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Intentieverklaring  
 

‘Werken aan dementievriendelijke gemeenschap in gemeente 
"[naam gemeente]" ’ 
 
Aanleiding 

De doelstelling van de ‘dementievriendelijke gemeenschap’ is mogelijkheden te creëren, zodat 
mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de 
samenleving kunnen blijven deelnemen. Dit vraagt om een rustige omgeving die de mens met 
dementie erkent en aanvaardt en waarin vooroordelen en taboes worden doorbroken. Andere 
belangrijke motieven om de gemeenschap dementievriendelijk te maken zijn: 

• Verbeteren van de levenskwaliteit van de partners, familie, mantelzorgers en vrienden van 
personen met dementie, doordat zij in een dementievriendelijke gemeenschap een grotere 
acceptatie ervaren en minder in een sociaal isolement terecht komen. 

• Kostenbeheersing doordat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen én hun 
levenskwaliteit toeneemt.  

 
De samenwerkende partners 

• Gemeente "[naam gemeente]" .  
• Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad)/Zet. 
 
Doelstellingen 

1 Bevorderen dat "[naam gemeente]"  een dementievriendelijke gemeente wordt door:    
a Te stimuleren dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven  

participeren in de eigen buurt/wijk in de gemeente "[naam gemeente]" , ook bij het  

voortschrijden van de dementie. 
b Te bevorderen dat burgers, informele zorg, verenigingen, professionals en publieke en 

private dienstverleners deskundig zijn in het signaleren van dementie en het omgaan met 
dementie. 

2 De opgedane kennis en ervaringen van participanten van het DVG-netwerk1 via de PGraad, 
haar kanalen en de door deze georganiseerde kennisbijeenkomsten beschikbaar stellen voor 

derden, die zich willen inzetten op het vergroten van de dementievriendelijkheid van de eigen 
gemeente/gemeenschap.  

  
Looptijd  
2016 tot en met 2018. 

 

Samenwerkingsafspraken 
 

Gemeente "[ naam gemeente]"  
1 Gemeente "[naam gemeente]"  zet zich actief in om een lokaal DVG-netwerk tot stand te 

brengen. 
2 De netwerkpartners, waaronder de gemeente "[naam gemeente]" , leveren een bijdrage aan:  

• Taboedoorbreking rond dementie. 

• Het stem geven aan mensen met dementie.  
• Deskundigheidsbevordering (vroeg-)signalering en in het omgaan met dementie 

(bejegening). 
• Ontmoetingen tussen mensen met dementie en hun mantelzorgers en overige burgers in 

eigen wijk of kern of leden van verenigingen. 
• Actieve participatie in de samenleving. 
• Respijtmogelijkheden voor mantelzorgers. 

• Vrijwillige inzet. 

                                                           
1 DVG-netwerk: Dementievriendelijke gemeenschap-netwerk 



 

Wiar-P61002A------ 

 

Gemeente "[naam gemeente]"  neemt in het eerste uitvoeringsjaar met ondersteuning van de 

adviseur van de PGraad/Zet het voortouw om samen met netwerkleden te komen tot 

planontwikkeling en uitvoering. Gemeente "[naam gemeente]"  maakt ten behoeve van haar rol 
(aanjager, trekker en participant in het lokale DVG-netwerk) een van haar medewerkers vrij om 
minimaal 100 uur op jaarbasis, gedurende de looptijd van deze intentieverklaring, deze rol in te 
vullen.  

3 Gemeente "[naam gemeente]"  werkt samen met de PGraad/Zet aan verspreiding en deling van 

kennis op dit gebied van dementievriendelijke gemeente. Hiertoe werkt zij samen met de PGraad 
aan het organiseren van (sub-)regionale bijeenkomsten voor DVG-participanten en 
belangstellenden uit de (sub-)regio waartoe gemeente "[naam gemeente]"  behoort. Indien van 
toepassing biedt de gemeente "[naam gemeente]"  haar faciliteiten (locatie en/of locatiekosten) 
om niet aan.  

4 Gemeente "[naam gemeente]"  en haar lokaal DVG-netwerk stelt haar opgedane kennis en 
ervaring om niet beschikbaar aan derden. 

5 Gemeente "[naam gemeente]"  brengt opgedane kennis en ervaring van het DVG-netwerk actief 
in bij de PGraad. 

 

Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie/Zet
2
 

1 De Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie:  
• Biedt ondersteuning aan de gemeente bij het opzetten en activeren van een lokaal  

DVG-netwerk.  
• Biedt advisering bij planontwikkeling. 

• Brengt inhoudelijke expertise in het DVG-netwerk ten behoeve van het ontwikkelen van 
projecten. 

2 De PGraad stimuleert en ondersteunt het overdraagbaar maken en verspreiden van  
 ontwikkelde kennis en expertise omtrent ‘dementievriendelijke gemeente/ gemeenschap’.  
3 De PGraad biedt leden van het DVG-netwerk de gelegenheid om aan bovenlokale en  

provinciale kennis(uitwisselings)bijeenkomsten deel te nemen, die door haar georganiseerd 
worden. 

4 Het DVG-netwerk ontvangt in de drie projectjaren 30 uur ondersteuning op jaarbasis van de 
adviseur van de PGraad/Zet. Jaarlijks maakt de PGraad de stand van zaken op van de 
ontwikkeling van het lokale netwerk ‘Dementievriendelijke gemeenschap "[naam gemeente]" ’. 
Hierin worden de ontwikkelingen en resultaten van gemeente "[naam gemeente]"  opgenomen. 

 

Aan de inzet van de adviseur van de PGraad/Zet zoals deze hierboven beschreven staan, zijn voor 
de gemeente(n) geen kosten verbonden. 

 
 
Aldus getekend op ______________ 2016 
 
 
 

 
 
 
"[naam wethouder]" , 
Wethouder gemeente "[naam gemeente]"  

 De heer drs. H. Kemps,  
 Voorzitter Programmaraad    
 Zorgvernieuwing Psychogeriatrie 

 

 
  
 
  
  
  
 Mevrouw drs. G.M. Veensma MBA, 

 Directeur/bestuurder Zet 

                                                           
2 Behoudens de goedkeuring van de jaarlijkse provinciale begroting  
van de Provinciale Staten provincie Noord-Brabant. 


