
Training op locatie
Onze trainers verzorgen praktijkgerichte trainingen op 
maat voor uw organisatie. In de trainingen draait het 
eerste deel om het vergroten van de kennis  
over dementie. In het interactieve tweede deel gaan uw 
mede werkers samen aan de slag met situaties die in uw 
organisatie (kunnen) voorkomen. Tot slot wordt bekeken 
hoe het geleerde in de dagelijkse praktijk kan worden 
toegepast.

Online training in het kort:
 Aantal deelnemers: onbeperkt
 Duur: 10 tot 15 minuten
 Kosten: gratis

Training op locatie in het kort:
 Aantal deelnemers: ± 20
 Duur: 2 tot 2,5 uur
  Locatie en catering: wordt geregeld door de 

organisatie
  Kosten per deelnemer:
 – commerciële organisaties: € 25,–
 – niet-commerciële organisaties: € 15,–
 – voor vrijwilligers: gratis

Het trainingsaanbod

Online trainingen
In onze gratis online trainingen leren uw medewerkers  
in simpele stappen dementie te herkennen. Ook leren  
zij beter contact te maken als ze tijdens hun werk  
iemand met dementie tegenkomen. Er zijn diverse 
branchetrainingen beschikbaar, zoals voor winkel-
personeel, medewerkers van een telefonische klanten-
service, vrijwilligers, bus- en taxichauffeurs of mede-
werkers op een gemeentehuis. De trainingen zijn zowel 
individueel als in teamverband te volgen.  
Een overzicht van alle online trainingen vindt u op  
www.samendementievriendelijk.nl/trainingsaanbod.

Trainingsoverzicht  
Samen dementievriendelijk
Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Door de vergrijzing zal dementie in de 
toekomst volksziekte nummer één worden. Daarom is het belangrijk dat uw organisatie ervoor 
zorgt dat klanten met dementie zich welkom voelen en goed geholpen worden. Bied uw 
medewerkers daarom de training Goed omgaan met dementie aan!

Workshop of presentatie
Een workshop of presentatie op locatie is ook mogelijk. 
Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Doe mee!
Word ook dementievriendelijk en meld uw organisatie aan 
op https://samendementievriendelijk.nl/meld-je-
organisatie-aan. Wij denken graag met u mee over een 
aanpak op maat. Bel 0800 – 6002 of stuur een e-mail naar 
info@samendementievriendelijk.nl.


