DE TOEKOMST VAN
DEMENTIEVRIENDELIJKE
GEMEENSCHAPPEN
GELEERDE LESSEN EN KRITISCHE
SUCCESFACTOREN UIT DE BRABANTSE PRAKTIJK

Zet, de PGraad en provincie Noord-Brabant werken al 10 jaar samen
aan een dementievriendelijk Brabant. In deze publicatie delen we onze
belangrijkste lessen, inzichten en tips. Zo stimuleren we het werken aan een
dementievriendelijke samenleving, nu en in de toekomst.

Zet
Zet is een ondernemende organisatie zonder winstoogmerk voor (verander)
vraagstukken met een sociale component. Wij zijn de verbindende schakel tussen
alle partijen die daar een bijdrage aan leveren. We regisseren processen van
samenwerking en co-creatie, bouwen lerende netwerken en helpen overheden en
andere organisaties te groeien in hun responsieve rol. Zo brengen we systeem- en
leefwereld bij elkaar en vergroten we het wederzijds begrip en vertrouwen.

PGraad
De PGraad (Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie) is een Brabants
kennis- en expertisenetwerk, waarin de belangenbehartigers van mensen
met dementie en hun mantelzorgers en alle disciplines op het gebied van
psychogeriatrie uit verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn. De PGraad
verzamelt en verspreidt kennis over nieuwe ontwikkelingen.

Provincie Noord-Brabant
Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

© Zet, maart 2021
De teksten in deze publicatie mogen, met bronvermelding, worden ingezet om een
dementievriendelijke samenleving dichterbij te brengen.
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INLEIDING
Een Dementievriendelijke Gemeenschap
(DVG) brengt de samenleving in beweging
voor het verbeteren van de kwaliteit van
leven voor mensen met dementie én hun
mantelzorgers.
De afgelopen tien jaar heeft Zet samen met
de PGraad hiervoor een programmatische
en gestructureerde aanpak ontwikkeld.
Deze aanpak helpt bij het lokaal vormen en
verduurzamen van een dementievriendelijke
gemeenschap.
In deze publicatie delen we onze geleerde
lessen en succesfactoren en geven we
concrete tips voor het werken aan een DVG.
Hoe bereik je de juiste partners, werk je aan
een duurzame beweging en maak je écht
impact voor je doelgroep?

DEMENTIEVRIENDELIJK BRABANT:
DE GESCHIEDENIS
Al vanaf 2011 werken we in Noord-Brabant
aan een dementievriendelijke samenleving.
Geïnspireerd door voorbeelden uit het
buitenland (o.a. Engeland, Duitsland
en Japan) gingen we op zoek naar wat
in Nederland werkt. In 2012 startten
we met een viertal pilotgemeenten
het project ‘Dementievriendelijke
Gemeente’ (in samenwerking met vier
Vlaamse pilotgemeenten). Dit project
vormde de basis voor het programma
Dementievriendelijk Brabant 2018-2020.
Brabant heeft zich hiermee in de loop der
jaren laten zien als een actieve provincie
die vooroploopt op het gebied van
dementievriendelijke gemeenschappen.
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Van 2012 tot 2021 hebben we in 59
Brabantse gemeenten het proces naar
een dementievriendelijke gemeenschap
begeleid.

DE GEMEENSCHAP
DEMENTIEVRIENDELIJK
Een dementievriendelijke gemeenschap
zorgt dat mensen met dementie zo veel
mogelijk mee kunnen blijven doen, en
waar mogelijk hun leven kunnen blijven
leiden zoals ze dat deden. Deze visie past in
bredere maatschappelijke trends naar meer
eigen regie en het denken in termen van
positieve gezondheid.
Een DVG werkt aan het doorbreken van
de nog bestaande taboes over dementie
waardoor er meer begrip en aandacht
is voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers. Uiteindelijk komt een
DVG meerdere doelgroepen ten goede en
creëert zo maatschappelijke meerwaarde
voor de doelgroep én de samenleving. Zo
werk je aan een krachtdadige, zorgzame
gemeenschap.

