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Inleiding

Met trots presenteren wij het jaarplan van het Korsakov Kenniscentrum 2020 . Vanuit de 

strategische koers notitie 2021 zijn de 5 strategische speerpunten uitgewerkt naar concrete 

doelstellingen en activiteiten (zie kader hiernaast) . Het jaarplan geeft de belangrijkste 

activiteiten aan voor het komende jaar . 

We staan nu op de drempel van 2020 . Dit komende jaar zal voor het KKC de nadruk liggen op 

het vormgeven van de doorontwikkeling van het kenniscentrum en de implementatie van de 

beleidsrichting voor expertisecentra langdurige zorg . Uiteraard blijven kennisontwikkeling, 

kennisverspreiding en -deling en training & scholing vanzelfsprekend de kernactiviteiten van 

het Korsakov Kenniscentrum .

Ik hoop u te ontmoeten bij het gezamenlijk realiseren van dit jaarplan .

Namens het bestuur Korsakov Kenniscentrum,

Cynthia Vogeler

Directeur Korsakov Kenniscentrum
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Doorontwikkeling van een gespecialiseerd Lerend KennisNetwerk
K	Het KKC is een gespecialiseerd lerend kennisnetwerk van zorgprofessionals in expertisecentra 

voor Korsakov zorg . De complexe en steeds complexer wordende zorg en behandeling van 

mensen met Korsakov vraagt om verdieping en verbreding bij het ophalen van kennisvragen, 

organiseren van kennisdeling en ontwikkeling en verspreiden van nieuwe kennis door de 

gehele keten . Er wordt doorontwikkeld op intercollegiaal advies in vakgroepen, ketenbrede 

consultatie en inspiratie tot innovatie .

K	Er is een eenvoudige toegang tot actuele (thematisch) ingerichte kennisbank . 

K	Het KKC werkt gericht aan een effectieve deling en uitwisseling van innovatie, kennis en best 

practises door de gehele keten . 

K	Er is een effectieve communicatiestrategie en uitvoering / website/ social media/ fora 

ontwikkeling die ondersteunend werkt aan het netwerk .

Kennisontwikkeling op basis van de patient journey en kwaliteit van leven 
K	Vanuit het perspectief van de cliënt worden de knelpunten en de behoeften geformuleerd die 

de basis vormen voor de inventarisatie in de praktijk van kennishiaten en onderzoeksvragen . 

K	Het KKC stimuleert en faciliteert praktijkgerichte kennisontwikkeling en onderzoek 

gericht op oplossingen voor de in de praktijk geïdentificeerde kennisvragen en (nieuwe) 

mogelijkheden voor verbeteringen van de kwaliteit van leven van cliënten . 

K	Ketenbrede zorgstandaard Korsakov met de patient journey als uitgangspunt die in het 

kwaliteitsregister van ZiNL wordt opgenomen . 

K	Bij alle kennisproducten wordt altijd gestreefd naar maximaal draagvlak voor de ontwikkelde 

kennis binnen de groep van deskundigen en professionals in Nederland .

Stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Korsakov voor 
de gehele keten
K	Ontwikkelen van een Kennisagenda voor praktijkgericht onderzoek Korsakov . 

K	Financieringsmogelijkheden voor onderzoek in kaart brengen .

K	Agenderen van de Kennisagenda Korsakov bij grote subsidieprogramma’s (NWO-ZonMw) en 

programma’s via VWS ihkv de programmering van subsidieprogramma’s .

K	Stimuleren van onderzoek en waar mogelijk faciliteren van onderzoek door de keten .

Korsakov Academie gericht op de specifieke competenties Korsakovzorg
K	De Korsakov Academie ontwikkelt door naar een modulair opleidingsprogramma specifiek 

voor zorgprofessionals in de Korsakovzorg met als basis het competentieprofiel Korsakov 

zorgverlener, de kennishiaten vanuit de praktijk, nieuwe kennis . 

K	Het opleidingsprogramma kent geaccrediteerde opleidingen gebaseerd op de laatste 

wetenschappelijke inzichten die naadloos aansluit op de vraag uit de zorgpraktijk . 

K	 In de opleidingen is aandacht voor leren met elkaar en van elkaar .

K	Verbinding en uitwisseling met opleidingsinstituten krijgt verder vorm . (ROC-HBO) .

KKC als kenniscentrum en netwerk van expertisecentra voor de gehele Korsakov 
keten
K	Kennis en informatieplaats voor leden, met aandacht voor verbreding van het netwerk van 

leden door de gehele zorgketen heen .

