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Plan voor de uitvoering van het convenant 

 

 

Bij een convenant hoort natuurlijk een plan: welke stappen gaat u zetten om een 

dementievriendelijke gemeente te worden? We geven u hieronder een aantal suggesties die 

als basis kunnen dienen voor uw eigen plan. 

 

Vergroot de kennis over dementie 

Het bevorderen van kennis over het herkennen van en het omgaan met dementie is essentieel 

voor het creëren van een dementievriendelijke samenleving. Als gemeente kunt u hier een 

belangrijke bijdrage aan leveren. In de eerste plaats door uw eigen medewerkers te trainen. 

En u kunt natuurlijk ook de inwoners, bedrijven en organisaties in uw gemeente stimuleren en 

faciliteren een (online) training te volgen. Kijk voor het complete trainingsaanbod op 

www.samendementievriendelijk.nl/trainingsaanbod.  

 

Heeft u vragen over de trainingen, of wilt u een plan op maat voor uw gemeente? Samen 

dementievriendelijk helpt u graag. Bel 0800-6002 (tijdens werkdagen bereikbaar van 9.00-

17.00 uur), of stuur een e-mail naar info@samendementievriendelijk.nl. Of kijk op 

www.samendementievriendelijk.nl. 

 

Participeer in een dementienetwerk 

Een dementienetwerk is een regionaal samenwerkingsverband van partners in zorg, wonen 

en welzijn. Het doel is om goede, samenhangende begeleiding en ondersteuning te realiseren 

voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De Zorgstandaard Dementie, een 

document dat goede dementiezorg beschrijft, vormt hiervoor de basis (www.alzheimer-

nederland.nl/zorgstandaard). Als gemeente kunt u gemakkelijk aansluiten bij een bestaand 

dementienetwerk. Uw kennis op het gebied van wijkgericht wonen, werken en samenleven is 

vaak hard nodig. Bovendien helpt u mee aan de maatschappelijke acceptatie van deze ziekte.  

 

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie over bestaande dementienetwerken? Alzheimer 

Nederland helpt u graag verder op weg. Bel 033-3032502 (tijdens werkdagen bereikbaar van 

9.00-17.00 uur), of stuur een e-mail naar info@alzheimer-nederland.nl. Of kijk op 

www.alzheimer-nederland.nl. 
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Maak begeleiding op maat mogelijk 

Goede begeleiding op maat is belangrijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Is 

hier in uw gemeente voldoende aandacht voor? Het is belangrijk dat in beleid en uitvoering 

rekening wordt gehouden met verschil in persoonlijke wensen, behoeften en omstandigheden, 

zoda begeleiding op maat kan worden geboden Enkele aandachtspunten voor een 

dementievriendelijke samenleving:  

o Tijdige diagnose   

o Casemanagement 

o Thuiszorg, dagbesteding en woonvoorzieningen 

o Steun voor mantelzorgers (bijv. respijtzorg) 

 

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie over begeleiding op maat? Alzheimer Nederland 

helpt u graag. Bel 033-3032502 (tijdens werkdagen bereikbaar van 9.00-17.00 uur) of stuur 

een e-mail naar info@alzheimer-nederland.nl. Of kijk op www.alzheimer-nederland.nl .  
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