DEMENTIEVRIENDELIJK BRABANT
IN CIJFERS
- 59 deelnemende gemeenten, waarvan 1
grensoverschrijdende DVG in België en
Nederland
- 20 lokale publieksbijeenkomsten
- 20 regionale en provinciale
kennisbijeenkomsten
- Publicatie trendboek ‘Zo maken we de
samenleving Dementievriendelijk’
- 3 uitgaves ‘LEEF! Met dementie’
- 6 interviews met ervaringsdeskundigen
in de serie ‘Door de ogen van’
- 20 blogs op dementievriendelijk.nl
- 20 uitvoeringen theaterstuk ‘Strepen op
het raam’ met nagesprek
- 2000 waaiers met DVG-doelstellingen
verspreid
- 27.000 Brabanders online training GOED
omgaan met dementie gevolgd
- 1 Festival om nooit te vergeten.
- 12 lokale dementiewijzers ontwikkeld
- Ruim 2000 volgers op LinkedIn
- 3 interregionale conferenties met België

PROGRAMMATISCH EN
INTERDISCIPLINAIR
Dementie is een complex vraagstuk
dat vraagt om het combineren van
perspectieven, disciplines en domeinen. Een
gestructureerde lokale benadering zoals
de Brabantse DVG-aanpak biedt kansen.
Deze aanpak bestaat uit drie onderdelen die
elkaar versterken: de beweging aanjagen,
het uitwisselen van kennis en blijven
innoveren. Ook brengt de verschillende
lokale DVG’s met elkaar in verbinding.

Dit is een interactieve publicatie. Je kunt
via onderstreepte tekst doorklikken voor
meer informatie.
Dementievriendelijk Brabant - Zet - PGraad
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OP WEG NAAR EEN DVG
In een DVG werken inwoners en lokale
partijen (zoals gemeente, sportclubs,
welzijn, lokale Alzheimerafdelingen,
vrijwilligers en ondernemers) samen aan
allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van
mensen met dementie en hun mantelzorgers
vergroot.
Bij het werken aan een DVG gaat het om
gedeeld eigenaarschap, een langdurige
aanpak en het realiseren van concrete
acties. We nemen je mee in dit proces,
laten zien hoe je borging en verduurzaming
opneemt in je aanpak en hoe je nieuwe
impulsen kunt inzetten om de beweging
gaande te houden.

NETWERK EN PROCESAANPAK
De netwerkaanpak van het programma
Dementievriendelijk Brabant is een
gestructureerde methodiek om op basis
van samenwerking de samenleving te
mobiliseren. De aanpak start met het
bouwen van een netwerk (of het uitbouwen
van een bestaand netwerk). Dit doen we
met een diversiteit aan lokale partners.
We bouwen van onderop, vanuit de lokale
gemeenschap zelf, en samen met partijen
die willen investeren in een lokale beweging.
In de netwerkaanpak ligt de nadruk op het
op gang brengen van een beweging. Het
proces verloopt in elke gemeente anders,
sluit aan bij wat er lokaal al gebeurt en leeft
en vergt dus maatwerk. De bedoeling is om
deze beweging gaande te houden en steeds
groter te maken. Dat is hard nodig want
het aantal mensen met dementie zal de
komende decennia blijven toenemen.

De toekomst van dementievriendelijke gemeenschappen

GEMEENTE

KUNST &
CULTUUR

WONING
CORPORATIE
ALZHEIMER
AFDELING
HORECA

OUDERENBOND

(SOCIAAL)
ONDERNEMERS

LOKAAL
DEMENTIEVRIENDELIJK
NETWERK

ONDERWIJS

POLITIE
ZORG &
WELZIJN

(SPORT)
VERENIGING
NOTARIS
KERK
BANK

BIBLIOTHEKEN
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OP WEG NAAR EEN DVG
DOELGERICHT WERKEN EN
LEREN VAN ELKAAR
Onze aanpak kent een aantal
kernelementen. We zorgen ervoor dat
een lokaal netwerk programmatisch en
actiegericht werkt, aan de hand van tien
DVG-doelstellingen. Doordat we met een
lerende aanpak werken integreren we
voortdurend nieuwe elementen en geleerde
lessen (uit andere gemeenten) in de aanpak.

