
Daarnaast geeft de DIP’er een belangrijk knelpunt weer wat gaat over het personeel die
voor de stichting gaat werken:
‘[…] We zullen en dan de mankracht die daar inzit, misschien in het begin nog wel
een beetje belangeloos moeten doen. Want je moet je personeel daar hebben (in
het netwerk). En het probleem is nu dat de deskundigen vanuit de ziekenhuizen en
de GGD dat doen, zijn die bereid om hun vaste dienstverband op te zeggen om
voor die stichting te gaan werken. En kan de stichting garanderen dat ze aan het
werk blijven? Dat is het grote knelpunt’ (J. Nelson, persoonlijke communicatie,
2014).
GGD West-Brabant
De vraag over de middelen is aan deze actor op een andere manier gesteld, omdat het
namelijk niet helder was op welke positie de GGD West-Brabant in het netwerk stond. Pas
achteraf bleek dat zij een van de betrokken actoren zijn. Daarentegen heeft de GGD WestBrabant alsnog een bijzondere positie omdat zij niet beschikken over DIP’ers die werkzaam
zijn in zorginstellingen.
De vraag die zij wel beantwoord hebben is op welke manier zij kunnen bijdragen aan het
infectiepreventie netwerk. Beiden geven aan dat op termijn de GGD West-Brabant ook de
beschikking wil hebben over DIP’ers. Zij hebben op dit moment de kennis niet maar willen
deze wel in huis halen. Dus ze geven aan dat er vrij weinig uitvoerend werk geleverd kan
worden op infectiepreventie, maar de GGD West-Brabant heeft wel verpleegkundigen en
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andere artsen in dienst die wel waar het nodig is kunnen meedoen in het netwerk (I.
Klingenberg, persoonlijke communicatie, 2014; S. Raven, persoonlijke communicatie,
2014).
Daarnaast geeft de programmamanager aan dat er ook een strategische rol is:
‘[…] Sturende strategische rol, wat moeten we nou gaan doen, wat is het netwerk,
wat moeten we gaan doen. En daar zit je met name op dat bestuurlijk niveau maar
daarnaast wat ook wel blijkt uit de uitvoering, want je kunt dan wel alles gaan
verzinnen van dit willen we gaan doen, maar je moet het dan ook kunnen uitvoeren
en in samenwerking uitwerken met de partners die in je netwerk zetten’ (I.
Klingenberg, persoonlijke communicatie, 2014).
Zij geeft hier vooral aan dat door deel te nemen in het bestuur van het netwerk, de GGD
West-Brabant een sturende een strategische rol krijgt. En hiermee kunnen ze al actief zijn
in het netwerk ondanks dat zij zelf nog geen DIP’ers in dienst hebben (I. Klingenberg,
persoonlijke communicatie, 2014).
Wat betreft de middelen die nodig zijn voor het netwerk, beschikken de GGD-HvB en het
LMMI over kennis die nodig is voor het infectiepreventie netwerk. De arts-microbiologen
beschikken over specialistische kennis terwijl de DIP’ers van beide partijen weer kennis
hebben over hoe je infectiepreventie moet invoeren in de praktijk. Beiden zijn nodig voor
het infectiepreventie netwerk en om eenduidig advies te geven aan de zorginstellingen.
Vanuit de GGD-HvB zijn er artsen infectieziekten, DIP’ers en sociaal verpleegkundigen
beschikbaar. De GGD West-Brabant beschikt niet over DIP’ers maar wel over een arts
Infectieziekten en sociaal verpleegkundigen. Vanuit het LMMI zijn de arts-microbiologen
beschikbaar en de DIP’ers. In figuur 5.2 (pagina 73) is terug te zien wat de verhouding
van de actoren is ten opzichte van het netwerk en welke middelen ze tot hun beschikking
hebben.
5.2.6 Belanghebbenden
De samenwerking heeft uiteindelijk invloed op de zorginstellingen. De verpleeg- en
verzorgingshuizen zijn dan ook de klanten van het netwerk. Zij zijn tevens een partij die
niet direct zullen deelnemen aan het netwerk maar wel geraakt worden door de
samenwerking. Tevens hebben de actoren aangegeven dat er de intentie is om een
klankbordgroep te vormen waarin de klanten, dus de zorginstellingen, hun stem kwijt
kunnen (P. van Oost, persoonlijke communicatie, 2014).
In figuur 5.2 (pagina 73) is te zien hoe de verhouding is tussen de actoren en wat hun
posities zijn. Tevens is er per actor de middelen weergegeven waar zij over beschikken.
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infectiepreventiebeleid uit stroomt en adviseren zij zo de zorginstellingen.
5.2.7 Begrippen uit de theorie
In tabel 5.2 is te zien dat de begrippen netwerk en pluriformiteit in deze categorie vallen.
Er is in deze casus sprake van een netwerk omdat er meerdere organisaties met
verschillende belangen zijn die samen willen gaan werken. Tevens is er in deze casus
sprake van pluriformiteit omdat er meerdere actoren zijn van verschillende organisaties
die deel willen gaan nemen in het netwerk.

GGD West-Brabant:

LMMI:

- Arts Infectieziekten

- Arts-microbiologen

GGD-HvB:

- Sociaal
verpleegkundigen

- DIP'ers

- Arts Infectieziekten
- Arts Maatschappij en
Gezondheid
- DIP'ers
- Sociaal
verpleegkundigen

Regionaal
infectiepreventie
netwerk

A
d
v
i
e
s

Zorginstelling

Figuur 5.2: De betrokken actoren in het netwerk en beschikbare middelen/personeel voor het netwerk

5.3 De percepties van de actoren
In categorie drie van het analysekader komen de percepties van de actoren aan bod. In
tabel 5.3 (pagina 74) zijn de daarbij behorende vragen en termen te zien. De drie vragen
zijn aan de hand van de percepties van de actoren beantwoord. In de volgende paragrafen
wordt er per actor de percepties uiteengezet.
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Categorie
3. Percepties
van de
actoren
reconstrueren

Centrale vragen
Wat geven de afzonderlijke actoren aan als het
probleem dat opgelost moet worden?
Wat vinden de afzonderlijke actoren de oplossing
om het probleem op te lossen?
Hoe willen de afzonderlijke actoren de oplossing
bereiken?
Tabel 5.3: Categorie 3 analysekader
-

Begrippen theorie
- Geslotenheid
- Inhoudelijke onzekerheid
- Strategische onzekerheid

5.3.1 Het probleem
GGD-HvB
Er is aan de verschillende betrokkenen binnen de GGD-HvB als eerste gevraagd wat zij als
het probleem zien dat opgelost moet worden. De DIP’er geeft het volgende aan:
‘[…] Als je van een probleem spreekt zijn dat er twee, dat er bij de advisering naar
instellingen toe er verschillende adviezen worden gegeven. En het andere probleem
is dat je door die verschillende adviezen en door de verschillende benaderingen
zowel uit het klinische van het ziekenhuis en van ons dat daar een irritatie kan
ontstaan. Door het verschil van dat de ene zegt dat en de ander zegt dit. […] Dan
krijg je natuurlijk dat je

een beetje tegen elkaar wordt uitgespeeld. En het

probleem is ook dat het ten koste gaat van je relatie met de GGD en de
ziekenhuizen en dat willen we absoluut niet’ (P. van Oost, persoonlijke
communicatie, 2014).
De eisen die in een ziekenhuis gelden voor infectiepreventie zijn anders dan de eisen die
gesteld worden in verzorgings- en verpleeghuizen, vandaar dat er soms tegenstrijdige
adviezen gegeven kunnen worden waardoor de GGD-HvB en het LMMI tegen elkaar
worden uitgespeeld.
De arts Maatschappij en Gezondheid en de regiodirecteur geven beiden een soortgelijk
antwoord. Zij geven ook aan dat het probleem is dat er geen eenduidige advisering
plaatsvindt en dat daardoor de zorginstellingen ervoor zorgen dat de GGD-HvB en het
LMMI tegen elkaar worden uitgespeeld.
Het LMMI
Over het probleem dat opgelost moet worden met de komst van dit netwerk wordt het
volgende gezegd door de arts-microbioloog:
‘[…] Het zorgprobleem is dat infectiepreventie in verpleeghuizen gewoon op dit
moment op een laag, zeg maar, inhoudelijk en organisatorisch pitje staat en daar
willen we wat aan doen. […] Een echt goede ketenzorg infectiepreventie. Een op
elkaar afgestemde infectiepreventie in de regio. En dat is enorm waardevol, want
dat is er niet’ (A. Buiting, persoonlijke communicatie, 2014).

