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Zorgvernieuwing: een kwestie van mutine. 
%menvatting 

l Inleiding 

Van 1990 tot 1993 evalueerde de Ondenoeksgroep Zorgvernieuwing van de 
huidige wakgroelp Beleid, Economie en Organisatie van de Zorg (BEO-) van de 
Universiteit Maastricht een van de beleidsprogramrna's van het Minusterie va~n WVC 
Het ging om het 'Programma Zorgvernieuiwingsprojecten Thuiszorg~l9910-1992). Dit 
Programma omvatte twaalf locaile en regiianale ~nterorganisationele carnenwerkingspro- 
jecten, welke waren gelricht op verandenng en verbetering van de thuiszorg 
('zorgvernieuwing'). Zorgvernieuwing werd (en wordt) noodzakelijk geacht om in de 
behoeften van de zorgvragers te kunnen voorzien. 

De inlitiatieven werden uitgevoerd door beroepsbeoefenaren, (vertegenwoordigers 
van) zorgverlenende iinstellirigen en oirganisaties die bij de zorgverlening waren 
betrokken, zoals de zorgverzekeraar. Zij vormdein neclrverkein, die werden ondersteund 
door een projectleider. Voor de ondersteuning ontvingen de projectparticipanten 
subsidie van W C .  Een netwerk is een verzameling actoren en hun relaties, 
waarbinnen handelen en interacties plaatsvinden (systeem). Actoren zijn (versarnelirig- 
en van) individuen. De verzameling netwerken (zoals een toporgaan, werkgroepen en 
een projectbureau) die een project uitvoerde, fungieerde als projectorganisatie. 

T~l~dens het evaluatie-onderzoek werd over het Programma van WVC een grote 
hoeveelheid gegevens veinalmeld. Nia afloop van het onderzoek werd een dleel daarvan 
diepgaand bestudeerd, ken behoeve van de onderhavige studie. 

Het bestudeerde gedeelte van de gegevens betreft een van de twaalf projecten uilt 
hel  Programma van WVC: het project Ilntensievo Thuiszorg Zuid-Kennernerlaind 
('project itz'). Doel van dit project was de invoering van een model voor do verlerriing 
van intensieve thuiszorg aan terminale en psychogsriatrische patiignlen, mel als uit- 
gangspunt de noden van de patient; de onhvikkelling van zasgpratocolllen; convergentie 
van ontwikkelingen en projecten in de regio. Intensieve thuiszorg (zorg in aan~vu~lling op 
de reguliere zorgverlening) moest worden verleend in samenwerking tussen kruiswerk, 
gezinszorg, huisartsen, amw en riagg. 

De valgende paragrafen bevatten een samenvatting van de studie. Aan de orde 
komen het doel en de vraagstelling (par. 21, het conceptueel raamwerk (par 3), de 
gevolgde onderroekcbenadering (par. 4) en de bea~ntwoording van de studie-vragen 
(par. 5).  Par. 6 bevat een aantal slotopmerkingen. 

Object van studie was de ontwikkeling van (en de ontwikkelingen binnen) 
netwerken van actoren in de thuiszorg. Het centrale doel wan de studie was vetwerving 
van verdere kennis over dit object. Daartoe werd een theorie ontwikkeld, met behullp 
van inzichten uit de literatuur en em,pirische gegevens Verder diende de studie 



praktische handvaten te bieden voor de sturing (doelgerichte beinvloeding) van 
ontwikkelingen aangaan~de netwerken in de thuiszorg Voor de studie werden v i~ f  
vragen geformuleerd 
Y Door wie, hoe en In welke richting is aan ontwikkeli~ng(en) vanibinnen netwerken 

wan instellingen en beroepsbeoefenaren in de thei~iszorg sturing gegeven? 
2 Welke omstandigheden (situatie) hebben aanleiding gegeven tot deze sturing? 
J Welke omstandigheden (srtuatie) hebben al dan nuet gelegenheid geboden tot 

sturing? 
4 Tot welke ontwikkelingen vanibisinen de netwerken heefi de sturing geled7 
5 Door w e ,  hoe en onder welke o~rnstandigheden (in welke context) is het mogelijk 

zodanig sturing te verri~chten~, dat zich netwerken ontwikkelen die door een of 
meerdere actaren beoogde thuiszorg leveren? 

