
Opzet startbijeenkomst DVG  
 
Datum en tijd:  
De startbijeenkomst wordt gehouden op 24 februari 2016 van 19.30 uur - 22.00 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur). 
 
Locatie:  
Cultureel Centrum Jan van Besouw, Kapel.  
 
Programmaonderdelen:  
1. Inloop met koffie en thee (30 minuten)  
2. Opening door dagvoorzitter (5 minuten)  
3. Voorwoord door wethouder Marijo Immink (10 minuten)   
4. Presentatie over dementie door Lisette Zwerts, verbonden aan Fontys (45 

minuten)  
5. Pauze (30 minuten)  
6. Voorbeelden dementievriendelijke initiatieven uit de praktijk (45 minuten)  
7. Hoe ziet het vervolg eruit? door Elise Boone (15 minuten)  
 
Tussendoor: theater act door Marieke van Akkeren.  
 
Doelen van de bijeenkomst:  
Start maken met:  
 Naar een andere beeldvorming: weg met het taboe   
 Naar meer kennis: inzicht biedt uitzicht  
 Naar een mobilisatie van de hele gemeente / gemeenschap (doen!) 
 
Doelgroep:  
De doelgroep is iedereen die zich verbonden voelt met het thema dementie. We 
nodigen breed uit en bepaalde groepen worden persoonlijk benaderd. In de 
communicatie over de startbijeenkomst moet wel duidelijk gemaakt worden dat het 
geen informatiebijeenkomst is voor de doelgroep.  
 
Toelichting programmaonderdelen:  
 
Opening door dagvoorzitter (programmaonderdeel 2):  
Max Knegtel is de dagvoorzitter.  
 
Voorwoord door wethouder Marijo Immink (programmaonderdeel 3): 
Belang van DVG, belang van samenwerking (DVG netwerk), doelstellingen van deze 
bijeenkomst, wat doen we al. Het is belangrijk dat de wethouder ook benadrukt dat 
DVG een traject voor en door de gemeenschap is. De gemeente is met 
ondersteuning van Stichting Zet de komende periode kartrekker maar deze rol is van 
voorbijgaande aard.  
 
Voorbeelden dementievriendelijke initiatieven uit de praktijk 
(programmaonderdeel 6): 
 
 
 



Voorbeeld 1: Langer thuis in de wijk  
Voorbeeld van een mevrouw met dementie die (langer) zelfstandig kon blijven wonen 
omdat zij zoveel hulp vanuit de directe omgeving kreeg. De dochter Liliane 
Hopstaken verteld hierover. Vragen die we kunnen stellen:  
 Wil je kort de situatie schetsen?  
 Welke problemen waren er? Waar liep je tegenaan?  
 Hoe hebben jullie de verbinding naar de wijk gemaakt? Hoe hebben jullie dat 

ingestoken? Welke stappen hebben jullie gezet?  
 Welke ondersteuning werd vanuit de directe omgeving gegeven? Hoe hebben 

jullie de juiste persoon / personen hiervoor gevonden.  
 Hoe zou het zijn gegaan als de directe omgeving geen ondersteuning had 

geboden?  
 Hebben jullie iets teruggedaan voor de mensen die jullie hielpen?  
 
Voorbeeld 2: De tocht langs winkeliers Waalwijk  
Er wordt een filmpje getoond, dat 7 minuten duurt. Daarna is er gelegenheid om 
vragen te stellen. We gaan ervan uit dat deze uit de zaal komen. Als dat niet zo is, 
zal de dagvoorzitter een aantal vragen stellen:  
 Waarom is het zo belangrijk om winkeliers / ondernemers bij DVG te betrekken? 

Zijn er ondernemers in de zaal die dit herkennen?  
 De ervaring leert dat het lastig is om winkeliers / ondernemers te betrekken bij 

DVG. Hoe hebben jullie dat in Waalwijk aangepakt? Welke stappen hebben jullie 
gezet?  

 Hoe zorgen jullie ervoor dat de aandacht voor het thema niet wegzakt maar 
blijvend is?  
 

 
Vervolg (programmaonderdeel 7):  
Elise Boone van Stichting Zet geeft uitleg over hoe in andere gemeenten aan de slag 
is gegaan met een DVG. Elise geeft voorbeelden van DVG netwerken en projecten. 
Benadrukt wordt dat in iedere gemeente dit er anders uit ziet. In Goirle is in eerste 
instantie de keuze gemaakt voor de doelstellingen meer kennis en taboedoorbreking 
en op mobiliseren van de gemeenschap. Doel van de bijeenkomst is onder andere 
om een begin te maken met het mobiliseren van mensen om zich in te zetten voor 
een DVG. Aan het einde van de startbijeenkomst willen wij mensen oproepen om na 
te denken over hoe we van Goirle een DVG kunnen maken en welke rol zij hierin zelf 
kunnen en willen spelen. We willen de mogelijkheid bieden voor mensen om zich nu 
alvast aan te melden voor het vervolg. De vervolgbijeenkomst is een bijeenkomst 
voor mensen die zich hebben aangemeld en heeft als doel activiteiten en projecten 
te benoemen en afspraken te maken over de taakverdeling. Benadrukken dat we in 
ieder geval ook een aantal 'vaste' vrijwilligers nodig hebben.  
 
PR / communicatie: 
 Aandacht voor dementie en de startbijeenkomst op de gemeentepagina van het 

Goirles Belang. Start: woensdag 3 februari met een interview met de wethouder. 
Daarna wekelijks een sprekend voorbeeld en uitnodiging startbijeenkomst.   

