
 

 

Stationsplein 121 3818 LE Amersfoort 

Postbus 2077 3800 CB Amersfoort 

Tel. 0800 6002 (Algemeen) samendementievriendelijk.nl 

Voorbeeld convenant 

Voor het realiseren van een dementievriendelijke samenleving  

in de gemeente [naam] 

 

Aanleiding 

Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Daarmee wordt dementie in de toekomst 

volksziekte nummer één. Iedereen krijgt met dementie te maken: in de familie- of 

vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Het is dan ook hoog tijd om in 

onze gemeente (nog) meer aandacht te vragen voor dementie en de ingrijpende gevolgen van 

deze ziekte. 

 

Doelstelling 

De gemeente [naam] heeft zich tot doel gesteld dat mensen met dementie zo lang mogelijk 

thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven meedraaien in de maatschappij. Dit sluit aan bij 

het sociale beleid van de gemeente. Zij werkt samen met inwoners en organisaties aan een 

inclusieve samenleving waarin iedereen op een passende wijze kan meedoen. Voor mensen 

met dementie betekent dit een omgeving die hen erkent en aanvaardt zonder vooroordelen. 

Dit is tevens een omgeving waarin mantelzorgers, partners, familie en vrienden erkenning 

krijgen voor hun positie en ondersteuning krijgen bij de zorg voor hun naaste met dementie. 

De gemeente [naam] en Alzheimer Nederland afdeling [naam] gaan met dit convenant een 

samenwerking aan om dit doel te bereiken. Ons doel is dat vóór 2020 iedereen in de 

gemeente [naam] meer weet over dementie én mensen met dementie en hun mantelzorgers 

kan ondersteunen of helpen. Daarbij hebben zij meer oog voor wat mensen met dementie nog 

wél kunnen. Ook willen we mantelzorgers meer waardering en steun geven. Kortom: in 2020 

is dementie bespreekbaar en durven we elkaar gewoon om hulp te vragen én hulp te bieden.  

 

Looptijd 

De samenwerking wordt aangegaan voor een periode van [tijdsduur in jaren], waarbij jaarlijks 

wordt geëvalueerd. 

 

Samenwerkingsafspraken 

De deelnemende partijen leveren een bijdrage aan: 

• Het bevorderen van kennis over dementie, door het aanbieden van gratis (online) 

trainingen waarin inwoners, bedrijven en verenigingen leren hoe zij dementie kunnen 

herkennen en goed kunnen omgaan met dementie 



 

 

• Het bespreekbaar maken van dementie 

Geef goede publieksvoorlichting en verwijs inwoners naar de juiste instanties. 

Organiseer bijeenkomsten en activiteiten waarbij mensen met dementie in contact 

komen met andere inwoners van uw gemeente. 

• Het creëren van meer begrip voor mensen met dementie en hun mantelzorgers door 

voldoende ondersteuning 

• Het geven van een stem aan mensen met dementie 

• Het stimuleren van ontmoetingen tussen mensen met dementie en hun mantelzorgers 

en overige inwoners 

• Er voor zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers en/of naasten kunnen 

blijven meedoen in de samenleving 

 

Getekend te [plaats], dd. [dd-mm-jjjj] 

 

Namens de gemeente [naam], 

[functie en naam]  

<invoegen handtekening> 

 

Namens Alzheimer Nederland afdeling [naam] 

[functie en naam]  

<invoegen handtekening> 

 

 

 


