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Landelijke- en regionale context leidt tot meer onderlinge ontmoeting en verbinding 
De onderlinge samenwerking in de zorg voor mensen met hersenletsel wordt alsmaar sterker. De samenwerking 

ontwikkelt zich rond specifieke en gedeelde thema´s, in regionale initiatieven voor geïntegreerde netwerkzorg 

en/of vanuit implementatievraagstukken rond nieuwe zorgstandaarden. Deze ontwikkelingen maken dat de 

ontmoeting binnen ketens/netwerken intensiever wordt en een behoefte is ontstaan aan een onderzoek naar 

verbindingsmogelijkheden tussen de twee landelijke samenwerkingsverbanden voor mensen met hersenletsel. In 

bestuurlijke overleggen van beide stichtingen is de opdrachtformulering voor een verkenning van 

verbindingsmogelijkheden besproken en vastgesteld. 

‘Stichting LOHL en KNCN gaan samen onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van een verbinding tussen 

beide entiteiten en welke mogelijkheden van verbinding hierbij passend zijn, zodat er landelijk én regionaal in de 

ketens en netwerken beter kan worden samengewerkt tussen traumatisch en niet traumatisch hersenletsel. 

Mensen met hersenletsel ontvangen hierdoor meer passende zorg en ondersteuning.’ 

Onderzoek naar verbindingsmogelijkheden gaat starten 
Stichting LOHL en KNCN hebben als gezamenlijk opdrachtgever Common Eye verzocht om een onderzoek naar 

verbindingsmogelijkheden op zich te nemen. Common Eye is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in 

samenwerkingsvraagstukken. Voor meer informatie zie www.CommonEye.nl. Adviseurs Janneke Steijns en Linda 

Klont van Common Eye, zullen dit onderzoek samen uitvoeren.  

Het resultaat van het onderzoek zal worden beschreven in een adviesrapport, waarin de toegevoegde waarde 

(inclusief eventuele risico’s) voor de bestaande en nieuwe doelgroepen en samenwerkingsverbanden allereerst 

worden geconcretiseerd. Vanuit deze inzichten worden meerdere verbindingsmogelijkheden (scenario’s en 

organisatievorm) uitgewerkt met een plan van aanpak. Het adviesrapport wordt afgerond met een prioritering van 

de verbindingsmogelijkheden en een concluderend advies. De tijdplanning voor dit onderzoek is vanaf oktober tot 

eind december 2022.  

We hebben u nodig! 
Voor de opzet van het onderzoek is bewust voor gekozen om de achterban van beide samenwerkingsverbanden, 

de prominente stakeholders en (vertegenwoordigers van) mensen met hersenletsel te betrekken. Het onderzoek 

naar verbinden en vormen van samenwerking vraagt input van betrokken partijen, omdat deze partijen een 

gedeelde opgave hebben. Een gemeenschappelijke ambitie om een brede samenwerking te realiseren, verbindt 

partijen met elkaar, voorkomt spraakverwarring en helpt om de juiste vorm voor samenwerking te vinden.  

Om tot een krachtige en breed gedeelde ambitie te komen, maken de volgende stappen deel uit van het 

onderzoek: 

• Er wordt een begeleidingsgroep ingericht waarmee de procesgang, voortgang en ontwerp/toetsing van 

scenario’s wordt doorgenomen. In deze begeleidingsgroep worden naast de voorzitters van de besturen 

een tweede bestuurlijk verantwoordelijk persoon vanuit beide stichtingen toegevoegd. 

o KNCN:  

▪ Bert Vrijhoef (voorzitter)  

▪ Luikje van der Dussen (vice-voorzitter) 

o Stichting LOHL: 

▪ Peter Brouwers (voorzitter dagelijks bestuur) 

▪ Simone Sepp, lid bestuurlijk overleg  

• De adviseurs nemen kerndocumenten van Stichting LOHL en KNCN door en identificeren relevante 

gespreksthema’s voor individuele interviews. 

• Aansluitend worden Individuele semi-gestructureerde online interviews met de achterban en een aantal 

prominente stakeholders gevoerd (maximaal 15 interviews). De begeleidingsgroep stelt de lijst met te 

interviewen personen op. Deze mensen worden afzonderlijk benaderd en geïnformeerd over het doel en 

de opzet van het interview.  

• Met de informatie uit de documenten en de interviews wordt een opbrengstrapportage gemaakt en een 

ontwerpsessie met de begeleidingsgroep voorbereid. Zo nodig wordt hier nog een tweede bijeenkomst 

voor ingepland.  

• Een concept adviesrapport wordt opgesteld en er wordt een feedbackronde met de begeleidingsgroep 

gehouden. 

http://www.commoneye.nl/


• Tot slot wordt het adviesrapport afgerond en aangeboden aan de begeleidingsgroep. 

De uiteindelijke keuze voor het best passende scenario wordt binnen de geëigende besluitvormingsroutes van 

Stichting LOHL en KNCN én in afstemming tussen beide partijen gekozen en bekrachtigd. 

 

Hoe blijft u geïnformeerd? 
Zowel Stichting LOHL als KNCN hebben eigen interne communicatielijnen met hun achterban en benutten deze 

informatielijnen om u verder op de hoogte te houden. Desgewenst kan op verzoek vanuit de begeleidingsgroep 

nog extra gedeelde berichtgeving worden geïnitieerd. Voor vragen over en/of naar aanleiding van dit bericht 

graag gebruik maken van info@kennisnetwerkcva.nl en of  bpellekaan@sigra.nl  
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