K	Toegankelijke kennisplaats (overzicht van bestaande kennis/publicaties en onderzoeken – 

kennis in ontwikkeling – kennisvragen + verbinding met externe kennispleinen maar ook voor 

cliënten/verwijzers/ mantel/ kenniswerkers/beleidsmakers/kennisinstituten) .

K	 landelijk erkend kenniscentrum met een netwerk van gespecialiseerde expertisecentra op het 

gebied van zorg en behandeling van mensen met Korsakov .

K	 Zet kennis en expertise in om de (landelijke) voorwaarden/ beleid voor goede zorg aan 

mensen met Korsakov te optimaliseren .

3
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Speerpunten Strategische koers 2021
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Van Strategische Koers 2021 naar 
doelen en acties KKC 2020

In 2020 liggen de doelen en acties in het verlengde van de speerpunten beschreven in de 

strategische koersnotitie 2021 . De doelen en acties sluiten aan op de ingezette activiteiten en 

geven invulling aan de ontwikkelingen naar een kennisinfrastructuur langdurige zorg voor 

specifieke doelgroepen zoals Korsakov .

Een belangrijke doelstelling van het KKC voor 2020 zal zijn het tijdig en zorgvuldig bijdragen 
aan de inrichting van de kennisinfrastructuur specifieke doelgroepen .

In het lopende jaar is de beleidsrichting Expertisecentra Langdurige Zorg vanuit het 

ministerie VWS geconcretiseerd . De VWS beleidsbrief van 3 september 2019 aan de 

Tweede Kamer geeft een tijdspad en richting aan voor de inrichting en ondersteuning van 

kenniscentra en expertisecentra voor 10 specifieke doelgroepen (hoog complex met laag 

volume) waaronder de doelgroep mensen met Korsakov . Deze ontwikkeling betekent een 

belangrijke impuls op het terrein van kennisontwikkeling, onderzoek en implementatie, 

vertaling van kennis naar opleidingen, ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten voor de 

praktijk als zorgprogramma’s en standaarden en meer mogelijkheden voor kennisdeling . 

De kennisinfrastructuur voor specifieke doelgroepen zal het komend jaar verder uitgewerkt 

worden en er zullen voorbereidingen getroffen worden om als KKC in de eerste groep van 

veldpartijen te mogen starten met de inrichting van de kennisinfrastructuur specifieke 

doelgroepen per 2021 .

Deze beleidsontwikkeling draagt bij aan een stevige doorontwikkeling van het 

gespecialiseerd kennisnetwerk en kenniscentrum dat het KKC in de afgelopen 10 jaar is 

geworden . 

De Kennisagenda Korsakov die in juli 2019 is overhandigd aan het ministerie van VWS 

vraagt in het komende jaar als doelstelling het faciliteren van een brede afstemming 
en ondersteuning bij het invulling geven aan de kennisagenda die het veld vanuit 

praktijkvragen heeft opgetekend . De kennisagenda is breed verspreid . In dit  lopende jaar is 

reeds zichtbaar geworden dat de kennisontwikkeling en onderzoeken bij onze lidorganisaties 

i .s .m . kennisinstellingen invulling geven  aan de praktijkvragen zoals geprioriteerd in de 

kennisagenda . Verdere agendering van de kennisagenda en facilitering vanuit het KKC bij 

het verkrijgen van onderzoeksmiddelen moet bijdragen aan succesvol implementeren van de 

kennisagenda .

De Korsakov Academie zal als doelstelling voor 2020 meekrijgen: de verdere aansluiting van 
het opleidingsaanbod bij de praktijkleervragen . Het behoud van de kwaliteit en groei van 

het aantal geboden trainingen aan lidorganisaties en de ontwikkeling van nieuwe trainingen 

op basis van praktijkvragen staan ook komend jaar centraal . Daarnaast is er, zoals in de 

kwaliteitscyclus opgenomen, een continue actualisering van de trainingen op basis van 

laatste wetenschappelijke inzichten, kennis en best practises vanuit de praktijk .

Met goed bezochte kennisbijeenkomsten, wetenschapsforum en de door leden 

georganiseerde symposia is er binnen het kennisnetwerk veel nieuwe kennis gedeeld en 

expertise getoond die het gespecialiseerd kennisnetwerk versterken . Een gespecialiseerd 
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kennisnetwerk kent ook vakgroepen waar discipline gerichte uitwisseling van kennis en 

expertise in aparte vakgroepen de noodzakelijke aandacht krijgen, het vakgerichte netwerk 

wordt versterkt en waar input kan worden opgehaald waar landelijke beleidsbepalende 

stakeholders vragen hebben over de specifieke zorg, behandeling en verblijf voor mensen 

met Korsakov .  