Derya Gül

pagina 74

De arts-microbioloog geeft aan dat het probleem zit in infectiepreventie in verpleeghuizen
en zorginstellingen. Daarnaast is er een probleem in de ketenzorg. Patiënten kunnen niet
zomaar vanuit het ziekenhuis naar een verpleeg- of zorginstelling als er sprake is van een
resistente bacterie. Hij ziet dit ook als een probleem dat opgelost kan worden door een
regionaal beleid te voeren wat betreft infectiepreventie (A. Buiting, persoonlijke
communicatie, 2014).
De DIP’er geeft net als de arts-microbioloog aan dat het probleem vooral zit in dat er niet
eenduidig geadviseerd wordt in de regio wat betreft infectiepreventie.
‘Ik ben een beetje de aandachts-functionaris (in het ziekenhuis) die dit op zich heeft
genomen.

Zo

werken

we

ook

binnen

de

afdeling.

Iedere

deskundige

infectiepreventie heeft een eigen aandachtspunt en gebied. En voor mij is dat onder
andere ja deze samenwerking met de GGD en ouderenzorg. En wat mij betreft is
het gewoon dat infectiepreventie in de regio, want dat hebben we nog wel gezegd
dat we nog even regionaal willen werken. Dat zou zelfs ook landelijk kunnen. Maar
dat infectiepreventie in de regio overal hetzelfde is. Dat dat goed afgestemd is en
dat er samenwerking is. Want samen werken maakt samen sterk’ (J. Nelson,
persoonlijke communicatie, 2014).
Het standpunt vanuit het LMMI is dan ook dat het probleem is dat er geen eenduidige
advisering plaatsvindt in de regio wat betreft infectiepreventie en daarnaast is er een
probleem in de ketenzorg omdat patiënten met een resistente bacterie daardoor niet
zomaar verplaatst kunnen worden van de ene instelling naar de andere.
GGD West-Brabant
De programmamanager infectiepreventie zegt het volgende over het probleem dat het
netwerk wil oplossen:
‘Ik denk dat het heel erg met infectiepreventie in relatie tot hygiëne te maken heeft.
Het probleem is dus dat wij zien dat in verpleeg- en verzorgingstehuizen, die
hebben ook deels een wettelijke taak om te zorgen voor hun bewoners en
infectieziekte, daar is het belang preventie van infectieziekte daar een belangrijk
onderdeel van. Het is een kwetsbare groep mensen en dat door middel van dit en
de instellingen helpen om infectieziektes te voorkomen door voordat er een
uitbraak plaatsvindt dat je iets kunt doen. En voor een deel heeft het natuurlijk ook
te maken dat wij wel inspelen op een soort wettelijke taak’ (I. Klingenberg,
persoonlijke communicatie, 2014).
Zij geeft aan dat het probleem is dat er infectiepreventiebeleid moet zijn in de instellingen
en door middel van het netwerk wordt er gezorgd dat het beleid beter wordt (I.
Klingenberg, persoonlijke communicatie, 2014).
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De arts Maatschappij en Gezondheid zegt het volgende over het probleem:
‘[…] Dat is dan meer dat je een eenduidige visie kan uitdragen over
infectiepreventie. En waarbij je voorkomt dat een instelling bij de laagst
aanbiedende gaat inkopen, wat ook kan, dat je als het ware tegen elkaar kan
worden uitgespeeld. Nou ja, dat ze als het ware goedkoop kunnen inkopen, maar
tegelijkertijd ook een soort van schijnbescherming hebben. Want dan denk je we
hebben de deskundigheid in huis, maar dat is dan zo mager of uitgekleed, of tegen
elkaar weggeconcurreerd, dat het eigenlijk reëel niet veel meer voorstelt. Dus dat
kun je dan als het ware, daar sta je dan sterker in’ (S. Raven, persoonlijke
communicatie, 2014).
Beiden geven aan dat er sprake is van een infectiepreventie probleem in verpleeg- en
verzorgingshuizen. Daarnaast geeft de arts ook aan dat de zorginstellingen zoeken naar
goedkope alternatieven om hun infectiepreventiebeleid in te voeren. Zo krijg je volgens
hem maar minimale infectiepreventie in die instellingen (I. Klingenberg, persoonlijke
communicatie, 2014; S. Raven, persoonlijke communicatie, 2014).
Alle actoren geven dus aan dat het een probleem is dat de zorginstellingen op zoek gaan
naar het goedkoopste en makkelijkste alternatief om in hun infectiepreventiebeleid in te
voeren. Dit wordt als een probleem ervaren omdat de verschillende actoren op deze
manier tegen elkaar worden uitgespeeld.
5.3.2 Het bereiken van de oplossingen
In paragraaf 5.1.2 zijn de oplossingen die de actoren hebben aangedragen al genoemd.
De actoren willen dat er door middel van deze samenwerking, dus de GGD-HvB, het LMMI
en GGD West-Brabant, eenduidige advisering plaatsvindt over infectiepreventie in
zorginstellingen.
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verschillende

deskundigen

over

infectiepreventie samenwerken kan er eenduidig advies geleverd worden aan de
zorginstellingen. Hiermee wordt het infectiepreventie probleem opgelost. Tevens wordt
het probleem opgelost waarbij de zorginstellingen de verschillende actoren tegenover
elkaar zetten. Door de samenwerking is dan geen sprake meer van tegenstrijdige
adviezen.
De arts-microbioloog heeft tevens aangegeven dat het belangrijk is dat het netwerk de
financiële kant van het verhaal duidelijk krijgt. Hij gaf aan dat zo lang dit niet helder is het
lastig wordt om goed te gaan functioneren en het netwerk officieel op te starten (A.
Buiting, persoonlijke communicatie, 2014).
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5.3.3 Uitkomst percepties
Vanuit de GGD-HvB is aangegeven dat zij het als een probleem zien dat er geen eenduidige
advisering plaatsvindt naar de zorginstellingen toe. Daarnaast is het een probleem dat de
zorginstellingen

op

zoek

gaan

naar

de

goedkoopste

en

makkelijkste

infectiepreventiebeleid, waardoor de GGD-HvB en het LMMI tegen elkaar worden
uitgespeeld. Dit probleem wil de GGD-HvB graag oplossen door samen te gaan in een
netwerk en daar dus kennis te delen met elkaar. Zo ontstaat er eenduidige advisering en
kunnen de zorginstellingen niet meer de GGD-HvB en het LMMI tegen elkaar uitspelen.
Door