Werken aan een dementievriendelijke
gemeenschap is het in gang zetten van
beweging die steeds groter wordt.
Het is als een rimpeling in het water. Van
het van nul opstarten van een netwerk
naar het verduurzamen,

versnellen of efficiënter maken van
structuren, netwerken en activiteiten.

OP WEG NAAR EEN
DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENSCHAP

Zet helpt…

verbinden va

Acties: zoek
aan een dem
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
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naar een dem
we alleen sam

De beweging op weg naar een DVG (rimpeling in het water).

10 DOELSTELLINGEN WAAR
EEN DEMENTIEVRIENDELIJKE
GEMEENSCHAP NAAR STREEFT
NAAR EEN ANDERE BEELDVORMING
Weg met het taboe!
2. NAAR MEER KENNIS
Inzicht biedt uitzicht
3. NAAR BETERE INTEGRATIE
Mensen met dementie tellen mee
4. NAAR MEER ONTMOETINGEN
Samen
5. NAAR BETERE CONTACTEN TUSSEN
GENERATIES
Voor jong en oud
6. NAAR MEER WELZIJN
Warme zorg
7. NAAR MEER AUTONOMIE
Burgers zoals u en ik
8. NAAR LAGERE DREMPELS
Iedereen welkom
9. NAAR EEN VEILIGERE SAMENLEVING
Veilig thuis
10. NAAR DE MOBILITSATIE VAN DE HELE
GEMEENTE
Gemeente-breed

FASE 1

FASE 2

DOELSTELLINGEN DVG
Weg met het taboe!
Inzicht biedt uitzicht
Mensen met dementie tellen mee
Samen
Voor jong en oud
Warme zorg
Burgers zoals u en ik
Iedereen welkom
Veilig thuis
Gemeente-breed

Zet helpt…
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Sluit aan bij
en versterk w

FASE 3
2

V

Ga aan de sla
gemeenschap

LOKALE ENERGIE
& STRUCTUUR

Zet helpt...

lokaal netwer
het inzichteli

3
VERBINDING
& BEWEGING

4
KENNISDELING

Acties: orga
start met act
je activiteiten
DVG toekoms

FASE 4
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UITWISSELEN EN REGIONAAL SAMENWERKEN
DVG-COMMUNITY
Via sociale media, digitale nieuwsbrieven,
artikelen en kenniskaarten op onze website
delen we actief kennis met de Brabantse
DVG-community, waar lokale netwerken hun
voordeel mee kunnen doen.
Je vindt ons online op
dementievriendelijk.nl en als
‘Dementievriendelijk Brabant’ op
LinkedIn. We plaatsen regelmatig
updates over lokale, regionale of
landelijke ontwikkelingen. We delen
nuttige tips en interessante artikelen
om met elkaar over in gesprek te gaan
gaan.

Doordat gemeenten door heel Brabant
werken aan een dementievriendelijke
gemeenschap en het thema dus volop
aandacht krijgt, ontstaat er ook spontane
kennisdeling. (Buur)gemeenten zoeken
elkaar op en leren van en met elkaar en
maken zo gebruik van elkaars ideeën en
projecten.

KENNISBIJEENKOMSTEN
Nieuwe kennis brengt energie!
Leer van experts en van elkaar. Op
kennisbijeenkomsten en seminars
ontmoeten en inspireren DVG’s
elkaar. Aan de hand van thematische
kennisbijeenkomsten – klein en groot werken we op een interactieve manier
aan kennisdeling. Houd je kennis op peil,
help elkaar verder en blijf werken aan
vernieuwing (zie bijlagen voor tools).
De afgelopen twee jaar hebben we ruim
20 kennisbijeenkomsten georganiseerd,
voor meer dan 500 deelnemers uit
allerlei disciplines. Ook nu organiseren
we nog regelmatig kennis- en
netwerkbijeenkomsten. Kijk voor de
kalender op dementievriendelijk.nl

De toekomst van dementievriendelijke gemeenschappen
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CREATIVITEIT EN INNOVATIE
Creativiteit en innovatie zijn mooie
manieren om je beweging gaande en upto-date te houden. In onze aanpak kijken
social designers (o.a. van de opleiding
Industrial Design van de TU/e) samen met
de doelgroep waar de behoefte ligt, en
welke processen en tools daarbij kunnen
helpen. Zo komen we samen tot innovatieve
manieren van kennisdelen en uitwisseling.