3 Conceptueel raamwerk 

De studie is uitgievoerd binne~n het f~nctaonalistische paradigma [Bwrrell en 
Morgan, 1982). Bi] de beantwoording van de vragen is een conceptueel raamwerk 
gebrulikl, dat is opgebouwd met belhulp van inzichten uit de 'social systern theory' en1 
het interactionisme. Het primaat lag bij het i~nteractionisme De hooddlconcepten !n het 
raamwerk zijn. 
- cultuur (routines, die bijvoorbeeld handeling~~pabronen betreffen waaraan de 

actoren giewend zijin of die zij wensellijk vinden, alsmede (0n)gewenste regels en 
relaties; betekenissen als aanleiding tot sturi~ng); 

- structuur (posities, taken, bevoegdheden, functies, organen, configu~raties. 
symbiotische en competitieve afhankelijkheidsrelaties, handelingen en interacties, 
zoals samenwerking; 'neg~otiated order', vervlechting en ontvlechling); 

- macht (gezag, asymmetrische afhankelijkheidsrelaties; machtsmiddelen); 
- sturing (interacties volgens een patroon van these, antithese en synthese, 

stuurders; bestuurders en bestuurden; juridische, economische en cornmunicatie- 
ve varmlen van sturing), 

- handelingsregels (voorschriften. bedoeld om handelingeIn te ge1leiden; extrinsieke 
en intrinsieke h motivatie tot hel gebruik van regels). 

Een van de fundamentele uitgangspunten in het concc;eptueel raamwerk is dat 
ontwikkelingen vanlbunnen netweIrken het product zijn van handelingen door acteren. 
Handelingen (inclusief interacties) zijn de motor in deze ontwikkelingen. Bij handelingen 
worden regels gebruikt. 

Aan de studie ligt een actorperspectief ten grondslag, dat ervan uitgaaf dat 
actaren situaties percipieren en daaraan -vanuit hun routines- betekenis geven Op 
basis van betekenissen handelen zij. Routines zijn uiteindelijk het uitgangspunt voor hel 
handelen ZIJ nemen in het conceptueel raamwerk een centsale plaats in. 

Actoeen handelen doelgericht en kuinlnen in het licht daarvan een situatie als 
wen~sellijk of onwenselijk beoordelen. In deze betekenis van de situatie ligt de aanleiding 
tot stluring. De beoordeling dool. actoren kan behelzen dat de situatie moet worden 
veranderd of juist onveranderd moet blijven Voorstanders van verandering bijvoorbeeld 
zullen pogingen tot sturing ondernemen om veranderingen te bewerkstelligen. 

Om te kunnen doen wat zij wenselijk of noodzakel~j~k vinden (zoals het handhaven 
of veranderen van de slitualie) hebben actoren middelen nodig. De actor die deze 
riliddelen bezit of daar toegang toe heeft, heeft macht over degene die aan de 
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middelen behoefte heeft. In de relabe tussen beide is de eerste dorninanl: en d e  tweede 
ondergeschikt Macht kan worden gebruikt om sturingspogingen te doen 

Macht os in deze studie gezag Dit impliceert dat medewerk~ng wan de 
ondergeschikte nodig is opdat de dominante actor zijn zin krijgt. De domii?anVe aicter en 
d e  ondergeschikte hebben beiden macht, waardoor eerrileider eisen kan stellen Dit Uendt 
er veelal toe dat de dominante actor en de ondergeschikte actor or-rderling maeter? zaei? 
te komen tot een resultaat dat voor belden niet o~ptirnaal, maar aanvaardbaar is 
('lnegotiated order J. Ontstaat een 'negootiated order'. dan houdt deze veranderingen in 
de situatie in, naar de wensen van de dommante actor toe. Er vlndt een 'pull"plaals, 
bijvoorbeeld op zich ontw~kkelende configuraties, in de nchting van de routines van de 
dominante actar. 