eenduidige

advisering

infectiepreventiebeleid

aan

te

te

geven

beiden

aan

en
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de

zorginstellingen
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tevens

aan
de

infectiepreventie niveau verhoogd.
Vanuit het LMMI wordt aangegeven dat het een probleem is dat het niveau van
infectiepreventie niet goed genoeg is in de zorginstellingen. Daarnaast is het een probleem
dat er geen eenduidige advisering plaatsvindt. Het LMMI wil dit probleem oplossen door
een netwerk op te zetten met de GGD-HvB waarmee er eenduidige advisering kan
plaatsvinden naar de zorginstellingen toe.
De GGD West-Brabant geeft ook aan dat het niveau van infectiepreventie niet goed genoeg
is in zorginstellingen. Het probleem is tevens dat zorginstellingen op zoek gaan naar het
goedkoopste alternatief om infectiepreventiebeleid in te voeren. Door de samenwerking
aan te gaan kunnen deze problemen opgelost worden.
Opvallend is dat de drie actoren grotendeels dezelfde antwoorden geven over wat het
probleem is en hoe die opgelost kan worden. De percepties verschillen bijna niet en dus
kan er gesproken worden over een consensus.
5.3.4 Begrippen theorie
In deze categorie komt de term geslotenheid terug. Geslotenheid houdt in of actoren
buiten hun eigen denkkaders kunnen treden. Wat betreft het probleem zijn de actoren het
eens met elkaar, maar als er naar het hele proces wordt gekeken zijn er punten waardoor
het netwerk nog steeds niet is opgericht. Dit geeft wel aan dat er sprake is van een
bepaalde mate van geslotenheid, omdat de stap om echt samen te gaan werken in het
netwerk steeds uitgesteld wordt. Dit hangt ook samen met de onzekerheden en met name
strategische onzekerheid. Er is dus sprake van een onzekerheid waardoor het
daadwerkelijk oprichten van het netwerk niet lukt. Er kan hier gesteld worden dat de
actoren beïnvloed worden door geslotenheid en dat dit ergens veroorzaakt wordt door
onzekerheden. Hier wordt nader op ingegaan in paragraaf 5.6.
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5.4 De posities van de actoren
In categorie vier van het analysekader worden de posities van de actoren bekeken en
geanalyseerd. In tabel 5.4 is te zien welke vragen en begrippen centraal staan in deze
categorie.
Categorie
4. De posities
van de actoren in
het netwerk in
kaart brengen

Centrale vragen
Over welke middelen beschikken de afzonderlijke
actoren?
Wat zijn de afhankelijkheden van de actoren ten
opzichte van elkaar?
Welke actoren hebben in meer of mindere mate
interacties met elkaar?
Tabel 5.4: Categorie 4 analysekader
-

Begrippen theorie
- Afhankelijkheid
- Dynamiek
- Strategische onzekerheid

5.4.1 De beschikbare middelen
De middelen die nodig zijn en waar de actoren beschikking over hebben is al beantwoord
in categorie drie in paragraaf 5.3. Deze beschikbare middelen gaan vooral over kennis en
inzet van personeel. De middelen zijn beschikbaar alleen is er nog onduidelijkheid over
hoe het personeel bekostigd gaat worden en hoe het netwerk financieel draaiende
gehouden gaat worden.
5.4.2 Afhankelijkheden
Wat betreft afhankelijkheid geven de actoren aan dat er sprake is van een bepaalde mate
van afhankelijkheid. Het netwerk komt er niet als de actoren niet gaan samenwerken, dus
voor het bestaan van het netwerk zijn deze actoren wel afhankelijk van elkaar (A. Buiting,
persoonlijke communicatie, 2014; P. van Oost, persoonlijke communicatie, 2014).
Vanuit de GGD-HvB en het LMMI is er aangegeven dat juist de combinatie van kennis van
de DIP’ers van de GGD-HvB, de DIP’ers van het LMMI en de arts-microbiologen nodig zijn
voor dit netwerk. Deze partijen hebben elkaar nodig om het netwerk op te zetten en levend
te houden. Deze actoren gaven tijdens de interviews ook aan dat er sprake is van
wederzijdse afhankelijkheid en niet eenzijdige afhankelijkheid. Dit blijkt tevens uit dat ze
elkaars kennis en deskundigheid nodig hebben voor het slagen van het netwerk.
Binnen deze actoren heeft de GGD West-Brabant wel een enerzijds andere positie omdat
zij niet vanwege de middelen van belang zijn voor het netwerk, maar vooral vanwege hun
werkgebied. Zonder de GGD West-Brabant wordt het voor het netwerk lastiger om
zorginstellingen te adviseren die gevestigd zijn in het werkgebied van de GGD WestBrabant. Maar anderzijds zou dit netwerk ook kunnen bestaan zonder deze GGD, want
zolang er voldaan wordt aan de meldingsplicht aan de GGD in de desbetreffende regio, is
er de mogelijkheid voor de GGD-HvB en het LMMI om advies uit te brengen aan de
zorginstellingen in het werkgebied van de GGD West-Brabant. In dit opzicht is de GGD
West-Brabant afhankelijk van de goede wil van de andere twee partijen, omdat zij qua
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personeel en kennis inzet op dit moment niet veel te bieden hebben. Er is wel sprake van
een goede relatie tussen deze drie partijen en niemand zou erbij gebaat zijn als de GGD
West-Brabant voorbij wordt gelopen door de andere twee partijen.
5.4.3 De interacties
In de procesbeschrijving in hoofdstuk vier kwam al naar voren dat de GGD-HvB en het
LMMI een aantal besprekingen gehad hebben en er dus sprake is van interactie met elkaar.
Deze twee partijen hebben met regelmaat contact met elkaar. Het is wel opvallend dat de
arts-microbioloog aangeeft dat het soms lijkt alsof er vanuit de GGD-HvB de
samenwerking niet met de juiste inzet wordt benaderd omdat het lastig is om een
bespreking in te plannen (A. Buiting, persoonlijke communicatie, 2014). Dit komt niet ten
goede als het gaat om vertrouwen in elkaar en dit is een aspect wat belangrijk is om
institutionele onzekerheid te overwinnen. Hier wordt nader op ingegaan in paragraaf 5.6.
Al met al kan er wel gesteld worden dat er sprake is van regelmatig contact tussen de
GGD-HvB en het LMMI.
Er is al eerder in dit hoofdstuk genoemd dat de interactie tussen de GGD West-Brabant en
de andere twee actoren niet helemaal duidelijk is. Pas na een gesprek met de
programmamanager infectiepreventie van GGD West-Brabant en de terugkoppeling
hiervan bij de GGD-HvB, werd duidelijk dat de GGD West-Brabant eigenlijk als een gelijke
actor gezien moet worden. Wat ook opvallend is, is dat de arts-microbioloog aangaf dat
hoe meer mensen aan tafel zitten, hoe moeilijker het wordt om knopen door te hakken,
hij daarmee eigenlijk aangeeft dat de GGD West-Brabant een extra partner is die er pas
later bij zou moeten komen (A. Buiting, persoonlijke communicatie, 2014).
Hier kan gesteld worden dat de GGD West-Brabant in theorie een gelijke partner is, maar
in de uitvoering en in de werkelijkheid wordt deze actor niet betrokken en ingelicht.
Daardoor kan er gesteld worden dat de GGD West-Brabant een perifere actor is waar de
centrale actoren, de GGD-HvB en het LMMI, afhankelijk van zijn en er weinig tot geen
interactie is met deze partij.
5.4.4 Begrippen uit de theorie
De begrippen uit de theorie die bij dit onderdeel van het analysekader horen zijn
afhankelijkheid, dynamiek en strategische onzekerheid.
De actoren hebben aangegeven dat er sprake is van een bepaalde mate van
afhankelijkheid. Ze geven allemaal aan dat het wel voor dit netwerk noodzakelijk is dat
deze actoren mee doen. Met andere partijen buiten deze drie om zou niet het gewenste
effect bereikt kunnen worden. Omdat de actoren de afhankelijkheid zelf ervaren als een
bepaalde mate, kan er gesteld worden dat er sprake is van lage afhankelijkheid. Tevens
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geven de actoren aan dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid en niet eenzijdige
afhankelijkheid.
Dynamiek houdt in dat de posities van de actoren kunnen veranderen en dat er nieuwe
partijen kunnen toetreden of uittreden. Alle actoren hebben aangegeven dat ze voorlopig
het netwerk neer willen zetten met de genoemde partijen en dat er later eventueel
mogelijk is dat er nieuwe partijen kunnen toetreden tot het netwerk. Tevens is in de
procesbeschrijving duidelijk geworden dat de GGD-HvB en het LMMI als eerste contact
met elkaar hadden en dat er daarna is besloten om de GGD West-Brabant erbij te
betrekken. Dus er kan gesteld worden dat er in deze netwerk ook sprake is van dynamiek.
Op het begrip strategische onzekerheid wordt in paragraaf 5.6 Ingegaan.