MAAK GEBRUIK VAN VERNIEUWENDE
TOOLS
Vernieuwende tools helpen je te
ontwikkelen. Realiseer je dat het niet
direct een grote verandering hoeft
te betekenen, maar dat het helpt
processen en samenwerking stap voor
stap te verbeteren. Wil je hier op een
laagdrempelige manier kennis mee
maken en ontdekken wat het voor jou
en jouw werkgroep kan betekenen? Wij
maken het graag klein en behapbaar en
vertellen je graag meer. Of lees alvast
meer over een aantal tools die wij al
gebruiken (bijlagen vanaf p. 12).
Ons ‘Festival om Nooit te Vergeten’
(2019) werkte met meer dan 400
bezoekers als katalysator voor
kennisdeling en uitwisseling.

INTEGREER NIEUWE ONDERWERPEN
Vertaal kennis uit landelijke en
internationale projecten naar de lokale
situatie. Zo zoek je de verbreding met je
DVG-beweging en vraag je aandacht voor
specifieke doelgroepen, zoals mensen
met een verstandelijke beperking en
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dementie, of dementie bij mensen met
een migratieachtergrond. Kijk of je kunt
samenwerken met (buur)gemeenten om
zo meer slagkracht te krijgen om samen
door te pakken op deze thema’s.
Als partner in regionale, landelijke
en internationale onderzoeks- en
implementatieprojecten pakken we
nieuwe onderwerpen mee op. We
vertalen kennis naar de lokale situatie.
Volg ons op sociale media om op
de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen!

CULTUUR EN CREATIVITEIT
STIMULEREN TABOEDOORBREKING
Creatieve middelen, zoals theater,
helpen bij het op gang brengen van het
gesprek over dementie en het taboe
daaromheen. Bovendien helpt het bij
het beter laten doorklinken van de stem
van mensen met dementie zelf. Theater
is laagdrempelig, toegankelijk, vaak
herkenbaar en nodigt uit tot gesprek.

Impactmonitoring bestaat uit verschillende
onderdelen, van het kiezen van
doelstellingen, afnemen van enquêtes tot
het verzamelen van ervaringsverhalen.
Het is onderdeel van het proces, en wordt
aangepast aan de lokale DVG-situatie.
In veel van de Brabantse gemeenten
hebben we de afgelopen jaren de
impact van een DVG gemeten, aan
de hand van de tool ‘Zicht op Impact’.
Met de vragenlijsten bereikten we in
sommige gemeenten meer dan 400
respondenten! Dit is niet alleen een
mooie basis voor je impactmonitoring,
maar ook een effectieve manier
om aandacht te vragen voor het
thema dementie onder verschillende
doelgroepen.

MONITOR JE MAATSCHAPPELIJKE
IMPACT
Als dementievriendelijke werkgroep
ervaar je zelf in de praktijk dat de
activiteiten en initiatieven van je DVG
meerwaarde creëren. Toch blijkt het
vaak best lastig om dit gestructureerd
en onderbouwd inzichtelijk te maken.
Impactmonitoring helpt hierbij. Door
resultaten in beeld te brengen, motiveer
je jezelf en anderen en kun je het
resultaat gebruiken als verantwoording of
communicatiemiddel.
Dementievriendelijk Brabant - Zet - PGraad

8

ONZE BELANGRIJKSTE GELEERDE LESSEN OP EEN RIJ
GEEN BEWEGING ZONDER
KARTREKKER(S)
Zorg voor een kartrekker die zijn rol
pakt, de beweging trekt en vooruithelpt
(zónder bepalend te willen zijn). Een
kartrekker die het proces faciliteert
en eigenaarschap stimuleert. Beter
nog: twee kartrekkers, die de rollen
complementair aan elkaar verdelen;
bijvoorbeeld iemand van de gemeente en
iemand van een welzijnsorganisatie.