Sturing gebeurt door actoren tijdens interacties Ontwikkelingen z ip  niet he't 
reswlltaat van sturingspogingen door &&ra actor, maar door raieerdere acto~ren Sturing 
vindt plaats binnen een bestaande situabe (relatles en Pilandelingen daarbinnen) die 
gren~zen stelt aan het handelen, maar daartoe tevens mogelijkheden biedt 

Regels zljn bij uitstek het object wan sturing. Zij ri jn bedoeld om het handelen te 
geleiden Als resultaat van. sturingspogingen kunnen rileuwe Biandelingsregels worden 
ontwikkeld, wan toepassing worden verklaaird en weer verdwijnen 

Regels moeten worden gebruikt, opdat zij handelingen kunnen geleiden Actoren 
moeten gemotiveerd zijn om de regels b111 het handelen toe te passen Er kan sprake 
zijn van extrinsieke motivatie (machtsverklanrrg) of intrinsieke motivatie (routineverkla- 
ring). In beide gievallen spelen routines een rol. Voor de vt;rklaring van handelingen 
volgens regels en andere verschijnse~len r i jn routines urtsindelijk wan doorslaggavei~de 
betekenis. 

Tijdens het gebruik van regels ontstaan en veranderen relaties, netwerken en 
configuraties et cetera. Ontstaan relaties, dan is sprake van verwlech~ting. Vallen relaties 
uiteen, dan wordt gesproken vain ontvlechting 

Structuren en machtsrelatnes kunnen veranderen, maar wanneer deze 
veranderingen niet stroken met de routines (in hel bijrander die van dornina~ute 
actoren), Is de kans groot dat zij n1ie.t beklijven. Zij veren dan terug naar de rolutines 
Cultuur is tamelijk stabiel. Daarmee is ook de veranderlijkheid van strucLuur en macht 
beperkt, evenals de veranderlijkheid van systemen Voor zorgwernieuwlng werpen 
routines derha1lve barri8res op. 

Veranderingen in structuur of macht (situatie) worden beooreJeelld vanuit routines 
f3eoordelung kan weer aanleidiiig geven tot stur~ngspogingen, et cetera Het sarneiicpel 
van de verschijnselen die met de begr~ppen structuur, c~ultuur, macht, stunng, 
betekenis, handelen en regels woIrden aangeduid, zorgt voor dynamiek en 
veranderingen wan en binnen netwerken Rout~nes nemen in dit samo;nspel een 
essentiele plaats In Rout~nes doordren~ken alle verschijnselen waar liet hier arn gaat 

Wet evaluatie-onderzoek naar bet Programma van WVC en de daarop 
gebaseerde, onderhavige studie, vormen een kcae study'. Deze is uitgevoerd volgens 
de interactlonrstischie, explorerende benadering. Het gaat om de 'case study'  strategie, 
welke door Yin (1 989) kexplanation builiding' wordt genoemd Kern van de expilarerendo 
benadeiring is dat niet wordt begonnen met scherp geformuleerde hypothesen, maar 
met vage veronderstellingefl~ Begripsomschri~vingen zijn globaal ('sensitizing concepts") 
en worden met behulp van em~pirische gegevens aangescherpt. Do; ondenzoekcr tracht 
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giedlurende zijn onderzoek of studie versch?jnseIen allengs meer en meer te begrijpen. 
In het bijzander gaat het erom, dat de onderzoeker achterhaalt welke motieven aar! 
hondeli~ngen van actoren ten grondslag Iuggen ('versttehen". 