5.5 Regels in het netwerk
In categorie vijf staan de regels van het netwerk centraal. In tabel 5.5 is te zien welke
regels en welke termen besproken worden.
Categorie
5. Regels binnen
het netwerk

Centrale vragen
Positieregels
Grensregels
Bereikregels
Autoriteit-regels
Informatieregels
Winstregels
Tabel 5.5: Categorie 5 analysekader

Begrippen theorie
- Institutionele onzekerheid
- Strategische onzekerheid

5.5.1 Positieregels
De positieregels houden in dat er regels zijn over de posities van de actoren. De
positieregels zijn in dit geval besproken. Vanuit de GGD-HvB, GGD West-Brabant en het
LMMI zullen personen deelnemen aan het bestuur (A. Buiting, persoonlijke communicatie,
2014; C. Wijkmans, persoonlijke communicatie, 2014; I. Klingenberg, persoonlijke
communicatie, 2014). Hierdoor krijgen alle drie de actoren een gelijke positie en kan er
gesteld worden dat er sprake is van positieregels.
5.5.2 Grensregels
Grensregels geven aan hoe actoren toegang kunnen krijgen tot het netwerk of juist eruit
kunnen stappen. Vanuit de actoren is duidelijk geworden dat het netwerk opgestart moet
worden met deze partijen, dus de GGD-HvB, GGD West-Brabant en het LMMI. Zij gaven
allemaal wel aan dat het mogelijk is dat het netwerk later wel uitgebreid kan worden met
nieuwe partijen/actoren, maar dat dat voorlopig niet het plan is (J. Nelson, persoonlijke
communicatie, 2014; P. van Oost, persoonlijke communicatie, 2014). Dus de mogelijkheid
voor nieuwe actoren om toe te treden tot het netwerk zal er uiteindelijk wel komen, maar
hoe deze actoren toegang kunnen krijgen is nog niet besproken omdat dit nog niet aan de
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orde is. Het is tevens niet besproken wat de mogelijkheden zijn voor actoren die uit het
netwerk willen treden. Het is al gebleken dat mocht het LMMI of de GGD-HvB zich
terugtrekken uit dit proces, dat dan het hele netwerk niet meer opgezet wordt.
Er is in dit geval niet besproken hoe nieuwe actoren zich aan kunnen sluiten bij het
netwerk, maar het is ook niet duidelijk of er mogelijkheid is tot terugtrekking van actoren.
Want zonder de drie actoren die er nu zijn, kan het netwerk niet bestaan, dus dit zijn de
minimale actoren die nodig zijn voor het netwerk. Omdat het niet besproken of vastgelegd
is hoe het zit met de grensregels, is deze regel niet aanwezig.
5.5.3 Bereikregels
Bereikregels geven aan welke onderwerpen of soorten problemen behandeld worden door
het netwerk. Er kan gesteld worden dat de actoren het eens zijn over het probleem dat
opgelost moet worden door het netwerk en dat er dus sprake is van een bereikregel. De
actoren is ook gevraagd of er in de toekomst uitgebreid kan worden op het gebied van
infectiepreventie. Hier gaven alle actoren aan dat het voorlopig belangrijk is dat het
netwerk goed opgezet wordt, maar dat in de toekomst groter gedacht kan worden aan
oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn infectiepreventie in de agrarische sector of de
samenwerking zoeken over de grens met België (A. Buiting, persoonlijke communicatie,
2014;

C.

Wijkmans,

persoonlijke

communicatie,

2014;

S.

Raven,

persoonlijke

communicatie, 2014).
5.5.4 Autoriteit-regels
Autoriteit-regels geven aan wat toegestaan is voor een actor in een bepaalde positie. In
de documenten die bekeken en beschreven zijn en de interviews wordt hierover niets
gezegd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met dat het netwerk nog opgezet moet worden.
Tevens is de juridische vorm van het netwerk nog niet duidelijk, want als er bijvoorbeeld
voor een stichting gekozen wordt, besluit het bestuur over wat er toegestaan is. Er kan
dus gesteld worden dat er nog geen autoriteit-regels zijn opgesteld.
5.5.5 Informatieregels
Informatieregels geven aan via welke kanalen er communicatie plaatsvindt. In het
onderzoek is gebleken dat er vooral telefonisch en via de mail contact is tussen de actoren.
Daarnaast is het de bedoeling dat er een website komt en op die manier er communicatie
plaatsvindt naar de buitenwereld toe. Er kan hier gesteld worden dat er een informele
ongeschreven regel is dat de actoren contact houden met elkaar en dat er via een website
naar buiten gecommuniceerd gaat worden. Er is in dit opzicht dus sprake van een
informatieregel.
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5.5.6 Winstregels
Winstregels hebben betrekking op hoe de winst verdeeld wordt tussen de actoren. Al
eerder in het onderzoek is gebleken dat er rondom de financiën nog grote vraagtekens
zijn en er geen helderheid is. Er zijn vragen over de Btw-afdracht, het uurtarief dat
gehanteerd moet worden en of personeel gedetacheerd worden of direct voor het netwerk
werkzaam worden (P. van Oost, persoonlijke communicatie, 2014). Zolang er geen
helderheid is over deze financiële vragen, kunnen er geen regels rondom winst gemaakt
worden. Er is in deze casus dan ook nog geen sprake van winstregels.
Voorafgaand zijn alle regels geanalyseerd en kan er gesteld worden dat nog niet alle regels
besproken of vastgelegd zijn. Doordat nog niet alle regels er zijn ontstaat er strategische
en institutionele onzekerheid. Deze onzekerheden worden in paragraaf 5.6 verder
geanalyseerd en besproken.