VARIATIE IN STAKEHOLDERS
Diversiteit van het netwerk en inbreng
vanuit meerdere perspectieven
is belangrijk en draagt bij aan de
daadkracht. Verbreden van het netwerk
kan natuurlijk ook gedurende het proces!
Blijf ook nieuwe vrijwilligers betrekken,
en kijk of je de doelgroep een stem kunt
geven in de werkgroep.
Netwerkpartners hebben soms
verrassende mogelijkheden,
bijvoorbeeld een voetbalclub die meer
wil doen om leden langer betrokken te
houden, of een bibliotheek als spil voor
kennisvergroting en ontmoeting.

DE GEMEENTE ALS PARTNER
De rol van de gemeente in het lokale
DVG-netwerk ligt in het partnerschap, als
netwerkende en responsieve overheid.
De gemeente is – net als andere
betrokken partijen - onderdeel van het
netwerk.
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GEZAMENLIJK COMMITTEREN EN
GEDEELD EIGENAARSCHAP
Zorg dat alle netwerkpartners zich
committeren aan de gestelde doelen,
samenwerken en dóen. Elke partner
draagt vanuit eigen expertise en
achterban bij aan de dementievriendelijke gemeenschap en het
vergroten van de beweging.

DE AANPAK IN EEN GROTE OF KLEINE
GEMEENTE VARIËERT
Bekijk goed wat bij jouw DVG past. In
een grote of kleine gemeente is niet
alleen de schaalgrootte bepalend, ook
zaken als eigenaarschap, slagkracht en
bereik liggen anders. In een kleinere
gemeente die uit meerdere kernen
bestaat, is het goed om per kern te
kijken wat er nodig is en wat past bij de
gemeenschap.
Voor een grote gemeente kan dit
betekenen dat je je aanvankelijk richt
op het wijk- of buurtniveau. Daarbij is
politieke gedragenheid op gemeentelijk
niveau wel belangrijk. Omdat je werkt
vanuit verschillende wijken kan dan
vervolgens (of tegelijkertijd) ook gewerkt
worden aan de gemeente-brede aanpak
met wijkoverstijgende onderwerpen
of activiteiten. Bijvoorbeeld een
gemeentemuseum dat voor inwoners
met dementie speciale rondleidingen wil
verzorgen. Een kartrekker voor het totale
project is dan wel noodzakelijk.

DENK GROOT, BEGIN KLEIN
Formuleer een grote ambitie maar
maak de stappen om deze te realiseren
behapbaar en niet te groot. Je kunt
beginnen met kleine experimenten en
vandaaruit opschalen of uitbouwen.

COMBINEER VERNIEUWING ÉN
HERHALING
De kracht voor een actieve DVG met
impact kan zitten in herhaling van
succesvolle activiteiten, maar zeker ook
in vernieuwing en creativiteit!

HOUD DE BEWEGING GAANDE
Ben je eenmaal gestart, kom dan als
werkgroep regelmatig bij elkaar. Maak
een jaarplanning en praat elkaar op
vaste momenten bij. Bepaal gezamenlijk
de doelstellingen en werk aan concrete
acties.
Leer van anderen. Werk bijvoorbeeld
regionaal samen. Maak gebruik van
elkaars kennis en ervaring.