Bij de explorerende benadering wordt de empirische cyclus herhaallde malen 
doorlopen Veronderstellingen woden al doende aangepast, net zolang tot een 
redelijke 'f it ' is verkregen tussen theorie en empirie. Het weergegeven conceptueel 
raamwerk is langs deze weg tot stand gekomen 

Ten behoeve van de studie is gebruik gemaakt van gegevens uilt interviews, 
reg~sbratiefarmulieren en documenten zoals brieven en vergadernotulen. De gegevens 
zijn geanalyseerd met behulp van de valgende technieken: 
- 'bra~keli~ng' (uiteenrafeling van teksten; bepaling van de betekenissen van de 

tekstonderdellen ofwel data-eenheden; nagaan welke kenmerken van de 
bestudeerde verschijnselen door de betekenissen worden weergegeven); 

- 'time-series analysis"plaatsing van data-eenheden in een chronologische 
volgorde, opdat apee~nvollgeride gebeuIrtenissen en verschijnselen in d~e tijd 
kunnen worden bestudeerd) 

- 'replicabiion' met behlulp van een aantal onderscheiden cases (vergelijking van 
empirische bevindin~gen betreffende een case met theoretische proposities; 
komen theorie eln empirie overeen, dan moet de exercitie bi] een andere case 
worden herhaald; leidt deze exercltie tot dezelfde conclusies, dlan is sprake van 
'replicait~~on' ofwel analytische generalisatie). 

5 Beantiwoiording van de studie-vragen 

Mei behulp van de inzichten uit de analyses zijn de onderzoeksvragen als volgt 
beantwoord. 

Vraag 1 Door wie, hoe en in welke richfing is aau; ontvvikkeSing(ein) vanJbinnen 
netwerken van insteS/jlnger? en beroepsbeoefenarm in de t~riwiiszoirgi sturing 
gegeven 7 

De meest kenmerkende richtingen van de bestudeerde ontwikkelingen waren de 
opbouw en afbraak van relalies en netwerken -vewil/lecX-iting en ontvlech~ting De 
ontwikkeli~irg van netwerken betrof de bouw en verandering van dle projectorgannsatle 
en haar organen (strategische tap, staf, werkvloer en lijnmanagement). Netwerken 
werden opgericht en weer opgeheven 

D@ ontwikkelingen binnen netwerken betroffen de formulering, veranderingi. 
invoering en teniet verklaring van handelingsregels. Deze ontwikkelingen verliepen 
parallel aan de vervlechting en ontvlechEing van de projectorganisatie. De regels warein 
bedoeld voor gebruik in de projectorganisatie en b ~ j  de organisatie van de hulpverlenung 
(secundair proces en secundair niveau van het primair proces). Gebruik resulteerde 
onder meer in de geschetste ontwikkelingen van netwerken. 

De diverse ontwikkelingen kunnen niet worden toegeschreven aan de pogingen 
van ben actor om de anderen doelgericht te beinwioeden. Er vonden sturingsinteraclies 
plaats tussen meerdere betrokkenen. Gebruikte handelingsregels waren het product 
van deze ~interact~es De situatie op elnig moment was nuet het resultaat van de 
rechtstreekse inwilliging van de wensen van &&n actoir, maar een 'negiotiated order'. 

Alle betrokken acloren hebben sturingslpogingen ondernomen, veelal tijdens 
vergaderingen In de praktijk bleken het kruiswerk, de gezinszorg en de zorgveneke- 
raar de belan,grijkste bestuurders te zijin. Vooral z11 bepaalden de rochting van de 



ontwikkelingen. Met name zij waren in staat de organisatie op het niveau van tiet 
secundaire proces en het secundaire niveau van het primaire proces ccpnf~rrn de eigen 
wensen vorm te geven. 