5.6 Aanwezigheid van de onzekerheden
In deze paragraaf worden de onzekerheden nader geanalyseerd vanuit de bevindingen in
de paragrafen 5.1 tot en met 5.5.
5.6.1 Inhoudelijke onzekerheid
Inhoudelijke onzekerheid houdt in dat er onzekerheid is over het probleem, de
interpretatie van het probleem en de kennis ervan door de betrokken actoren. In dit
onderzoek is gebleken dat de actoren het eens zijn over wat het probleem is en hoe dit
aangepakt moet worden. Ze geven allen aan dat het probleem is dat er geen eenduidige
advisering plaatsvindt naar de zorginstellingen toe wat betreft infectiepreventie. Daarnaast
zijn ze het met elkaar eens dat juist door de samenwerking en het oprichten van het
netwerk dit probleem uit de weg geholpen kan worden en dat tevens het niveau van het
infectiepreventiebeleid in de zorginstellingen verhoogd wordt. In deze casus is er dan ook
geen sprake van inhoudelijke onzekerheid, de actoren zijn het eens over het probleem en
hoeven hierover dan ook geen strategieën te voeren.
5.6.2 Strategische onzekerheid
Strategische onzekerheid gaat om de strategische keuzes die actoren maken die
betrekking hebben op het vaststellen van het probleem. Deze strategische keuzes worden
bepaald aan de hand van de percepties van de actoren van het probleem. Daarnaast lopen
strategieën door heel het proces en heeft het niet alleen betrekking op het probleem. In
de theorie zijn er verschillende soorten strategieën besproken en aan de hand van deze
strategieën wordt er ook bekeken naar welke acties de actoren handelen.
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Go-alone strategie
Ten eerst is er de go-alone strategie. Deze strategie houdt in dat de actoren doorgaan
zoals de huidige situatie is. In de procesbeschrijving en analyse komt duidelijk naar voren
dat de actoren onderling contact hebben met elkaar. Tevens hebben zij afgesproken om
te gaan samenwerken en het netwerk op te richten. Ondanks de afspraken en het contact
is het netwerk officieel nog niet opgezet. Dit kan er op duiden dat de actoren toch doorgaan
zoals de huidige situatie is en dat er dus een go-alone strategie gevoerd wordt. In
paragraaf 5.2 geeft de arts-microbioloog van het LMMI ook aan dat de volgende zet bij de
GGD-HvB ligt. De GGD-HvB gaat voorzichtig te werk omdat zij eerst een duidelijk beeld
willen hebben van het financiële gedeelte van het netwerk. Zo lang de actoren niet het
netwerk officieel opzetten gaan de partijen door zoals de huidige situatie is en kan er
gesteld worden dat de actoren een go-alone strategie voeren.
Conflicterende strategie
De conflicterende strategie houdt in dat er een actor is die oplossingen probeert te
voorkomen of te blokkeren. Het netwerk is nog niet opgezet, maar de intentie is er vanuit
alle actoren. Het lijkt dat de GGD-HvB een oplossing probeert te voorkomen omdat ze
voorzichtig te werk gaan en de directie nog geen akkoord heeft gegeven. Maar aangezien
er wel afspraken zijn gemaakt om het netwerk op te stellen, is er geen sprake van een
conflicterende strategie.
Passieve strategie
De passieve strategie houdt in dat actoren zich afzijdig houden en niet mengen in het
besluitvormingsproces. In dit onderzoek kan gesteld worden dat de GGD West-Brabant
deze strategie hanteert omdat zij niet aanwezig zijn geweest in het proces. Dit kan ook
liggen aan het feit dat de GGD West-Brabant niet betrokken wordt door de andere twee
partijen, maar ze hebben altijd de mogelijkheid om zelf ook contact op te nemen. Vandaar
dat er gesteld kan worden dat er een passieve strategie wordt gevoerd door de GGD WestBrabant.
De andere twee partijen voeren geen passieve strategie omdat er wel met regelmaat
interactie plaatsvindt tussen de GGD-HvB en het LMMI. Zij houden zich niet afzijdig in het
besluitvormingsproces.
Coöperatieve strategie
De coöperatieve strategie houdt in dat er tussen actoren interactiepatronen ontstaan
waarbij ze elkaar helpen om een zo gunstig mogelijk resultaat te krijgen. Er is in deze
casus sprake van een coöperatieve strategie omdat de GGD-HvB en het LMMI elkaar
hebben opgezocht om het netwerk te creëren en op te gaan zetten. Zij zijn van elkaars
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kennis en expertise afhankelijk om eenduidig advies te kunnen geven aan de
zorginstellingen. Daarnaast willen de twee partijen ook dat de GGD West-Brabant deel
gaat nemen in het netwerk omdat het gunstig is voor het werkgebied waarin het netwerk
gaat opereren. Deze toezegging heeft de GGD West-Brabant gedaan en dit is ook gunstig
voor deze GGD omdat zij op deze manier ook gebruik kunnen maken van de kennis van
de GGD-HvB en het LMMI. Er is in deze casus dus sprake van een coöperatieve strategie.
Faciliterende strategie
De faciliterende strategie houdt in dat de actoren zich realiseren dat ze elkaar nodig
hebben om tot een gezamenlijke oplossing te komen. In deze casus zijn de actoren zich
ervan bewust dat ze elkaar nodig hebben om tot een gezamenlijke oplossing te komen.
Als een van de actoren zich terug zou trekken dan wordt het netwerk niet opgericht en
kan er geen eenduidige advisering plaatsvinden aan de zorginstellingen. Daarom kan er
ook gesteld worden dat er sprake is van een faciliterende strategie. De actoren hebben
door dat ze elkaar nodig hebben om het doel en de oplossing te bereiken.
In deze casus wordt het duidelijk dat er een aantal strategieën gevoerd worden. Het is
niet duidelijk of de actoren bewust of onbewust bepaalde strategieën uitvoeren. Uit deze
strategieën blijkt wel dat er in bepaalde mate sprake is van strategische onzekerheid in
deze casus.
5.6.3 Institutionele onzekerheid
Institutionele onzekerheid ontstaat wanneer het niet duidelijk is hoe interacties zich zullen
gaan ontwikkelen en hoe het proces zal verlopen. In het proces ontstaan er uiteindelijk
interactiepatronen, perceptiepatronen en regels.
In paragraaf 5.4.3 is duidelijk geworden dat de GGD-HvB en het LMMI contact
onderhouden met elkaar en dat er sprake is van interactie. De GGD West-Brabant wordt
weinig tot niet ingelicht over het proces. In figuur 5.6.3 is te zien dat de GGD-HvB en het
LMMI interactie hebben tussen elkaar en dat de GGD-HvB een dun lijntje heeft naar de
GGD West-Brabant omdat er voor zo ver bekend maar een keer contact is geweest over
de samenwerking.

LMMI

Figuur 5.6.3: Interactiepatronen
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Wat betreft perceptiepatronen komen de percepties van de actoren grotendeels overeen.
Ze hebben allemaal hetzelfde beeld van wat het probleem is, wat de oplossing is en hoe
de oplossing bereikt kan worden. Dit is ook duidelijk naar voren gekomen in de paragrafen
5.1 tot en met 5.4 in dit hoofdstuk, maar ondanks dat de percepties overeenkomen is er
toch sprake van een bepaalde geslotenheid en wordt het oprichten van het netwerk
uitgesteld. Dit duidt op een tegenstelling. De percepties van de actoren komen overeen,
maar toch ontstaat het netwerk niet. De actoren reageren enigszins terughoudend in het
oprichten van het netwerk. Dit duidt echter wel aan dat de actoren onzekerheden beleven,
want anders zou er geen uitstel plaatsvinden en het netwerk opgericht worden. Zoals
eerder ook beschreven gaf de arts-microbioloog aan dat het soms lijkt alsof de GGD-HvB
de samenwerking geen prioriteit geeft omdat er wat problemen waren met het plannen
van een bespreking (A. Buiting, persoonlijke communicatie, 2014). Dus hierin ervaart de
arts-microbioloog onzekerheid. Vanuit de GGD-HvB is er sprake van onzekerheid rondom
de financiën omdat ze dit eerst helemaal uitgezocht willen hebben voordat het netwerk
officieel wordt opgezet. De percepties van de actoren zijn wel gelijk, maar toch worden
er onzekerheden ervaren en is er sprake van een bepaalde geslotenheid.
Na de interactiepatronen en perceptiepatronen kunnen er regels ontstaan in een netwerk.
In paragraaf 5.5 zijn de verschillende regels besproken en geanalyseerd. De grensregels,
autoriteit-regels en winstregels zijn de regels die door de actoren niet besproken of
vastgelegd zijn. Omdat niet alle regels besproken en vastgelegd zijn ontstaat er
onzekerheid. De actoren kunnen strategieën uitvoeren om hun belangen in de regels door
te voeren. Zo ontstaat er tevens strategische onzekerheid omdat de actoren van elkaar
niet weten welke strategie ze zullen voeren op de regels die nog niet vastgesteld zijn. Er
is hier sprake van institutionele en strategische onzekerheid omdat niet alle regels zijn
besproken of vastgelegd, maar daarnaast reageren de actoren ook teruggetrokken. De
onzekerheid is niet alleen in theorie aanwezig, maar ook in de praktijk omdat er sprake is
van uitstel. Dit uitstel wordt veroorzaakt doordat de GGD-HvB eerst wil onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn rondom de financiën. De directie van de GGD-HvB gaf ook aan dat
het voorstel die er was nog niet helder genoeg was en dat het netwerk nog niet opgericht
kon worden. Het lijkt erop dat de GGD-HvB onzekerheden weg wil werken door duidelijk
te hebben wat het plan exact is en hoe de financiën geregeld gaan worden. Hierdoor
ontstaat er vertraging in het proces.
Vanuit het LMMI wordt er afgewacht wat de GGD-HvB gaat doen, want het LMMI kan niet
verder met het netwerk zonder deelname van de GGD-HvB. Wat betreft de GGD WestBrabant, zij wachten ook af tot er contact met ze wordt opgenomen over de
samenwerking. Er is in deze casus dan ook sprake van institutionele onzekerheid.
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In het theoretisch kader van dit onderzoek is ook beschreven dat zolang er sprake is van
institutionele onzekerheid er waarschijnlijk ook sprake is van inhoudelijke en strategische
onzekerheid. Er is in deze casus geen sprake van inhoudelijke onzekerheid, maar wel van
strategische onzekerheid omdat nog niet alle regels besproken of vastgesteld zijn is er ook
sprake van institutionele onzekerheid. De actoren kunnen door middel van de strategieën
nog proberen invloed uit te oefenen op de regels. Hierin wordt duidelijk dat de
onzekerheden vervlochten zijn met elkaar en dat zo lang nog niet alles helder en duidelijk
is tussen de actoren er strategieën gevoerd kunnen worden om invloed uit te oefenen op
het besluitvormingsproces.
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6. Conclusie en aanbevelingen
In dit onderzoek is er gekeken naar de oprichting van een regionaal infectiepreventie
netwerk in de GGD-regio’s Hart voor Brabant en West-Brabant door de GGD-HvB, het
LMMI en GGD West-Brabant. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende
deelvragen:
1. Wat leert de netwerktheorie ons over bepalende condities en randvoorwaarden
voor succesvolle samenwerking in netwerken?
2. Welke actoren nemen deel in het samenwerkingsverband en wat zijn hun belangen,
doelen en verwachtingen/wensen?
3. Welke interactiepatronen ontstaan hieruit en hoe gaan actoren om met
onzekerheden?
4. Hoe is de samenwerking in infectieziektepreventie in Nijmegen en Twente
gevormd?
In paragraaf 6.2 wordt de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord:
Hoe gaan de actoren om met institutionele onzekerheid tijdens het proces van het
vormen van een infectiepreventie netwerk in de GGD-regio’s Hart voor Brabant en
West-Brabant?
Hieronder in paragraaf 6.1 wordt er kort een antwoord gegeven op de deelvragen, daarna
volgt het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek en de conclusie die getrokken kan
worden.

