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TEKST



INHOUD

▸ Aanleiding en doelen 

▸ Het netwerk en de thema’s 

▸ Voorbeelden van activiteiten 

▸ Belang van communicatie 

▸ Relatie met de WMO algemeen + verschillende rollen 
gemeente 

▸ Belangrijkste ingrediënten voor succes



AANLEIDING & DOELSTELLINGEN



NETWERK

THEMA’S:  
- TABOEDOORBREKING & KENNISDELING 
- DEMENTIEONDERSTEUNING PER KERN 
- MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING 

Voortgezet Onderwijs

Basisscholen



ACTIVITEITEN

POSTERACTIE



ACTIVITEITEN

MEVROUW JANSEN X 2 
ISM VOORTGEZET ONDERWIJS 
DOEL: DEMENTIE EEN GEZICHT GEVEN EN NETWERK IN BEELD LATEN ZIEN



ACTIVITEITEN

INFORMATIE / KENNIS DELEN



ACTIVITEITEN

KUNST EN CULTUUR ALS MIDDEL VOOR 
TABOEDOORBREKING & KENNISDELING



ACTIVITEITEN

GENERATIES VERBINDEN



ACTIVITEITEN

KUNST EXPOSITIE 

DOOR VOORTGEZET 
ONDERWIJS



ACTIVITEITEN / VOORZIENINGEN

DEMENTEEK



ACTIVITEITEN / VOORZIENINGEN

AMBASSADEURS

LAAGDREMPELIGE 
INFORMATIE & 
ADVIES IN ELK DORP



BUURTZORG

* SAMENWERKING 

* LAAGDREMPELIG 
* EXPERTISE 
* KLEINSCHALIG 
* KORTE LIJNEN 
* NETWERK



COMMUNICEER!!



RELATIE MET WMO

Drie sporen: 
1. ondersteuning zelforganiserend vermogen (alg. voorzieningen, burgerinitiatieven, dorpsraden, 
coll. voorzieningen, vrijwilligers, mantelzorgers, informatie) 
2. basisondersteuning 
3. aanvullende en intensieve ondersteuning: complexe problemen of eigen netwerk beperkt - 
vanuit instelling weer thuis wonen - WMO + ZVW (gemeente coördinerende rol voor optimale 
afstemming) 

Concreet afgelopen jaren: 
Formele en informele voorzieningen in elk dorp (schaal/bestaand/behoefte/mogelijkheden) 
Investeren in samenwerking / afstemming formele & informele zorg 
Vrijwilligersondersteuning & mantelzorgondersteuning 
Professionalisering Zorgloket (coördinatie/toegang/advies ! informeel & formeel) 
Investeren in dorpsinitiatieven (ruimte, geld, houding, scholing, ondersteuning) 
 

Per kern de gemeente een andere rol:  

• Initiërend > Zorg op afstand Casteren.  

• Volgend > Zorgcoöperatie Hoogeloon.  

• Sturend > Dienstencentrum Bladel.  

• Faciliterend > Steunpunt Hapert.  



DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENSCHAP 

GEEN BLAUWDRUK OF UITROLLEN, WEL INGREDIËNTEN

Taboe/kennis:  
Geef dementie een gezicht: mevr Jansen (film) 
Betrek het hele netwerk en daarbuiten (politie, bieb) 
Vraag mensen een uitdaging aan te gaan (toneel) 
Communiceer de urgentie (cijfers, ontwikkelingen) 
Zoek naar diversiteit in taboedoorbreking / kennisdeling  
Trek samen op, vul elkaar aan (ZTB en wethouder bij toneel) 

Dementie-Ondersteuning in dorpen en MD samenwerking: 
Basis op orde – verbreed, vernieuw, versterk, zorg voor goede toegang 
Ken je dorpen (buurten, wijken) en de formele / informele zorg  
Moedig burgerinitiatieven aan en ondersteun / faciliteer 
Houdt overlap / hiaten in de gaten 
Kijk goed naar wat vrijwilligers kunnen, willen, nodig hebben om succesvol te zijn 
Ken je eigen rol in het proces/fase/project 
Neem regie waar nodig, stel mensen in staat regie te nemen! 
Nieuwe vormen van samenwerking (niet alleen zorg: ondernemers, bank, politie, onderwijs) 
Structuur aanbrengen in netwerk: projectplan / werkgroepen 
Houding ambtenaren en bestuurders passend bij beleid en ambities



VRAGEN?
EINDE


