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Ons aanbod  
In de Noord-Brabantse gemeenten zijn er talloze voorbeelden hoe mensen met (beginnende) dementie betrokken 
worden in de lokale samenleving en in een gemeenschap die zorg heeft voor elkaar. Wij zijn een kenniscentrum op 

het gebied van dementievriendelijkheid. Wij verzamelen, bundelen en delen kennis met zoveel mogelijk groepen in 
de samenleving met als stip op de horizon een dementievriendelijk Noord –Brabant.  
In een 3 uur durende workshop bieden wij uw medewerkers handvatten om de relatie naar de buitenwereld van hun 
cliënten te leggen. Wat is een dementievriendelijke gemeenschap? Welke partijen werken mee? Hoe leg je lijnen uit 

naar de omgeving van je cliënt bv de ondernemer? Hoe pak je dat aan? Welke rol heb je als medewerker en wat 
kun jij doen en wat heb je nodig om dat te kunnen doen? Aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden en aan de 
hand van vragen worden voorbeelden nader uitgewerkt tijdens deze workshop en krijg je handvatten voor je eigen 

praktijk  
 
Voorbeeldprogramma  
08.45-09.00 Inloop met koffie en thee  
09.00-09.30 Kennismaking en wat is een dementievriendelijke samenleving? Aan de  
hand van voorbeelden wordt uitgelegd hoe er in de DVG gewerkt wordt.  

09.30-10.00 Welke rollen hebben de verschillende partijen in de DVG netwerken/ de  
spelers in het veld? En welke rol kun jij hebben?  
10.00-10.30 Hoe leg je de relatie naar partijen in je gemeente? En met wie? Wie is  
van belang?  
10.30-11.45 Aan de slag met casuïstiek; aan de hand van praktijkvoorbeelden maken  
we een plan van aanpak  
11.45-12.00 Evaluatie en terugblik  

 
Achtergrond 
Al onze trainers komen uit de praktijk van het dementievriendelijk maken van gemeenschappen. Zij beschikken over 
rijke voorbeelden hoe diverse groepen in de samenleving dit opgepakt hebben. Maar ook over kennis van de 
procesbegeleiding hoe gemeenschappen samen aan de slag gaan om hun gemeente dementievriendelijk te maken.  
 
Voor wie is deze workshop bedoeld?  

voor ouderenwerkers, wwz coördinatoren en welzijnsmedewerkers dagbesteding  
 
Resultaten  
Deze workshop geeft handvatten voor de eigen praktijk hoe je relatie legt naar partijen die kunnen helpen om 
mensen met dementie daadwerkelijk mee kunnen laten doen aan de samenleving. De kennis van medewerkers over 
dementievriendelijkheid is na deze workshop up to date.  
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