6.1 Beantwoording deelvragen
Wat leert de netwerktheorie ons over bepalende condities en randvoorwaarden voor
succesvolle samenwerking in netwerken?
Vanuit de netwerktheorie is gebleken dat een netwerk een samenwerking is van
verschillende en meerdere organisaties die verschillende belangen hebben om een
gemeenschappelijk doel te bereiken. De karakteristieken van een netwerk leiden ertoe dat
er onzekerheden ontstaan tussen de verschillende actoren die deelnemen in het netwerk.
Actoren proberen deze onzekerheden te verminderen door strategieën te voeren om zo
invloed te krijgen op het proces. Om tot een succesvol netwerk te komen moeten actoren
zich bewust zijn van de karakteristieke van een netwerk maar ook van de onzekerheden
die zich kunnen voordoen. Als de actoren institutionele onzekerheid kunnen verminderen
of vermijden dan is de kans op slagen van het netwerk groter omdat er dan netwerkregels
ontstaan die ervoor zorgen dat er sturing ontstaat in het netwerk.
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Welke actoren nemen deel in het samenwerkingsverband en wat zijn hun doelen en
verwachtingen/wensen?
De actoren die deelnemen in het netwerk zijn de GGD-HvB, het LMMI en de GGD WestBrabant. Deze actoren willen eenduidig advies leveren aan de zorginstellingen wat betreft
infectiepreventie. Dit is nu nog niet het geval en daardoor kunnen er soms tegenstrijdige
adviezen gegeven worden door de actoren. De zorginstellingen kiezen namelijk het
goedkoopste

en makkelijkste alternatief en dit komt niet ten

goede

voor de

infectiepreventie. Tevens worden de actoren tegen elkaar uitgespeeld op deze manier.
De actoren willen door middel van het netwerk hun kennis delen zodat er eenduidig advies
gegeven kan worden aan de zorginstellingen over infectiepreventie. Er is sprake van
consensus over de doelen, oplossingen en verwachtingen alleen is er nog geen
duidelijkheid over de financiën rondom het proces.
Welke interactiepatronen ontstaan hieruit en hoe gaan actoren om met onzekerheden?
De GGD-HvB en het LMMI hebben interacties met elkaar, maar de GGD West-Brabant
wordt niet betrokken in het proces. De GGD West-Brabant is daardoor geen centrale actor,
maar is wel nodig voor het netwerk omdat er ook in hun werkgebied zorginstellingen zijn
die het netwerk wil bedienen.
De GGD-HvB probeert door middel van onderzoek te doen om te gaan met de
onzekerheden. Het LMMI wacht af op de bevindingen die de GGD-HvB gaat uitzoeken. De
GGD West-Brabant houdt zich vooralsnog afzijdig in het hele proces.
Er is in deze casus sprake van onzekerheden. Omdat er sprake is van institutionele
onzekerheid is er ook sprake van strategische onzekerheid. Dit komt omdat nog niet alle
regels bepaald zijn en daardoor proberen de actoren door middel van strategieën invloed
te hebben op de vorming van de regels.
Hoe is de samenwerking in infectieziektepreventie in Nijmegen en Twente gevormd?
Als we kijken naar de spiegelcases, de infectiepreventie netwerken in Nijmegen en Twente,
zijn deze netwerken ontstaan vanuit de behoefte van de zorginstellingen zelf. Zij hadden
behoefte aan betere adviezen en beleid over infectiepreventie. Zo zijn de netwerken
ontstaan en zijn infectiepreventiecommissies opgericht met de juiste deskundigen om aan
deze vraag te voldoen. Hiermee bedienen beiden netwerken een aantal zorginstellingen
die aangesloten zijn bij de netwerken.
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6.2 Conclusie
De beantwoording van deze deelvragen geeft uiteindelijk het antwoord op de hoofdvraag
van dit onderzoek:
Hoe gaan de actoren om met institutionele onzekerheid tijdens het proces van het
vormen van een infectiepreventie netwerk in de GGD-regio’s Hart voor Brabant en
West-Brabant?
Uit het onderzoek is gebleken dat de GGD-HvB, het LMMI en GGD West-Brabant de actoren
zijn die deel gaan nemen in het infectiepreventie netwerk in de GGD-regio’s Hart voor
Brabant en West-Brabant.
In de hoofdvraag van het onderzoek gaat het vooral om institutionele onzekerheid, maar
om erachter te komen of er sprake is van institutionele onzekerheid is het ook van belang
om te weten of er inhoudelijke en strategische onzekerheid voorkomt.
Uit de analyse is gebleken dat er geen sprake is van inhoudelijke onzekerheid omdat de
actoren het eens zijn over wat het probleem is en wat de oplossing is om het probleem
aan te pakken. Op inhoudelijk niveau worden er dan ook geen strategieën gevoerd om
invloed uit te oefenen.
In dit onderzoek is wel gebleken dat er sprake is van strategische onzekerheid en
institutionele onzekerheid. De strategieën die gevoerd worden zijn vooral gericht op
onderdelen van institutionele onzekerheid. In de analyse werd duidelijk dat niet alle regels
besproken of vastgelegd zijn. Dit zorgt ervoor dat de actoren onzekerheid voelen en
daardoor met strategieën proberen invloed te krijgen in het proces.
In deze casus is het infectiepreventie netwerk nog niet opgericht omdat er nog
vraagtekens zijn rondom de financiën van het netwerk. Dit lijkt ook de grootste drempel/
onzekerheid in heel het proces. Uit de analyse is dan ook gebleken dat de winstregels nog
niet vastgelegd zijn.
De GGD-HvB probeert deze onzekerheid op te lossen door van te voren uit te gaan zoeken
wat het beste is om te doen met de financiën. Het LMMI daarentegen is met het voorstel
gekomen om het netwerk in een stichting op te zetten en eigenlijk direct te beginnen.
Maar omdat de GGD-HvB eerst duidelijkheid wil over de financiën, moet het LMMI wachten
tot dit duidelijk is voor de GGD-HvB.
De GGD West-Brabant is een actor dat niet direct betrokken wordt door de andere twee
actoren, maar heeft zelf ook een afwachtende houding. Zij voeren een passieve strategie
en wachten af.
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Zo bekeken lijkt het erop dat de GGD-HvB door middel van onderzoek probeert om de
institutionele onzekerheid op te heffen. Daarnaast voeren de GGD-HvB en het LMMI
beiden verschillende strategieën, namelijk de go-alone strategie, de coöperatieve strategie
en de faciliterende strategie. De coöperatieve en faciliterende strategieën kunnen
enigszins als positieve strategieën gezien worden omdat de actoren hier wel realiseren dat
ze elkaar nodig hebben om het netwerk op te richten. Maar de go-alone strategie duidt er
wel weer op dat er sprake is van enige terughoudendheid omdat de situatie niet veranderd
is. Maar wat wel belangrijk is, is dat de GGD-HvB en het LMMI noodzakelijk zijn om dit
netwerk op te starten. Het is namelijk niet levensvatbaar als de GGD-HvB of het LMMI zich
terug zou trekken. Zonder de GGD West-Brabant is er wel een mogelijkheid voor het
netwerk, maar de GGD-HvB en het LMMI zijn cruciale actoren om dit netwerk op te richten.
Dus er zal wel verandering moeten komen in de go-alone strategie als deze actoren het
regionaal infectiepreventie netwerk daadwerkelijk willen oprichten.
Geconcludeerd kan worden is dat de GGD-HvB door onderzoek te doen vat probeert te
krijgen op institutionele onzekerheid. Het LMMI heeft de GGD-HvB de ruimte gegeven om
dit onderzoek te doen en wacht de bevindingen af. En de GGD West-Brabant houdt zich
afzijdig totdat zij gecontacteerd worden door een van de twee partijen. Dit is hoe de
actoren omgaan met institutionele onzekerheid.