Doelstelling voor 2020 zal zijn het structureel vormgeven en invulling geven aan de 
vakgroepen binnen het KKC . Dit plan stond gepland voor 2019 maar door de veelheid aan 

nieuwe ontwikkelingen is hier onvoldoende structurele invulling aan gegeven . 

Met een geactualiseerde en gebruiksvriendelijker website ligt er de opdracht voor het KKC 

om recht te doen aan de kernboodschap: Korsakov Kenniscentrum - Alles over Korsakov . 

In 2020 zal aandacht uitgaan naar een betere digitale vindbaarheid van informatie en 
kennis over Korsakov, van ervaringen uit de praktijk tot wetenschappelijke publicaties over 

Korsakov . Ook zal de website meer herkenbaar zijn als vereniging voor leden en door leden 

met meer betrokkenheid van leden bij het invulling geven aan de inhoud van de website . 

Het KKC wordt herkend door de stakeholders betrokken bij de kennisinfrastructuur 

langdurige zorg . Ook in het komende jaar zal het KKC op kennisgerichte 
beleidsontwikkelingen volgen en leden informeren over ontwikkelingen die zorg en 
behandeling van de specifieke doelgroep gaan raken. Ook zal het KKC de verbinding 
verder versterken tussen beleidsontwikkeling en de praktijk bij lidorganisaties . Hierbij 

kan genoemd worden de implementatie van de toegang van de GGZ tot de Wlz, de 

beleidsontwikkeling gericht op de extramurale behandeling voor zeer kwetsbare doelgroepen 

(ZGSP) en de toepassing van de WZD en WvGGZ bij mensen met Korsakov . 

Het KKC zal in samenwerking met Zwarte Gat en de lid organisaties onderzoeken of een 

landelijk cliëntenpanel/ naastenberaad vormgegeven kan worden in 2020 om hiermee 

de stem van de cliënten een steviger plaats te geven bij de ontwikkeling en het delen van 

kennis over Korsakov . 

Met het beschrijven van de strategische koers KKC 2021 is de richting aangegeven voor de 

ontwikkeling van het KKC tot en met 2021 . In het komende jaar zal een proces ingericht 
worden voor de ontwikkeling van de strategische koers 2021- 2225 .  
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Doelen en acties 2020

Hieronder volgt de vertaling van de strategische speerpunten naar de doelen en acties voor 2020 .

Gespecialiseerd lerend kennis netwerk Korsakov

1 Het structureel vormgeven en invulling geven aan de vakgroepen binnen het KKC  

K  Vakgroep Specialistische verpleegkundigen 

K  Maatschappelijk werkenden en geestelijk verzorgers . 

K  Specialisten Ouderengeneeskunde/ artsen, psychologen

Centraal staan kennisdeling, advies & consultatie en versterking netwerk . 

2 Goede digitale vindbaarheid van informatie en kennis over Korsakov op de KKC-

kennisbank 

K   De website is actueel en goed toegankelijk voor alle leden en breder, voor professionals 

binnen de keten van Korsakov . 

3 Ervaringsdeskundigheid vormgeven in een landelijk cliëntenpanel/ naastenberaad 

Korsakov

K   Ervaringsdeskundigheid structureel borgen binnen het KKC bij de ontwikkeling van 

kennisproducten zoals voor zorgstandaarden en programma’s, onderzoeksvoorstellen, 

knelpunten inventarisatie . 

K   Vormgeven en organisatie zal in samenwerking gaan met bestaande landelijke 

cliëntenorganisaties, lidorganisaties en hun cliëntenraden en/of, familieraden .

4 Kennisbijeenkomsten o .b .v . praktijkvragen worden actuele ontwikkelingen, best 

practise, nieuwe kennis en innovaties gedeeld met leden

5 Wetenschapsforum, jaarlijks KKC-symposium waarin de ontmoeting tussen wetenschap, 

onderzoek op het gebied van Korsakov en de zorgpraktijk centraal staat .

Kennisontwikkeling o.b.v. Patient Journey en kwaliteit van leven

1 Faciliteren bij de afstemming van onderzoek en de ondersteuning bij het invulling 

geven aan de Kennisagenda met onderzoek.