De sturingsinteracties verliepen volgens een patroon van these (voorstel), 
antithese (commentaar, bespreking) en synthese (besluit). Binnen de proje~torganisatie 
kregen werkgroepen en anderen opdrachten van de strategische top Zij waren dan 
bestuurden ofwel ontvangers van stuursignalen. Een opdracht kon bijvoorbeeld de 
onrWikkelbn~g van een protocol zijn, met daarin handelingsregels voor de organisal~e van 
de sorgverlening Het ontwikkelde protocol werd voorgelegd aan de s'traitegi~ch~e top, 
die na bespreking besloot over invoering van het protocol 

Meer in het algemeen was de strategische top hel orgaan dat bepaalde of 
ontwikkelde handelungsregels geldig dan wel ongeldig werden. Ingevoerde regels 
werden gewoonlijk gebruik. 

Waag 2 Welke omstandigheden (sitwatSe) hebben aankîding gegeven lot dera 
sturing? 

De aanleiding tot het project lag in de on"hvredenheid van de particiipanten over 
die hulpverlening aan bepaalde categorielen zorgvragers, in casu thwicwonen.de 
terminale en psychogeriatrische patiienten Tussen hulpverlenende instanties ontbralken 
relaties d,ie nodig werden geacht voor goede huilpverlening aan deze doelgroepen 

Dat de waargenomen situatiie moest worden veranderd, stond voor allen vast. 
W6lk.e de nieuwe situatiie moest worden, daarover was men het niet altijd eens, 
Routines versch~ilden. Dit was bijvoorbeeld hel geval bij de hulpverlening aan 
psych~ogeriakrische patienten. Verzekeraar en zorgaanbiedende instellingen waren het 
larugie tijd oneens over de wijze waarop de hulp aan deze doelgroep moest worden 
georganiseerd en over de financiële randvoorwaarden voor zorgverlening. Over en 
weer werdeln voorstellen gedaan, beoordeeld en bekritiseerd. Het ene voorstel werd 
aanleidunig tot het andere, pogingen lot Yegenstwring volgden o~p sturlngspogingen. Pas 
toe~n voor de betrokkenen, een aanvaardbare situatie in het verschiet lag, werd besloten 
tot hulpverlening aan de genoemde doelgroep. 

Vrá-ag 3 Weke ornsfandigiheden (sifuatSe) hebben au' dan niet gelegenheid geboden 
tot sSunng ? 

Voor sturing is macht nodig. Macht rs gebaseerd op middelen Louter het bezit 
van mi~ddel~en rs echter niet voildoende voor sturingi. Niet een midldel zelf verschafk 
macht, maar de betekenlis die d ~ t  middel heeft voor actoren Een middel moet 
bijvoorbeeld belangirljk worden geacht Verder moeten machtsmiddelen worden 
gebruikt 

De eerdere uitspraak dat het kriuiswerk, de gezinszorg en de zorgverzekeraar de 
belangrijkste bestuurders waren, is op het volgende gebaseerd Dankzilj de erkenriorug 
door het Minlisterie van W C  beschikten kruiswerk en gezinszorg over een eigen 
liaakdomein en waren z11 verzekerd van een regulier budget. Het Ministerie had van hen 
monoipolisten gemaakt, het had hen macht verschaft Verder hadden kruiswerk en 
gezinszorg de beschikking over de menskracht die voor de realisering van het 
projectdoel nodig was. Zonder hun inbreng zou intensieve thuiszorg nlet kunnen 
worden geleverd. Alternatieve aanbieders in de regio waren niet aanwezig, de 
werzekeraar was van kruiswerk en gezinszorg afhankelijk voor goede zorgverlening aan 
zijn verzekerden. 



Op rijn beurt had de verzekeraar toegang tot de geldelijke middelen voor 
zorgverlening, waarvan kruiswerk en gezinszorg afhankelijk waren. Zonder deze 
middelen konden zij geen zorg verlenen. 