6.3 Aanbevelingen
In dit onderzoek is gebleken dat er institutionele onzekerheid voorkomt en wordt ervaren
en dit brengt tevens strategische onzekerheid met zich mee omdat nog niet alle
netwerkregels bepaald zijn. Het is voor het slagen van het netwerk dan ook van belang
dat er consensus bereikt moet worden over de netwerkregels tussen de actoren. Zolang
de netwerkregels niet vastgelegd zijn kan het netwerk niet ontstaan en functioneren,
omdat er geen vertrouwen is in elkaar. Consensus kan bereikt worden door bijvoorbeeld
voorlopige regels op te stellen en deze bij te werken als alles helder en duidelijk is. Het
belangrijkste knelpunt in dit onderzoek lijkt de financiën rondom het netwerk te zijn. Dit
is een punt waarin er voorlopige beslissingen genomen kunnen worden en geëvalueerd
kan worden hoe dit uitpakt in de praktijk. Aan de hand van de evaluaties kunnen de
beslissingen worden bijgewerkt.
Vanuit de spiegelcases zijn er ook een aantal aanbevelingen naar voren gekomen. De
infectiepreventie netwerken in Twente en Nijmegen geven aan dat het belangrijk is dat de
vraag voor zo een dergelijke netwerk vanuit de zorginstellingen komt. Zij geven aan dat
het waarschijnlijk niet gaat werken als het van bovenaf opgelegd wordt. Dus het is wel
belangrijk dat de zorginstellingen invloed kunnen hebben. Er is in het netwerk in Brabant
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al aangegeven dat er een klankbordgroep ingesteld gaat worden waarin de zorginstellingen
mee kunnen denken. Het is dus wel belangrijk dat dit ook daadwerkelijk gebeurd.
Nog een aanbeveling vanuit het netwerk in Twente is dat flexibiliteit in de hygiëneprotocollen ervoor kan zorgen dat het in meerdere zorginstellingen toepasbaar is. De
flexibiliteit kan ervoor zorgen dat er een regionaal infectiepreventiebeleid ontstaat zoals
de actoren dat wensen.
Nog een aanbeveling vanuit het netwerk in Twente is om evaluatiemomenten in te plannen
in bijvoorbeeld het aantal infecties. In Nijmegen doen ze dit al. Zij hebben een nul-moment
genomen en vanaf dat moment wordt er gekeken naar wat de verbeteringen zijn in het
beleid. Tevens doen ze in Nijmegen ieder jaar op een vastgestelde dag de infecties meten
in de zorginstellingen en zo krijgen ze een beeld over het aantal infecties over de jaren
heen. Dit is iets wat in het netwerk in Brabant ook gedaan kan worden.
Dit zijn allemaal aanbevelingen die de actoren over kunnen nemen om het slagen van het
infectiepreventie netwerk te vergroten.

6.4 Reflectie
In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de netwerktheorie om erachter te komen hoe
de actoren omgaan met institutionele onzekerheid tijdens de vorming van een netwerk.
Hierdoor is het onderzoek dus vooral op een institutionele wijze benaderd. Het onderzoek
had ook op een andere manier benaderd kunnen worden bijvoorbeeld door meer een
sociologische invalshoek te nemen.

Dit

zou

een

manier

kunnen

zijn

om

een

vervolgonderzoek te doen. Dan kan er dieper worden ingegaan op de interactiepatronen,
perceptiepatronen en de vorming van de regels. Nu wordt er namelijk heel abstract
omgegaan met de strategieën. Er is wel of geen sprake van een bepaalde strategie terwijl
in de interacties de strategieën misschien wel op een andere manier voorkomen. Dus dit
zou in een vervolgonderzoek onderzocht kunnen worden.
Er is in dit onderzoek voor gekozen om alleen de visie van de actoren van het netwerk te
gebruiken. In een vervolgonderzoek zou het een mogelijkheid kunnen zijn om de visie van
de klanten, dus de zorginstellingen, er ook in te beschrijven. In dit onderzoek is dat
uiteindelijk niet gedaan, omdat het niet van belang was voor de hoofdvraag.
Reflecterend op dit onderzoek hadden een aantal dingen beter gekund. Het vooronderzoek
had beter doorlopen kunnen worden net als de planning van het onderzoek. Tevens was
het lastig als onderzoeker om een dubbele rol te hebben. Intern bij de GGD-HvB werd een
ander onderzoek verwacht dan wat uiteindelijk het onderzoek moest opleveren. Hierdoor
is de loop van het onderzoek anders verlopen dan voorspeld en gepland.
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Bijlage 1: Interviewguide actoren
Interviewguide actoren
Vraagstelling: Welke samenwerkingsvorm en de daarbij behorende taak- en
rolverdeling, is mogelijk en wenselijk met de verschillende infectieziektepreventie
actoren in de GGD-regio’s Hart voor Brabant en West-Brabant?
Doel: Het doel is om uit te zoeken welke samenwerkingsvorm en de daarbij
behorende taak-en rolverdeling mogelijk en wenselijk is met de verschillende actoren
wat betreft infectieziektepreventie in de GGD-regio’s Hart voor Brabant en WestBrabant teneinde een advies te geven hierover in een business case.
Doel interview: Duidelijkheid krijgen in de doelen, belangen, positie,
afhankelijkheid, verwachtingen en toekomstvisie van de actoren.