K    Subsidietrajecten voor onderzoek ondersteunen en faciliteren in de aanvraagfase en 

begeleidingsfase

K    Stimulering onderzoekslijnen bij kennisinstituten en lid organisaties in lijn van de 

kennisagenda

2 Start ketenbrede zorgstandaardontwikkeling Korsakov die voldoet aan de richtlijnen 

van ZiNL .  
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Stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Korsakov voor de 
gehele keten

1 Kennisagenda Korsakov vertalen naar subsidieaanvragen bij ondermeer ZonMw 
programma Langdurige Zorg en Ondersteuning en Programma GGZ i .s .m . 
wetenschapsraad en leden KKC .

2 Onderzoekslijnen, onderzoeken, onderzoekers en publicaties in beeld brengen op de 
website van het KKC

Korsakov academie gericht op specifieke competenties Korsakov zorg en behandeling

1 Aansluiting van het opleidingsaanbod bij de praktijkleervragen

K   Ontwikkeling Training Moreel beraad en het 7-dimensie mode

K   Actualisering van trainingen op basis van de vraag vanuit de praktijk en nieuw 

ontwikkelde kennis

K   Leerplan ontwikkeling specifiek voor zorgprofessionals in de Korsakov zorg en 

behandeling, met als basis het competentieprofiel, de kennishiaten en kennisvraag uit 

de praktijk

KKC als het kenniscentrum binnen de kennisinfrastructuur specifieke doelgroepen 

1 Tijdig en met zorg bijdragen aan de inrichting van de kennisinfrastructuur specifieke 

doelgroepen

K   Informeren leden over de ontwikkelinge

K   Vormgeven van het proces voor de inrichting van kennisinfrastructuur specifieke 

doelgroep Korsakov

K   Programmavoorstel afgestemd en gefinancierd door ZonMwten behoeve van het KKC  

in het kader van academisch kennisnetwerken specifieke doelgroepen

2 Strategische positionering KKC in het kader van doelgroep specifieke beleids-

ontwikkelingen

K   Kennisgerichte beleidsontwikkelingen volgen en leden informeren over ontwikkelingen 

die de specifieke doelgroep direct gaan raken

K   Verbinding leggen tussen beleidsontwikkeling en de praktijk bij lidorganisaties opdat 

een bijdrage vanuit het netwerk wordt geleverd die de beleidsontwikkeling beter doet 

aansluiten aansluit bij de behoeften vanuit de zorgpraktijk voor mensen met Korsakov .



10 KORSAKOV KENNISCENTRUM

Begroting 2020
BEGROTING 2020
OPBRENGSTEN
Contributie 151.278                   
Academie 60.000                     
Boeken 500                          
Expertmeeting/overige baten 1.071                       
Subsidie (ZonMw) 150.000                   

TOTAAL opbrengsten 362.849                   

KOSTEN
Projectkosten
Academie 47.000                     
Projecten 6.666                       
Wetenschapsraad en onderzoek 20.000                     
Kennisbijeenkomsten 5.000                       

TOTAAL projectkosten 78.666                     

Organisatiekosten
Personeelskosten bureau 195.009                   
Personeelskosten niet in loondienst * 30.000                     
Reiskosten en verblijfskosten 5.610                       
Scholing (scholing, symposia bezoek) 408                          
Overige personeelskosten (telefoon, ict) 510                          
Kantoorbenodigdheden 408                          
Kantoor huurkosten 2.040                       
Website hosting en onderhoud ICT 3.570                       
Financiele administratie en controle 5.100                       
Verzekeringen 1.734                       
Drukwerk 510                          
Porti 204                          
PR en communicatie (alg informatie KKC) 5.000                       
Bankkosten 408                          
Representatiekosten 510                          
Meerkosten door in dienst nemen personeel 10.000                     
Overige algemene kosten 1.000                       
TOTAAL organisatiekosten 262.021                   

TOTAAL kosten 340.687                   

Resultaat 22.162                     

* Voor 2020 is er €30.000,= opgenomen voor -Personeelskosten 
niet in loondienst-. De voorziene activiteiten 2019, waarvoor een 
uitbreiding  met een medewerker communicatie/secretariaat was 
voorzien  per 1 juli 2019, zijn doorgeschoven naar 2020 in lijn van 
het uitstel van de subsidietoekenning ZonMw. Deze activiteiten  
zullen alsnog in 2020 worden uitgevoerd met personeel niet in 
loondienst. 