TREED NAAR BUITEN
Communicatie is belangrijk. Laat zien wat
je als dementievriendelijke gemeenschap
doet, bijvoorbeeld via social media, de
lokale weekbladen of het uitbrengen van
informatiemateriaal. Of organiseer (vrij
toegankelijke) publieksbijeenkomsten.
Wees trots op wat je bereikt hebt!
En vooral: laat zien wat het voor de
doelgroep zelf betekent en laat hen aan
het woord!
Dementievriendelijk Brabant - Zet - PGraad
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VOORUITBLIK: DE BLIJVENDE URGENTIE VAN EEN
DEMENTIEVRIENDELIJKE SAMENLEVING
HOE HÓUDEN WE BRABANT
DEMENTIEVRIENDELIJK?
De beweging naar een dementievriendelijke
samenleving is tien jaar geleden in gang
gezet. De eerste aanzet is gedaan en we
zien een grote betrokkenheid én bereidheid
tot actie in de samenleving.
Maar de urgentie om de beweging uit
te bouwen blijft. Er zijn verschillende
demografische en maatschappelijke
ontwikkelingen die zorgen voor een niet
alleen blijvende, maar zelfs groeiende
urgentie van een dementievriendelijke
samenleving (zie kader). Daarnaast zien
we - ondanks de aandacht voor dementie
en het werken aan de DVG’s - nog veel
schaamte, taboe, isolement en overbelasting
bij mensen die leven met dementie.

NU SAMEN DOORPAKKEN!
De beweging moet groter! We weten
uit ervaring hoe we netwerken moeten
aanjagen, scherp houden en structureel
kunnen voorzien van nieuwe impulsen.
Daarbij gaat het niet alleen over het sociaal
domein, het vraagstuk vraagt om een
bredere aanpak waarbij ook domeinen als
Wonen, Economie en Ruimtelijke Ordening
betrokken worden. Laten we nu doorpakken!
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MAATSCHAPPELIJKE EN
DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN
Het aantal mensen met dementie
groeit gestaag. Nederland wacht de
komende decennia een verdubbeling
van ongeveer 256.500 in 2018 tot
540.000 in 2050. De verwachting is dat
er in 2040 in Brabant 74.000 mensen
met dementie wonen (tegenover 43.000
in 2020)!
Hiermee groeit ook procentueel het
aantal mensen met dementie t.o.v. de
gehele bevolking: van 1,49% in 2018
naar 3,15% in 2050.
Het overgrote deel van de mensen met
dementie woont thuis (>70%). Mede
door de voortdurende veranderingen in
ons zorgstelsel loopt dit op naar 80%.
De problematiek thuis wordt steeds
zwaarder.

> 70 %
van de mensen met
dementie woont thuis

De grenzen van de zorg worden echt
bereikt; er is nu al sprake van een
tekort aan professionals in de zorg
en dit neemt naar verwachting alleen
maar toe. De Sociaal Economische
Raad (SER) spreekt van een tekort van
700.000 zorgmedewerkers in 2040 (er
werken nu zo’n 1,4 miljoen mensen in
de zorg).
De druk op de beschikbare
mantelzorgers neemt alsmaar toe.
1 op de 7 voelt zich al zeer zwaar
tot overbelast (Mantelzorgmonitor
Alzheimer Nederland, 2020). Er zijn
steeds minder mensen beschikbaar
waarmee de zorg kan worden gedeeld.
Bovendien vergrijzen mantelzorgers
ook, en krijgen ook zij te maken met
gezondheidsproblemen.

1 op de 7
mantelzorgers voelt
zich zeer zwaar belast
tot overbelast

Dementievriendelijk Brabant - Zet - PGraad
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SAMEN DOORPAKKEN
KRITISCHE SUCCESFACTOREN
Zorg dat het een beweging van
onderop is en blijft, met gedeeld
eigenaarschap en intrinsieke motivatie
onder deelnemende partijen
Zorg voor minimaal 1 kartrekker die
partijen verbindt en activeert
Zorg dat partijen domeinoverstijgend
met elkaar samenwerken
Kom gezamenlijk tot een programma/
agenda gericht op de langere termijn
Betrokkenheid en steun van de
gemeente, in een responsieve rol en
als partner in het netwerk
Regionale samenwerking en
kennisdeling brengt versnelling,
innovatie en meer slagkracht
Richt je aanpak (uiteindelijk) op meer
doelgroepen (ook kwetsbare, eenzame
mensen met andere beperkingen, jong
en oud)