Met behulp van de machtsmiddelen waarover zij bescl-iiklen konden de IOne 
genoemde partnjen onderling proberen de srtuatie in de hulpverlening conform hun 
wensen worm te geven. Het lukte hen een situatie te creieiren, die voor hen aanvaard- 
baar was Andere betrokken en^, zoals het amw, slaagdeIn daar niet. in Zij hadden geen 
middelen waaraan kruiswerk, gezinszorg en de verzekeraar behoefte hadden. Zij 
hadden geen macht 

De m~achX van kruiswerk, gezinszorg en verzekeraar was gebaseerd op het bezit 
van midd~elen die mogelijkheden boden tot economisclhe en juridis~he sturing. Het 
Minusterie van WVC bezat eveneens middelen die konden dienen voor dergel~jke 
sturing. Zo kon W C  subsid~ie verschaffen voor projectondersteuning. Aan verstrekking 
van deze subsidie had heb Mi~nistene een aantal eisen verbonden, waaraan de 
projectdieelnemers zicIh niet wensten te conformelren. WVC glebruiikte z~ijn machtsmidde- 
len echter niet om de deelnemers ertoe te bewegen volledig te doen wat het Ministerie 
wilde 

De g~ecornb~neerde mogelijkheid van juridische en economisch~e sturi~n~g is in het 
geval van hel project itz belangrijk gebleken. Degenen die beide vormen kon~den 
toepassen en dat ook daadwerkellijk deden (de verzekeraar, kruiswerk en gezinszorg), 
konden ontwikkelingen naar h~un hand zetten. Communicatie was op zichzelf eeii 
onwolclloende krachtig mleldel om beoogde veranderingen teweeg te kunnen brengen. 
Cornm~unicatieve sturing kon alleen in combinatie met de twee andere sturingswormen 
vruchten afwerpen. 

Vraag 4 Tot weke onfwikkehngen vani'binnen de netwerken heeft de sturing geleid? 
De sturingsintesacties resulteerden kn vervlechting en ontvlechting van relaties 

(structulur en macht). De prajectorganisatie groeide allengs uit tot een netwerk van 
netwerken en kronip vervolgens weer ineen. Structuur en machtsrelaties kregen andere 
kenmerken, regels veranderden. De configuratie die bij aanvang van het pr~jecii 
bestond (de projedorganisatie als een 'een~voudige sbruciuur') ontwikkelde zich tot een 
adt~ocratie, die vervolgsnc desintegreerde. 

De beschrijving van veranderingen rn stuwctuur en macht moet iln relatie worden 
gebracht met soul~nes. Juist dan wordt de beschrijving ~nteressant. Gebleken is 
namelijk dat rnach~tige actoren de vorm van de ziicbi ontwikkelende configuraties naar 
zich toe trokken. Hun handelin~gen betekenden een 'pullkop de configuratie naar een 
vorm die overeenkwam met hun routines. Dit gold het duidelijkst voor de zo~rgverzeke- 
raar, kruiswerk en gezinszorg Op het niveau van het secundair praces veranderden de 
routines van inet name kruiswerk en gezinszorg gedureinde het project niet. De 
adhocratie di,e ontstond, betekende een afiwijlking van hun routines. Deze afwiijking werd 
legen liet einde van het project door de genoemde instellingen "ecorrigeerd', de 
config~uratie veerde naar hun routines terug. 

Vraag 5 Doos wie? hoe en onder welke omstandigheden ((n weke context) is hef 
snogelyk zodanig sturing te verrichten, dat zich netwerken aratwikkeien olie 
dool- een of meerdere acforen beoogde liS7uiszorg levefen? 