 Algemene uitnodigingskaart om gericht te verspreiden.  
 Reactie kaart maken (met antwoordnummer) waarop mensen kunnen aangeven 

dat zij willen participeren in het vervolg.   
 



Mensen moeten zich vooraf aanmelden. We noteren naam, organisatie en 
emailadres. Aanmeldingen lopen via Alzheimer Nederland, afdeling Midden Brabant. 
Mensen kunnen zich eventueel ook telefonisch aanmelden (telefoonnummer 
communicatie gemeente Goirle). Uiterlijk aanmelddatum is 17 februari.  
 
Taakverdeling tijdens de startbijeenkomst 
Alle leden van de werkgroep krijgen een sticker met het logo DVG. Taken die 
uitgevoerd moeten worden:  
 Welkom heten deelnemers en naam afkruisen > Monique Valk, Ingrid Verhoeven, 

Roland Ansems  
 Uitdelen Vergeet mij nietjes bij uitgang > Inge van der Horst en Katinka Flapper  
 
Contactgegevens:  
Prakrijkvoorbeeld 1: L. H. /  
Praktijkvoorbeeld 2: Tijn Kloet /  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actiepuntenlijst  
 

Wat  Wie  Planning en stand van zaken  

Afspraken Jan van Besouw:  
 Koffie / thee bij binnenkomst  
 Koffie / thee in de pauze (foyer?) 
 Beamer + laptop (mogelijkheid om een 

filmpje te laten zien) 
 Microfoon 2 stuks  
 Tafel bij binnenkomst  
 Opstelling in de zaal  

Inge van der Horst  Uiterlijk 12 februari 2016  

Presentielijsten maken  Inge van der Horst  Uiterlijk 19 februari 2016  

Stickers met logo DVG  Elise Boone  Meenemen 24 februari 2016  

Benaderen praktijkvoorbeelden: 
 Voorbeeld Langer wonen in de wijk  
 Tocht langs winkeliers Waalwijk  

 
Monique Valk  
Elise Boone   

 
Medewerking is toegezegd 
Medewerking is toegezegd 

Opstellen van vragen voor voorbeelden  Max Knegtel en Inge van der Horst  

Voorbeeldvragen toesturen aan de 
contactpersonen van de praktijkvoorbeelden  

Inge van der Horst (praktijkvoorbeeld 
1 en 3) en Elise Boone 
(praktijkvoorbeeld 2)  

 

Gericht uitnodigen voor startbijeenkomst:  
1. Ondernemers 
2. Verenigingen 
3. Belangenorganisaties (platforms, 

Zonnebloem, KBO) 
4. Participatieraad  
5. Contactraad Cultuur 
6. Bibliotheek  
7. Vervoersaanbieders  

 
8. Postbodes 
9. Woonstichting 

 
1. Elise Boone en Inge van der Horst  
2. Ingrid Verhoeven en Marleen van 

Esch 
3. Inge van der Horst  
4. Inge van der Horst  
5. Inge van der Horst  
6. Inge van der Horst  
7. Maria de Vet  
 
8. Maria de Vet  
9. Inge van der Horst  

 
1. Moet nog  
2. Moet nog  
3. Moet nog  
4. Moet nog 
5. Moet nog  
6. Moet nog 
7. TCMB is uitgenodigd, Quattro moet 

nog. Arriva benaderd, wacht op 
antwoord 

8. Manager bespreekt het intern  
9. Moet nog  



10. Onderwijs (ROC en Fontys) 
11. Huisartsen 
12. College- en raadsleden 
13. Stichting Sociaal Culturele Centra Goirle 
14. Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel 
 
Ook uitgenodigd zijn:  
Koor St Jan > Maria de Vet  
Politie > Maria de Vet  
Buurtschap 't Hoog > Maria de Vet  

10. Elise Boone  
11. Maria de Vet en Monique Valk  
12. Inge van der Horst  
13. Inge van der Horst  
14. Inge van der Horst  

10. Fontys is uitgenodigd (spreker). ROC 
volgt   

11. Een groot deel van de huisartsen is 
geïnformeerd 

12. Moet nog  
13. Moet nog  
14. Moet nog   

Opstellen PR plan  Katinka Flapper  Gereed  

Uitnodiging en antwoordkaart maken  Katinka Flapper  Gereed  

Communicatie in Goirles Belang  Katinka Flapper  Start 3 februari, daarna wekelijks reminder 
+ voorbeeld  

Voorbeeld digitale uitnodiging  Inge van der Horst  20 januari 2016  

Benaderen toneelgroep / theater  Katinka Flapper en Inge van der 
Horst  

Gereed  

Contact met Alzheimer MB i.v.m. 
aanmeldingen  

Inge van der Horst   

Voorbespreking wethouder  Inge van der Horst en Katinka 
Flapper  

Uiterlijk 15 februari. Overleg is ingepland 

Voorbespreking Lisette Zwerts  Inge van der Horst   

Voorbespreking dagvoorzitter  Inge van der Horst   

Presentje voor sprekers 
(praktijkvoorbeelden, dagvoorzitter, spreker) 

Inge van der Horst  Uiterlijk 24 februari 2016  

Fotograaf (vraag uitzetten wie dit wil)  Inge van der Horst  20 januari 2016  

Vergeet mij nietjes meenemen t  Inge van der Horst  24 februari 2016  

Benaderen ondernnemers   22 december overleg geweest met 
centrummanager en Jozef van den Corput. 
Afspraak om aparte campagne op te 
starten voor ondernemers. Mogelijk eerste 
DVG project?  



 
 
 