Introductie
- Mezelf introduceren
- Toestemming vragen voor opname
- Kunt u kort iets over u zelf vertellen en over uw functie/ wat u doet.
Vragenlijst
Doelen
- Welke doelen heeft uw organisatie/afdeling?
- Hoe wilt u de doelen van uw organisatie/afdeling bereiken?
- Wat is het probleem dat opgelost moet worden met deze infectiepreventie samenwerking?
- Welk doel/doelen heeft u voor ogen voor de infectiepreventie samenwerking?
- Hoe wilt u de doelen van de samenwerking bereiken?
- Welke actoren/organisaties hebben de middelen die nodig zijn om de gestelde doelen te
bereiken?
(toelichting: je hebt een middel nodig om een doel te bereiken en welke middelen zijn er
nodig om de doelen van de samenwerking te bereiken)
Politieke positie
- Welke actoren/deelnemers kunnen het proces vertragen of blokkeren?
- Welke actoren moeten steun verlenen en kunnen beslissen over het te realiseren
doelstelling?
- Hoe zien jullie de rol van zorgverzekeraars, provincie, gemeente en RIVM binnen het
netwerk? ( Denk aan subsidies)
Belangen
- Wie worden er in hun belang geraakt door de uitkomsten van de besluitvorming? ( Denk
aan zorginstellingen en bewoners)
- Welke actoren kunnen bijdragen aan de verrijking van kennis, inzichten en ideeën over het
probleem en over oplossingen?
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-

Wie heeft er baat bij de samenwerking? (Denk aan bewoners en families indirect)
Welke risico’s loopt uw organisatie bij deze samenwerking?

Afhankelijkheid
- Is er sprake van afhankelijkheid om de gestelde doelen te bereiken? Zo ja, van wie en
waarom?
- Is het middel waar jullie afhankelijk van zijn te vervangen, waardoor de afhankelijkheid
minder wordt?
- Hoe zien jullie de financiële kant? Welke tarieven zijn mogelijk?
Verwachtingen/toekomstvisie
- Hoe zien jullie de verhoudingen het liefst tussen de verschillende actoren?
- Wat wordt er verwacht van de samenwerking?
- Welke taken moeten er worden uitgevoerd door de samenwerking?
- Hoe ziet u de rolverdeling binnen de samenwerking?
- Wat zijn de voordelen van de samenwerking?
- Wat zijn de nadelen van de samenwerking?
- Hoe ziet u de toekomst van de samenwerking? (Hoe breed kan het takenpakket worden?)
Afsluiting
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Bijlage 2: Interviewguide GGD West-Brabant
Interviewguide GGD West-Brabant
Vraagstelling: Welke samenwerkingsvorm en de daarbij behorende taak- en
rolverdeling, is mogelijk en wenselijk met de verschillende infectieziektepreventie
actoren in de GGD-regio’s Hart voor Brabant en West-Brabant?
Doel: Het doel is om uit te zoeken welke samenwerkingsvorm en de daarbij
behorende taak-en rolverdeling mogelijk en wenselijk is met de verschillende actoren
wat betreft infectieziektepreventie in de GGD-regio’s Hart voor Brabant en WestBrabant teneinde een advies te geven hierover in een business case.
Doel interview: Duidelijkheid krijgen in de betrokkenheid van GGD WestBrabant bij het infectiepreventie netwerk.

Introductie
-

Mezelf introduceren

-

Toestemming vragen voor opname

-

Kunt u kort iets over u zelf vertellen en over uw functie/ wat u doet.

Vragenlijst
Doelen
-

Welke doelen heeft uw organisatie?

-

Hoe wilt u de doelen van uw organisatie bereiken?

-

Wat

is

volgens

u

het

probleem

dat

opgelost

moet

worden

met

deze

infectiepreventiesamenwerking?
-

Welk doel heeft u voor ogen voor de infectiepreventiesamenwerking?

Standpunt
-

Wat vinden jullie van de samenwerking/ infectiepreventie netwerk?

-

Hebben jullie hygiënisten in dienst? Zo ja, wat zijn hun taken? Zijn ze betrokken bij
verpleeghuizen? Hebben jullie marktgerichte taken?

-

Zouden jullie willen deelnemen aan het netwerk? Of zouden jullie later in het proces willen
deelnemen?
Zo ja, wat zouden de redenen zijn om deel te nemen? Zo nee, waarom willen jullie niet
deelnemen aan het netwerk?

-

Wat zouden jullie willen bereiken door deel te nemen?
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-

Hoe zien jullie de eigen rol binnen het infectiepreventie netwerk?

-

Hoe zien jullie de rol van de GGD in het algemeen in het netwerk?

-

Wat zouden jullie kunnen bijdragen aan de samenwerking? Wat is jullie meerwaarde in deze
samenwerking?

-

Wat zouden jullie er financieel voor over hebben om deel te nemen in het netwerk? (denk
aan salariskosten hygiënist, of detachering) .

Verwachtingen/ toekomstvisie
-

Wat wordt er verwacht van de samenwerking?

-

Hoe ziet u de rolverdeling binnen de samenwerking?

-

Wat zijn de voordelen van de samenwerking?

-

Wat zijn de nadelen van de samenwerking?

-

Hoe ziet u de toekomst van de samenwerking? ( Hoe breed kan het takenpakket worden?
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Bijlage 3: Interviewguide infectiepreventie netwerk Twente
en Nijmegen
Interviewguide infectiepreventie netwerk Twente en Nijmegen
Vraagstelling: Welke samenwerkingsvorm en de daarbij behorende taak- en
rolverdeling, is mogelijk en wenselijk met de verschillende infectieziektepreventie
actoren in de GGD-regio’s Hart voor Brabant en West-Brabant?
Doel: Het doel is om uit te zoeken welke samenwerkingsvorm en de daarbij
behorende taak-en rolverdeling mogelijk en wenselijk is met de verschillende actoren
wat betreft infectieziektepreventie in de GGD-regio’s Hart voor Brabant en WestBrabant teneinde een advies te geven hierover in een business case.
Deelvraag 4: Hoe is de samenwerking in infectieziektepreventie in Nijmegen en
Twente opgezet?
Doel interview: Duidelijkheid krijgen in de opzet van het netwerk en wat
succesfactoren en verbeterpunten zijn.

Introductie
-

Mezelf introduceren

-

Toestemming vragen voor opname

-

Kunt u kort iets over u zelf vertellen en over uw functie/ wat u doet.

Vragenlijst
Ontstaan netwerk
-

Hoe is het netwerk ontstaan?

-

Hoe is het netwerk georganiseerd?

-

Wat was voor jullie de reden om een samenwerking te organiseren?

-

Welke juridische vorm heeft deze samenwerking?

-

Wat is jullie visie en hoe is die tot stand gekomen?

-

Welk doel willen jullie bereiken met het project/netwerk?

-

Wie neemt er allemaal deel in het netwerk? (Denk ook aan verschillende artsen).

Taken/organisatie
-

Welke taken voeren jullie uit?

-

Hoe is de rolverdeling, wie heeft welke taak? Wie is beslissingsbevoegd?
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-

Hoe communiceren jullie? Hoe vaak wordt er overleg gevoerd?

-

Hoe houden jullie het netwerk financieel draaiende?

-

Wat voor uurtarief hanteren jullie en hoe is die tot stand gekomen?

-

Werken jullie op basis van contracten?

-

Welke diensten bieden jullie de klanten?

Succesfactoren/verbeterpunten/risico
-

Hebben jullie je doelen bereikt? En zo ja, wat heeft er voor gezorgd dat de doelen bereikt
zijn. M.a.w. wat zijn de succesfactoren? Zo nee, wat kan er nog verbeterd worden?

-

Zijn er nog verbeterpunten waar jullie aan willen werken of minder succesvolle gedeelten in
het beleid?

-

Wat zijn de voordelen en nadelen van deze samenwerking?

-

Zijn er adviezen die je kunt meegeven bij het opzetten van het netwerk? Zijn er dingen waar
we rekening mee moeten houden? Wat zijn de valkuilen?

Afsluiting
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