Op grond van dle bevindingen die hierboven op hoofdlijnen zqn weergegeven, is 
dle vijfde vraag beantwoord. WIJ hebben een aantal aanbevelingen geformuleerd, met 
als leid~raad het geconstateerde, Fulndamentele belang van routines bi] veranderingen. 
Een van de vereisten bij zorgvernieuwing is het volgende Bestuurders moeten serieus 
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Hsallth care innovation: a matter of routine. 
Summaw 

This study concerns the Froject Intensive Home Care Zuid-Kennemerlandi'. 
Together with eleven other local or reg~onal health care innovation projects, the project 
was adopted by the 'Nat~onal Home Care Program' (7990-1992). Phis pollicy program 
was in~tiated by the Dutch Ministry of H1ealth The program was evaluated by the 
Research Group Health Care Innovation, Department of Health Organ~sation~, Policy 
and Economics of the Universiteht Maastncht. Main purpose of the projects was to 
improve the organization of care provision to patients in their home settings. 

The projects were executed by networks of care providing organizations, 
professionals, and others. In the study, networks and colllections of networks were 
considered systems. In the case of the 'Project Intensive Home Care Zuid- 
Mennernerland" the networks consisted of general practitioners and representatives of - 
the district nursing instutution, the insurance company, home help and welfare work 
agencies. 

2 Cha~racteristics of the study 

Purpose of the study was to analyze developments concerning the networks, such 
as the relations coming about. In pailicular, we wanted to understand how and under 
which conditions these developments occurred, and to establish how in practice such 
developments can be steered. For this, we developed a theory. 'Steerilng"rnaking other 
people do what one wants them to do) was among the main concepts of the theoretical 
"Famewark we used. The other basic concepts were kultwre', 'rout~nes', 'structure', 
"ower', 'meaning', and 'rules' guiding 'actions and "~nteractions' Rout~nes among 
others con~cern the way individuals are used to act or want lo act Rowllnes do not 
change easily Power 11s based on the possession of means. 

The study is located In the function~alist paradigm. We bu~lt the theoretical 
framework uslng ~nsrghls from (symbolic) interactionism and soc~all system theory. 
Emphas~s was on interact~onism. One of the main propositions was that the 
developments we analyzed were the result of rule-gu~ded actions and ~nteractions 
between interdependent actors, who entered into relations wr"r each other. It was 
assumed that actions and interact~ons, rn turn, were based on routines and the 
meanlings the actors gave to the s~tuat~ons they faced. linteractions were cons~dered 
'steering ~nteract~ons', during which actors dried to establish olr rnalnlain a s~twatian that 
corresponded to their routines. For steering purposes, power was needed. 

The des~gn underlying the stludy was explorative, the study was executed 
accord~ng to the principles of the case study approach by Yln. Data sources were 
interviews, documents and lnformationr collected with the ald of reglstratlon forms. One 
of the techniques used to analyze the data was %me-series analysis'. 
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3 Results of the study 

Characterrstrc of the developments in the project belng studied was that 
disintegratlon followed lntegralron During rule-gu~ded actions and interac'tians by the 
parlrcupants who tried to steer deweiiopments, relat~ons and networks were firsl 
established, and then severed. The situation at the end of the proj~ect, dlescr~bed In 
terms of structures and power relatlans, resembled the svtuation prior to the start of the 
pffojeck Also, t h e  characlerlstics of both situations corresponded to the hablts 
preferences et cetera of powerful actors, in particular of the cf~strrct nursing instltut~lon - 
and the home help agencies. Dluring the project Lhelr routllnes virtually remained 
unch~anged Clearly, if routines of powerful actors da not change, innovations ultlrnately 
will not last 

11t was obvious that, for steering, both jurid~cal and economic means such as 
ample financial resources were required. The mere possessio,n of both types of means, 
however, was not a sufficient requirement for success. For example, only powerful 
actors w~ho actually used their means for steering purposes were able to persuade 
others to act ~n accordance with their wishes, and couid pull developing relations and 
netwo~rks towards a shape that was in line with their routineis. 

Routines are an important phenomenon In the field of home care innovation. 
bcto~rs who try to steer developments in holm@ care delivery must take the routines of 
powe~rFul actors into account, I;Y they wan% to pursue feasible changes. Knowledge of 
these rau~tin~es IS indispensable. 