DE BEWEGING GAANDE HOUDEN
Wij willen verder met deze beweging en
zorgen dat er op álle plekken krachtdadige,
zorgzame gemeenschappen komen. Gezien
de urgentie zal het onderwerp de komende
decennia hoog op de agenda moeten blijven.
Samenwerking is geboden: we hebben
elkaar nodig om te werken aan dit complexe
vraagstuk. Bestaande DVG’s, gemeenten en
andere partijen die hun dementievriendelijke
gemeenschap willen intensiveren,
verduurzamen of doorontwikkelen naar
een krachtdadige, zorgzame gemeenschap
kunnen uiteraard bij Zet terecht voor
expertise, tools en passende interventies.
Wij helpen je graag vooruit!
Neem contact op via:
info@dementievriendelijk.nl
info@wijzijnzet.nl
Of kijk op onze website:
www.dementievriendelijk.nl

Werk volgens de 5 A’s: Vorm een
netwerk (Alliantie) dat kan uitgroeien
naar een echt transformatief netwerk.
Formuleer gezamenlijk een Ambitie en
ga aan de slag gaan met het activeren
van de samenleving. Stel gezamenlijk
een Agenda op, maak Afspraken en
ga over tot Actie!
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BIJLAGE: TOOLS EN INTERVENTIES
Er zijn veel beschikbare tools en interventies
die je kunt inzetten in de (door)ontwikkeling
van een dementievriendelijke gemeenschap.
Hier vind je een overzicht van een aantal
tools, kijk voor meer tools op de website
www.dementievriendelijk.nl. Daar vind je
ook een kennisbank.

Waaier met 10 DVG-doelstellingen in
handzaam formaat

Kennisbijeenkomsten en workshops

Inzet Virtual Reality bril voor bewustwording
en kennisvergroting (met begeleiding)

Informatiematerialen, flyer en het magazine
LEEF! Met dementie

Trendboek ‘Zo maken we de samenleving
dementievriendelijk’ met verschillende
perspectieven op het werken aan een DVG
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BIJLAGE: TOOLS EN INTERVENTIES
OP WEG NAAR EEN
DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENSCHAP

FASE 1

URGENTIE & AMBITIE

Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Het is
belangrijk dat mensen met dementie mee kunnen blijven
doen. Op straat, in de winkel, thuis. Daarom streven we
naar een dementievriendelijke gemeenschap. Dit bereiken
we alleen samen!

Zet helpt… bij het agenderen van de problematiek,
verbinden van partijen en borgen van lokaal eigenaarschap.
Acties: zoek partijen die samen willen (of blijven) werken
aan een dementievriendelijke gemeenschap.
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FASE 2

DOELSTELLINGEN DVG
Weg met het taboe!
Inzicht biedt uitzicht
Mensen met dementie tellen mee
Samen
Voor jong en oud
Warme zorg
Burgers zoals u en ik
Iedereen welkom
Veilig thuis
Gemeente-breed

Zet helpt… door te ondersteunen in het aanbrengen van
organisatiestructuur en focus in het plan van aanpak, en
door het mee aanjagen van een lokaal netwerk.
Acties: breng een kleine initiatiefgroep bij elkaar en
benader mensen hiervoor persoonlijk, kom regelmatig bij
elkaar, stel doelstellingen vast en maak een plan van
aanpak.

1
URGENTIE
& AMBITIE

IE JKE
NT LI AP
ME DE CH
DE IEN ENS
VR ME
GE

LOKALE ENERGIE & STRUCTUUR

Sluit aan bij de lokale situatie in je gemeenschap, benadruk
en versterk wat er al is, maar heb oog voor de toekomst.

FASE 3
2

VERBINDING & BEWEGING

Ga aan de slag! Activeer en enthousiasmeer de
gemeenschap voor het onderwerp.

LOKALE ENERGIE
& STRUCTUUR

Zet helpt... met het vergroten en versterken van een
lokaal netwerk, door inhoudelijke kennis te bieden en
het inzichtelijk maken van impact en resultaten.

3
VERBINDING
& BEWEGING

4
KENNISDELING

Acties: organiseer bijvoorbeeld een publieksbijeenkomst,

start met activiteiten, zorg voor publiciteitsmomenten, deel
je activiteiten en successen, kijk en plan vooruit zodat de
DVG toekomstbestendig & in beweging blijft.

FASE 4

KENNISDELING

Praat met andere gemeenten; deel je goede voorbeelden,
laat zien wat werkt en leer van elkaar.

Spelen van het Impactspel:
teamsamenwerking en focus aanbrengen

Zet helpt… door netwerken aan elkaar te koppelen,
kennisbijeenkomsten te organiseren, door regionale
afstemming en door nieuwe onderwerpen te agenderen.

Acties: neem deel aan kennisbijeenkomsten en zoek
buurgemeenten op om gezamenlijk acties uit te werken en
te leren van elkaar. Blijf vernieuwen door nieuwe
onderwerpen op te pakken. Hiermee houd je de DVG in
beweging!
Type:

ren
nove
n & in
experimentere

Praatplaat ‘Naar een dementievriendelijke gemeenschap’ met uitleg
over het proces

schakel naar
sociaal resultaat

z

Lettercontouren:

Theatervoorstelling ‘Strepen op het raam’,
met nabespreking, uit te voeren voor groot
of klein publiek
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OUTCOME

BIJLAGE: TOOLS EN INTERVENTIES
e
pen d mentie
Ty

in
Overig
14%

Alzheimer
70%

Aantal

Vasculaire
dementie 16%

DVG VEGHEL HEEFT IN 2016
BIJGEDRAGEN AAN:
andere beeldvorming

meer welzijn voor
mensen met dementie

IMPACT

veiligere samenleving

±500.000
in 2040

Diagnose

±270.000
In 2018 zijn er naar schatting
270.000 mensen in Nederland met
dementie. Het overgrote deel daarvan heeft Alzheimer (70%) en is 65
jaar of ouder (95%). Er zijn in Nederland 12.000 mensen met dementie
die jonger zijn dan 65 jaar. De eerste
tekenen doen zich bij deze mensen
ergens tussen de 40 en 65 jaar voor.
Vrouwen hebben een grotere kans
om dementie te krijgen dan mannen.
Dementie is een progressieve ziekte.
Er is nog geen genezing mogelijk.

±155.000 (57%)
gediagnosticeerd

1:5

±258.000 (95%)
65 jaar en ouder

5%
Bij vrouwen
één op drie

Factsheets met cijfers en prognoses per gemeente in
Noord-Brabant.
Aantal mensen
met dementie

80.000

mobilisatie van de hele
gemeente

beter contact
tussen generaties

≥65 jaar
<65 jaar

OOK NOEMENSWAARDIGE TOOLS:
- Dementieproofmeter
- Kennisbijeenkomsten en workshops
‘Zicht op impact’: Impactmonitoring
van jouw DVG aan de hand van een
vragenlijst en kwalitatieve inventarisatie
- Format lokale dementiewijzers
- Standaard format lokaal werkplan/
actieplan
- Draaiboeken publieksbijeenkomst en
kant-en-klare presentaties (op te vragen
via info@dementievriendelijk.nl)

69.000
60.000

60.000
51.000

50.000
39.000

43.000
65.550

74.100

57.000

30.000

48.450

40.850
De toekomst20.000
van dementievriendelijke
gemeenschappen
37.050

10.000

0

meer autonomie voor
mensen met dementie

78.000

70.000

40.000

meer
ontmoetingen

Tool ‘Zicht op Impact’

±12.000
jonger dan
65 jaar

in Noord-Brabant

betere integratie

Leeftijd

Bij mannen
één op zeven

Eén op de vijf
mensen krijgt
dementie

meer kennis

lagere drempels

in 2018

Kans

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

“ WAT ZOU HET HEE
HOUDING NIET ALLE
OF VERPLEEGHUIZEN
MAAR OOK IN WINK
SPORTCLUBS , INST
GELDEN. ZEKER IS D
DEMENTIE ZICH MET
OOK LANGER PLEZIE
VOELEN.“

1.950

2.150

2.550

3.000

3.450

3.900
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